
NAZAJ V ŠOLO 

 

Z 18. majem so se učenci prvega triletja odpravili nazaj v šolo. S tem ponedeljkom so se jim pa 

pridružili tudi devetošolci. Vedno več je pa tudi govora, da se v ponedeljek v šolo odpravljamo 

tudi mi učenci, ki bi sicer šolanje morali končati na daljavo. Ampak tega seveda še ne vemo, 

saj bo vse bolj jasno znano v četrtek, 28. maja. 

 

Meni se je na začetku zdelo boljše, da bi se v šolo vrnili kar vsi, ampak zaradi ukrepov to ni 

bilo mogoče in smo še zdaj kar doma. Prav je, da so se v šolo najprej vrnile mlajše skupine, saj 

oni z računalniki niso še tako spretni in jim zaradi tega morajo dosti pomagati starši. Slaba stran 

njihove vrnitve pa je ta, da morajo držati razdaljo in pa upoštevati ukrepe, kar zlasti mlajši 

učenci malo težje razumejo.  

Sedaj, ko pouk poteka na daljavo, mi seveda bolj resnih ukrepov nimamo. Ampak jaz mislim, 

da pouk poteka zelo čudno, ker morajo učenci sedeti narazen. Mislim pa, da tudi učiteljem ni 

lahko snovi razlagati z maskami. Jaz si po eni strani želim vrniti v šolo, saj bom spet videla 

moje prijateljice, ampak po eni strani bi pa šolsko leto raje zaključila doma, saj sem se na tako 

delo že bolj navadila.  

Jeseni, ko bo upajmo vse te epidemije konec, bi se rajši vrnila nazaj v šolo in da bi pouk potekal 

tako kot je potekal pred epidemijo.  

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lara Ožvald 

  

  



MOJE RAZMIŠLANJE O TRENUTNIH ŠOLSKIH RAZMERAH 

 

Smo že v 9. tednu dela na daljavo. Ampak nekateri učenci pa že pridno sedijo v šolskih klopeh. 

To so učenci prvega, drugega, tretjega ter devetega razreda. Ostali učenci pa se še vedno učimo 

preko dela na daljavo.  

Mislim, da je za učence, ki so se vrnili nazaj v šolo, to dobro, saj spet vidijo svoje prijatelje ter 

učitelje. Ampak mislim, da je pa vseeno to za njih mogoče malo težko, saj so se med temi  

»korona« počitnicami navadili delati po svoje, npr. nalogo so lahko delali kadar so želeli. Tudi 

pouk sedaj za njih poteka drugače, saj morajo v razredu upoštevati stroge ukrepe, kot so: 

umivanje rok, razdalja med njimi, razkuževanje rok …    

Jaz se po resnici povedano več ne bi vrnila  nazaj  v šolo, saj se sedaj po mojem več ne splača 

v šolo. Osebno sem se tudi navadila, da nalogo delam kadar želim, spin dokler hočem …  

Kot smo seveda že skoraj vsi slišali, se bomo verjetno v začetku junija vrnili vsi nazaj v šolo. 

Me pa seveda zanima, kako bo pouk potekal drugo šolsko leto (jeseni), saj po medijih, po 

televiziji… piše, da naj bi jeseni že spet prišel 2. val virusa. Ampak tega si res prav nihče ne 

želi. Upam, da bo pouk jeseni potekal normalno, brez strogih ukrepov.  

                                                                        Neja Grebenar 

  

Pogled na vrnitev v šolo 

 

Po vsej verjetnosti gremo vsi 1. junija nazaj v šolo. Osebno menim, da je to nesmiselno, saj 

bomo v šoli le 3 tedne. Nekaj predmetov imamo že zaključenih in po mojem mnenju bi lahko 

šolsko leto končali na daljavo. Seveda je lepo, da se spet vidimo v živo, ampak jaz se posebej 

ne veselim tega, saj mi je kar prijetno tu doma, kjer imam mir in ne vidim velike potrebe, da 

gremo v šolo zadnjih nekaj tednov, samo da se vidimo in nekako izpeljemo pouk.  

Če bi nas v šolo poslali že mesec prej, bi še razumel, da lahko lažje vse zaključimo in ponovimo 

snov, ki smo se jo naučili v karanteni, ampak zakaj bi pripravljal pogrinjek za kosilo, če si ga 

že pojedel?  

Alex Cigut 

 

 

  



Vsak si želi, da bi bilo drugače 

 Konec epidemije je marsikaj prinesel, tudi to, da so se nekateri učenci vrnili v šolo. Nekateri 

so mnenja, da bi se v šolo morali vrniti vsi ali pa nobeden, ampak kot pravijo, vsak ima svoje 

mnenje.  

 Po eni strani je dobro, da so se mlajši učenci vrnili v šolo, saj je verjetno učenje tako lažje. Še 

vedno pa ni enostavno, saj morajo držati varnostno razdaljo, se ne smejo družiti kot takrat, ko 

za koronavirus še nismo vedeli. Verjetno je vsem težko, da v učilnici sedi vsak za svojo mizo, 

da si mora večkrat na dan umivati in razkuževati roke. Majhnim otrokom je verjetno težko 

povedati, da se ne smejo objemati in da morajo biti vsaj en meter in pol narazen.  

Zdaj bi se vsi najraje vrnili v šolo, ker pogrešamo prijatelje in je učenje v šoli boljše. Jaz bi pa 

raje bila doma, saj lahko delam nalogo, kadar koli želim, po eni strani bi bilo boljše in lažje v 

šoli. Vendar sem rajši doma, ker lahko vstanem malo bolj pozno in če se mi več ne da delati, 

neham. Težko je reči, ali se bomo to leto vrnili v šolo ali ne. Jeseni bomo verjetno šli v šolo, 

kako pa se bomo učili takrat, je še vprašanje, ampak bomo videli.  

Velikokrat kdo reče, da upanje umre zadnje in tudi tokrat naj bo tako. 

Daša Herceg 

  



Moje razmišljanje - trenutno dogajanje v šolah 

 

Stojimo že v sredini 9. tedna dela na daljavo.  Nekateri učenci so se že vrnili v šolo, medtem pa 

mi še vedno nadaljujemo z delom na daljavo.  Za učence, ki so se že vrnili v šolo, se mi zdi, da 

je prav zanimivo spet videti svoje sošolce in sošolke ter seveda učitelje, čeprav je morda 

naporno, saj se mi zdi, da smo se prav vsi že malo razvadili vstajati malo pozneje, morda 

poslušati glasbo med delom, naloge smo si razdelili na dneve kakor smo želeli ter tudi vse ostale 

preostale reči.                                                         

Čeprav ne vem čisto, kako poteka šolski pouk, se mi zdi, da so vsa pravila, vse drugačnosti in 

ukrepi  v šoli sploh za najmlajše učence pravi izziv.                                                                                                        

Jaz se sicer ne bi vrnila v šolo, saj se mi iskreno povedano »ne splača« več v šolo, saj stojimo 

že pred junijem in nas loči le še par tednov do počitnic, prav tako pa smo se (kot sem že 

povedala) nekako razvadili vstajati bolj pozno, delati domačo nalogo kadar smo hoteli ... 

Čeprav se bomo po napovedanih navodilih morali prav vsi vrniti v šolo, se mi zdi, da se bo prav 

lepo spet srečati po tem dolgem času, čeprav bo vse skupaj mogočen še bolj naporno kot je 

sedaj.  

Osebno me iskreno prav res zanima, kako bo pouk potekal jeseni. Upam, da bo vse spet po 

starem, da pouka ne bomo več pričakali ter »trpeli« v novem valu koronavirusa ali česar koli 

drugega,  da bomo spet lahko vsi sedeli v šolskih klopeh, brez mask, brez strogih ukrepov, da 

bomo spet lahko »zadihali« v normalno življenje. Čeprav je bilo delo na daljavo nekaj  

zanimivega, poučnega ter povsem novega, mislim, da že vsi komaj čakamo, da bo vse skupaj 

spet po starem. 

                                                                                                                         Anja Kurnjek  

 


