
List iz mojega korona dnevnika 

Sedaj, ko smo doma, se moje jutro vendar ne razlikuje povsem od običajnega.                     

Sicer vstanem pozneje, ob 8. uri, nato pa se moj dan nadaljuje podobno kot običajen. Najprej 

v kuhinji pozajtrkujem. Po navadi jem kosmiče. Nato pa se »odpravim v šolo«.  

Šolsko delo poskušam opravljati vsak dan po urniku, vendar seveda to čisto vsak dan ni 

mogoče, zato včasih kakšen predmet tudi »preskočim« za tisti dan ali celo opravim delo že za 

naslednji dan. Mislim, da imamo učenci to srečo, da nam učitelji po navadi posredujejo 

naloge kar za cel teden, zato si delo lahko časovno lepo razporedimo in ga v celoti opravimo 

ter do petka oziroma zadanega datuma rešene naloge posredujemo učiteljem.                                           

Šolsko delo opravljam sama, razen ko česa ne razumem. Takrat prosim starejšo sestro ali 

starše za pomoč. Šolsko delo opravljam do 12.00 ali 12.30, nato pa se odpravim na kosilo. Po 

kosilu dopolnim še tisto, kar mi je ostalo. Naloge sproti posredujem učiteljem. Šolsko delo po 

navadi na dan opravljam od 5 do 6 ur, kar se mi za novo izkušnjo s šolo in trud ne zdi veliko.    

Seveda brez odmorov ne gre, pa čeprav sem doma. Kadar opravim delo za en predmet, si 

vedno vzamem 5 – 10 minut odmora, ker je delo še vseeno naporno. V času, ko imam odmor, 

po navadi »prečekiram« spletne strani, saj tega vsekakor ne sme manjkati. Seveda pa tudi 

poskrbim za gibanje. Vsak dan poskušam iti ven, čeprav mi vreme ravno ne ugaja. Za svoje 

zdravje kljub vsemu skrbim čisto dovolj.                                                                                      

Vsak dan mi ostane tudi prosti čas, ki ga je pa največ v soboto in nedeljo. Preživljam ga 

(sploh sedaj seveda) v krogu družine. Po navadi gledam televizijo, se prek socialnih omrežij 

pogovarjam s prijateljicami ... Sem pa odkrila tudi zelo zabaven način za preživljanje prostega 

časa, ki ga jaz opravljam že nekaj dni; to je sprehod po gozdu ali travniku, ki je lahko zelo 

sproščujoč in zabaven. Če pa še kdo ne ve, kaj početi v prostem času, lahko povem, da se na 

socialnih omrežjih deli mnogo zanimivih idej. Dan po navadi zaključim ob 21.00, ko se tudi 

skopam in odpravim spat.                                                                        

Mislim, da se je v dani situaciji večina vseh (sploh mi učenci) znašla v povsem novi situaciji, 

ki je za nas ena velika in nova izkušnja. Osebno pa menim tudi, da je to priložnost, da 

pokažemo svojo zrelost, sposobnost in odgovornost.                                                           

Čeprav je delo za šolo kar naporno in se nam mnogokrat res ne ljubi delati domačih nalog, 

moramo res pomisliti, da je veliko bolje, da se potrudimo in opravimo šolsko delo zdaj, kot pa 

da bi ga morali nadoknaditi in opravljati med prijetnim toplim junijem in julijem, mar ne? 

Kot sporočajo čisto vsi mediji: »To niso počitnice, to je karantena« in zato upam, da bomo vsi 

skupaj ravnali pametno in premagali virus. 

Res se sliši čudno, ampak komaj čakam, da bo te situacije konec in da gremo spet v šolo, saj 

je prav naporno in »čudno«.  

Ne pozabi, OSTANI DOMA!  

Anja Kurnjek 


