
KAKO RAZIMIŠLJAJO DEVETOŠOLCI … 

 

Jaz sem te dni doma, si redno umivam roke in upoštevam pravila 

zdravnikov . Vsak dan prezračim hišo . Tisti, ki pravil ne upoštevajo in se 

kljub temu družijo v večjih skupinah, čeprav je tega vse manj zaradi 

policijskega nadzora ljudi, jim svetujem, da se naj držijo na varni razdalji 

in si redno in temeljito umivajo roke ter se razkužujejo, kašljajo v rokav. 

Šolske naloge, ki jih opravljam doma, so podobne šoli oz. je tako kot v šoli, samo da vse naredim 

sama. Dobra stran tega, da doma delamo za šolo, je to, da lahko grem delat nalogo, kadar hočem 

(večinokrat naredim nalogo že zjutraj) in da ko bomo prišli v šolo, bomo imeli manj snovi za predelati, 

kot če bi zdaj imeli počitnice in ne bi nič delali. V tem trenutku bi najraje bila kje na kakšnem izletu z 

družino ali se družila s prijatelji, ampak zaradi virusa to ni mogoče. 

Misel: ni se ustavil svet, samo malo se je upočasnil, ker smo ga včasih res prehitro vrteli. 

  

Pozdravljeni, 

vsi smo malo zmedeni v tem času. Jaz sem doma, gibam se okoli hiše 

in enkrat na dan grem na sprehod v gozd s svojo družino. Zdi se mi, 

da na ta način upoštevam vse nasvete strokovnjakov, tiste, ki pa to 

kršijo, bi pa denarno kaznovala. Pouk na daljavo mi ni preveč všeč, saj 

pogrešam razlago, neumne pripombe sošolcev in druženje nasploh. 

Bolj razmišljam, kje ne bi rada bila v tem času, recimo v Italiji ali Španiji, saj vidim, da 

gre nam vseeno bolje. 

Ostanite zdravi. 

 

Pozdravljeni! 

Da se virus ne širi prehitro, ostajam doma. Če pa že 

moram kam, pa imam za vsak slučaj rokavice in 

razkuževalo. Tistim, ki ne ostajajo doma, priporočam, 

naj upoštevajo ukrepe, saj škodujejo sebi in vsem 

ostalim. Bolje biti previden, kot pa potem to obžalovati. To, da šolske naloge 

opravljamo doma, sem  vzela kot nek izziv, saj bomo postali vsaj malo bolj  

samostojni. V tem trenutku sem najraje doma z družino. To je za vse neka nova 

izkušnja in opažam, da vsi bolj cenimo to, kar imamo in kaj vse smo imeli pred tem 

virusom. 

Lep pozdrav in ostanite zdravi! 



 

Da se virus ne širi pripomorem tako, da si umivam roke in ne 

hodim ven. 

Tistemu, ki ne upošteva navodil, bi mu povedal, da naj ne ogroža 

samo sebe, ampak ogroža tudi vse ostale. 

Da opravljam šolske naloge doma, je zelo vredu, saj mi vzame 

manj časa. V tem trenutku bi najraje bil tu, kjer sem, doma. 

 

Pozdravljeni! 

 

Da se virus ne širi, upoštevam navodila strokovnjakov: ostajam 

doma, umivam si roke, gibam se le okoli hiše, včasih gremo z 

družino na sprehod v gozd. Če pa že res moram iz udobja 

svojega doma, se primerno zaščitim. Tisti, ki ne upoštevajo 

pravil, naj se malo zamislijo, saj ne škodijo samo sebi ampak tudi drugim, in to lahko ima za 

nekoga katastrofalne posledice. To učenje na daljavo mi pravzaprav kar ustreza, saj 

obveznosti končam hitreje in pa sam si lahko razporejam čas. V tem trenutku bi zagotovo 

najraje ostal, kjer sem, doma z družino. 

 

Da se virus ne širi prehitro, pomagam tako, da se kolikor je le možno 

izogibam stikom s tujimi ljudmi. Redno si umivam roke, če je treba, si 

tudi razkužim ter večino dneva preživim v hiši.  

Tiste ljudi, ki teh pravil ne upoštevajo, bi jih najraje postavila v kožo 

ljudi, ki imajo ta virus. Ali pa v kožo ljudi, ki so že mogoče izgubili ljubljeno osebo zaradi tega virusa. 

Pri opravljanju šolskih nalog in novih snovi se počutim odlično, saj si lahko vzamem čas in delam 

zraven,  karkoli hočem. 

V tem trenutku bi zelo rada bila v družbi s prijatelji, saj jih zelo pogrešam.  

»Življenje se nikoli ne ustavi, a mi se lahko. Osredotočimo se nase, globoko vzdihnemo, si naberemo 

novih moči ter na svet pogledamo z drugačnimi očmi.« (Timea Varga) 

 

 

 

 



Jaz mislim, da bi si morali redno razkuževati roke, telefone, družba s 

prijatelji seveda odpade. Na dan bi morali vsaj malo na zrak, če ne z 

družino pa sami. Po mojem mišljenju bi navodila za preprečevanje 

virusa morali vsi upoštevati, še posebej mladi, ki imamo doma babice 

in dedke in je velika verjetnost, da se virus prenese. 

Meni osebno je bolj všeč, da šolske naloge opravljamo od doma kot pa 

v šoli, saj se mi ni treba tako hitro zjutraj vstajati, ampak imam občutek, da se bom hitro naveličala. 

V tem trenutku mi je doma prav všeč, samo manjka mi družba prijateljev. 

 

Da se virus ne širi prehitro lahko jaz pripomorem k temu tako, da 

dosledno upoštevam navodila - npr. razdalja meter in pol, kihanje in 

kašljanje v rokav … Tistemu, ki ne upošteva navodil, bi rekel, naj 

pomisli, da lahko okuži veliko ljudi in s tem ogrozi življenja ljudi z 

različnimi kroničnimi boleznimi in starostnike. Ko opravljam šolske 

naloge od doma, se ob tem počutim odlično. V tem trenutku sem in želim ostati doma. 

"Bolezen je kot tema, medtem ko je zdravje kot luč - prižgite luč in tema se bo razpršila." 

(William Walker Atkinson) 

 

Proti širjenju virusa pripomorem s tem, da sem doma in si redno 

razkužujem roke. Tistim, ki pa navodil ne upoštevajo, bi svetoval, da 

jih začno, saj bi s tem pripomogli pri zajezitvi širjenja koronavirusa 

in z upoštevanjem zmanjšali tveganje za okužbo. Pri opravljanju 

nalog od doma nimam težav, saj je snov treba samo prepisati in 

ponoviti. V tem trenutku bi najraje normalno hodil v šolo, ker mi ne 

bi bilo najbolj všeč, da bi moral hoditi v šolo med poletnimi počitnicami. 

 

 

Pri preprečevanju  širjenja virusa pomagam tako, da si redno umivam roke in 

da se ne družim z nikomer, razen moje družine, ter ostanem doma. Tistemu, 

ki ne upošteva pravil, mu povem , če je že njemu vseeno, če dobi virus, naj se 

ozre na svoje bližnje, ker lahko njegovi bližnji umrejo. Šolske naloge od 

doma me ne motijo. V tem trenutku sem najraje doma. 

Vzpodbudna misel: »Bodi ti sprememba, ki si jo želiš videti v svetu. 


