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KORON                                    
TENA 
 

Kaj menimo o 
karanteni, kaj 
počnemo v tem 
času, kakšen se nam 
zdi pouk na daljavo, 
koga in kaj najbolj 
pogrešamo … 
Karantenski strip,  
kolaž, poezija, moda 
in še kaj. 
Foto in maska: Kaja Škrjanc 

Napisal: Timotej Rogelj 

 
KARANTENA 
 

Beseda karantena izhaja iz 
italijanske besede quarantina in 
pomeni začasno prisilno 
osamitev živega bitja ali 

predmeta zaradi suma 
okuženosti, z namenom 
preprečitve širjenja nekega 
nevarnega pojava. V našem 
primeru je to virus Covid 19. 

 

 
Karanteno sem si v resničnem 
življenju prestavljal malo drugače, kot 
se je izkazala v resnici. 
Nisem pričakoval, da sploh ne bom 
smel zapustiti stanovanja in iti malo 
ven iz hiše (razen na teraso). Ampak 
povedano mi je bilo, da je to ključno. 
S svojim ravnanjem, ko smo v samo 
izolaciji, namreč poskrbimo, da je 
možnost, da okužimo sebe in svoje 
bližnje, minimalna. 
Minilo je že dva tedna od začetka 
karantene in mislim, da sploh ni tako 
hudo.  
 

 
Všeč mi je to, da lahko spim dlje kot po 
navadi in si naredim svoj urnik, kako bo 
potekal moj učni dan. 
Me je pa strah, kaj se bo zgodilo, ko se 
vrnemo nazaj v šolo. Sprašujem se, ali 
naredim dovolj, sem dovolj dosleden, si 
bom sploh kaj zapomnil. Bomo takoj, ko 
se vrnem v šolo, začeti pisati teste in 
kontrolne naloge? 
Kot pa je pred časi že povedal slavni 
nemški filozof F. Nietzsche, nas vse, kar 
nas ne ubije, krepi.  
V vsem slabem lahko najdemo pozitivne 
stvari  

 

KORONA PESEM  

 
 

Zjutraj ko oči odprem 
in čez okno se ozrem,  
tam snežinke plešejo 
in na mene čakajo. 
 
Urno bundo si nadenem, 
šal in kapo s sabo vzamem. 
Jaz snežinke bi lovila 
in z jezikom jih topila. 
 
Kaj  ko sosed kiha tam, 
in »koronce« stresa nam, 
to nič dobrega ne bo, 
karantena daljša bo. 
 
V osami raje bom ostala, 
pesmi bom doma kovala,  
starše bom prenašala, 
vam pa se oglašala. 
 
Karolina Jaklić 
 

Kaj menim o 
karanteni 

 
Napisala: Sabina Husič 

prenesti in greš naprej«. 
Mislim, da bomo tudi mi 
premagali to zadevo, 
vendar moramo vsi skupaj 
sodelovati, tako da 
ostanemo zdravi in 
optimistični, ker za vsako 
nevihto posije sonce. 
 
Napisala: Pia Maglovski  
 
Karantena je res nekaj 
najbolj dolgočasnega, kar 
se mi je zgodilo v življenju. 
Vsak dan vedno manj 
vem, kaj naj počnem 
doma. Vsak dan se vedno 
bolj kregam s starši, saj 
ne zdržim notri. Počutim 
se zelo zaspano, po 
pravici povedano, več 
spim, bolj sem zaspana. 
 
 
 
 

 
Ilustracija: Amon Boštjančič  
 
Prednost je, da lahko malo 
dlje spimo, da se nam ni 
treba urejati za šolo in da 
lahko delo za šolo 
opravimo, kadar koli 
želimo. Slabosti so, da ne 
smemo ven, nimamo kaj 
početi, nimamo prijateljev 
ob sebi, da bi se družili, in 
doma se kregamo. 

Na začetku sem mislila, da 
je vsa ta zadeva s 
karanteno popolna 
neumnost in medijska 
napihnjenost, vendar 
sedaj, ko je situacija zelo 
resna, jo podpiram, saj je 
to tudi ena od rešitev za 
počasnejše širjenje virusa 
in tudi sama upoštevam 
pravila, ki v tem času 
veljajo. Počutim se dokaj v 
redu, vendar sem zelo 
žalostna, ker sem 
prikrajšana za gibanje v  
 
 

naravi in druženje s 
prijatelji. Pouk na daljavo 
mi je všeč, saj si sama 
prilagodim dan in sem 
sama svoja 'šefica'. Kljub 
temu zelo pogrešam 
druženje s sošolci na 
hodnikih in razlago učiteljev 
v živo, vendar sem se že 
navadila, čeprav že komaj 
čakam, da se vrnemo v 
šolo. 
»Ne gre za to, kako močno 
znaš udariti. BISTVO je, 
kako močan udarec znaš 
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#OSTANI DOMA#ZAŠČITI SEBE In DRUGE#OSTANI ZDRAV, OSTANI DOMA#SKUPAJ LAHKO PREMAGAMO TA VIRUS# 

 

Kaj početi v času 
karantene 

 
Napisal: Jaka Kogovšek 

Napisala: Arnela Šabotič 

 
Verjamem, da nam je 
vsem med karanteno 
dolgčas, a lahko ta čas 
izkoristimo za mnoge 
stvari, za katere prej ni 
bilo časa. Tukaj je nekaj 
predlogov, kaj početi 
doma med tem časom. 
Pospravljanje doma 
Sedaj, ko imamo vsi 
ogromno prostega časa, 
bi se bilo pametno lotiti 
kakšne generalke; 
pregladati stvari in se 
znebiti starih stvari, na 
katerih se samo nabira 
prah, si malo preurediti 
sobo … To je ideja za vse 
generacije, saj je vsem 
lažje delovati v urejenem 
okolju. 
Spoznavanje samega 
sebe 
Še en predlog, ki je 
opcija za vse generacije; 
spoznaj samega sebe, išči 
nove hobije, osredotoči 
se na razmišljanje, kako 
bi lahko  odpravil svoje  
napake in postal boljša 
oseba. 

Morda odkrijete še kakšen skriti talent, ki ga imate. 
Branje 
Če mi kdo reče, da ne mara brati, sem sigurna, da samo 
še ni našel prave knjige zase. Tukaj je nekaj mojih 
predlogov knjig, ki pa jih priporočam bolj od 8. razreda 
dalje. 
 •Nejka Omahen- Življenje kot v filmu, Desa Muck -
Nebo v očesu  lipicanca, Dragi Zaza, Leon, Lažniva Suzi,  
Miha Mazzini- Zvezde vabijo. 
Telefon ali televizija 
Nekaj serij ter filmov,, ki so mi osebno všeč   (za 
starejše): 
 •Mentalist, Zdravnikova vest, Orange is the new black, 
Pretty little liars, To all the boys I loved  before, The 
kissing booth, Titanic, Skoraj mi je uspelo, Zločinski 
um, Bones, The zodiac killer, Let’s be cops, 13 reasons 
why, Ellen … 
Hišni ljubljenčki 
Zdaj je tudi dober čas, da se ukvarjamo s svojimi 
hišnimi ljubljenčki ter jih morda naučimo kakšnih 
novih trikov, 
Končna misel: 
Čeprav sam virus za nas mlajše ni tako smrtno nevaren, 
je pomembno, da situacijo vzamemo resno,  saj je virus 
nevaren starejšim ljudem, ljudem s kroničnimi 
boleznimi, mi pa smo prenašalci. Zato je bolje, da zdaj 
zdržimo še nekaj tednov doma, da bo vse skupaj minilo 
čim hitreje in se bomo spet lahko videli s prijatelji in šli 
ven kot po starem. Do takrat pa si najdimo kakšno 
zabavo doma. Upam, da bodo moji predlogi komu prišli 
prav in mu bo čas tako hitreje minil. 
 

Moj dan v izolaciji poteka 
tako: 
Vstanem vsak dan redno 
okoli devete zjutraj in 
delam za šolo do kosila. Po 
kosilu se po navadi igramo 
družabne igre,  gremo na 
sprehod ali pa grem igrat 
košarko na dvorišče. 

Preostanek dneva 
preživim v hiši, in sicer za 
računalnikom ali pa 
telovadim, saj moram 
poskrbeti za telesno 
pripravljenost. Zvečer 
pred spanjem pogledam 
kakšen film ali dva. 

KARANTENA JEDILNIK 

Napisala: Saša Šlebič 
Jedilnik v karanteni je  
drugačen kot pred 
karanteno. Pred karanteno 
smo jedli manj in bolj 
raznoliko. Na začetku 
karantene je bil jedilnik še 
vedno zelo raznolik, ker smo 
imeli še veliko domačih 
zalog. 
 

Ko nam jih je začelo 
zmanjkovati, smo šli v 
trgovino. Ker so si nekateri 
zaradi karantene delali 
zaloge, je marsičesa 
zmanjkalo. Zato jemo eno in 
isto. Zdi se mi, kot da vsak 
drugi dan jemo enako 
hrano. 

 

KAKO OSTATI 
AKTIVNA V ČASU 
PANDEMIJE 
 
Všeč  mi je, da lahko postorim 
veliko več doma, kot sem prej,  
in lahko tudi dlje spim. Ni mi 
pa všeč, saj je šola na daljavo 
kar zahtevna in moraš ostati 
zbran, saj veš, da boš iz te 
snovi, ki si jo predelal doma, 
dobil v prihodnosti oceno. 
Nikoli si nisem mislila, da bom 
to rekla, ampak ja, zelo 
pogrešam šolo. 

 
Anja 
Maraž 

V času pandemije korona virusa je moj dan 
malo  drugačen. Zjutraj se zbudim okoli desete 
ure, se uredim in pojem zajtrk. Med zajtrkom 
velikokrat pogledam, kaj se dogaja na socialnih 
omrežjih. Okoli dvanajste ure se pripravim in 
začnem reševati naloge, ki so jih učiteljice 
pripravile za ta dan. To delam do kosila. Po 
kosilu si vzamem eno uro odmora. Počivam v 
postelji ali  pa grem na sprehod, da ostanem 
pokonci in da ne postanem lena. Po eni uri 
počitka nato nadaljujem z delom za šolo do pol 
sedme ure.  
Ob pol sedmih imam trening preko video klica 
na aplikaciji Zoom. Zelo je zabavno, to lahko 
rečem, a vseeno je bolje plesati z vsemi mojimi 
soplesalkami v živo kot pa preko video klica.  
 

Po treningu velikokrat vzamem tudi kakšen 
online plesni klas, ki jih ponujajo različne 
plesne šole po celem svetu. Po treningu in 
rekreaciji grem najprej pod tuš, saj je osebna 
higiena pomembna. Nato pospravim sobo, saj 
sem tip človeka, ki ima stvari rad urejene. Nato 
pa pogledam kakšen film ali serijo in se 
odpravim spat okoli enajste ure. 
Pogrešam tudi svoje prijatelje in druženje in 
zabavanje z njimi, ampak če država misli, da je 
to za nas bolje, se bomo morali s tem 
sprijazniti. 

 

MOJ DAN JE +/- (to je račun alnik napisal  sam , ko s em s e n aslonil na tipk ovnic o) 

 
 
Zakaj vedno narava poskrbi za vse? Za vse? Ja, da 
je vse narobe ... Življenje se je totalno spremenilo 
na boljše in slabše ali +/-. 

 
Napisal: Jan Jaklič 

Edina dobra stvar, ki se 
mi je te dni zgodila, je, 
da mi ni treba hoditi v 
šolo. Ampak ... hudo 
šele prihaja ... Starši 
me iztrgajo iz postelje 
ob petih zjutraj, vsaj 
tako se meni zdi. 

Ko preverim telefon in 
pregledam vse nočne 
novice od prijateljev iz 
youtuba, e-mail-a, 
snapchata, instagrama, 
discorda, amina, redita, 
vibra, messengerja, 
facebooka, housepartya- 
in tweeterja, se spravim 

Kolaž: Jakob Tevž   
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KORONA 
MODA 

 
Napisala:  Arnela Šabotič 
 

Ker sem več ali manj ves čas doma, nosim pižamo, 
trenerko, pulover  in bolj udobna oblačila. Doma 
je mama vsem nabavila rokavice in pralne ter 
navadne maske za obraz. Če grem kdaj na 
sprehod,  oblečem kakšno trenerko ali kavbojke 
ter  pulover. 
Zdaj so maske za obraz že modni hit. Lahko si jo 
izdelamo sami iz papirnatih brisač in robčkov, 
lahko jih zašijemo iz blaga;  meni je najbolj 
zanimiva iz bandane,  naročimo pa jih lahko tudi 
preko spleta. 
 

 
 

iz postelje in mi že 
starši težijo, naj danes 
pripravim zajtrk za celo 
družino. Še pojedel 
nisem, pa že dobim 
naslednje delo - 
POMIVANJE 
POSODE.  Potem  
zahtevajo, da se 
pripravim za "POUK", 
ampak preden sploh 
odprem omaro s 
šolskimi potrebščinami, 
me mama izsiljuje, da 
mi bo od žepnine trgala 
1€, ker nisem postlal 
postelje. 
Pouk je nočna mora, 
vodi ga " Domače 
ministrstvo za šolstvo" 
(t.j. mama). Najhujša je 
likovna, tega res nisem 
pričakoval, da še tukaj 
dobimo nalogo. Moral 
sem zares nekaj 
narisati - stol s 
svinčnikom, 3D in 
senčenje. 
Pri matematiki - 
računamo. Res. 
Slovenščina - 
dolgočasni spisi, ja, 
ehmmm. 

Fizika - to sem že vse 
znal, preden je 
učiteljica sploh poslala. 
Zgodovina - 
prepisovanje prosojnic, 
tu sploh pravzaprav ne 
vem, kaj pišem, 
prepisujem samo kot 
robot, totalno dolgčas. 
Kemija - mama se trudi 
delati nekakšne 
trapaste poskuse s 
sodo bikarbono in 
kisom, pa sploh ne ve, 
kaj je sublimacija joda. 
 

 
Ilustracija: Amon Boštjančič 
 

Po kosilu, ko se pouk 
konča, bi želel biti vsaj 
malo na telefonu, pa mi 
"Domače ministrstvo za 
šport" (t.j. foter) ne 
 

dopušča odmora, ker 
sem baje že porabil 
svoj današnji čas na 
telefonu, 2 minuti. 
Sledi 6 urni pohod, tja 
in nazaj - BREZ 
RAZLOGA! Hodimo 
po osamljenih krajih, 
večinoma po gozdu 
brez poti, nikjer žive 
duše, razen če  
gospod "dolgčas" 
šteje. Ko se vrnemo, 
gremo spat. 
Stiki s prijatelji?  
S prijatelji se 
pogovarjamo takole: 

https://houseparty.
com/. 
Ta nova bolezen, ki "ni 
več nova", in vse 
skupaj, kar je z njo 
prišlo, mi sploh ni 
všeč, počutim se kot 
"imbecil" brez pravic. 
Starša sta bolna tako 
fizično kot psihično. 
Sestra pa kot vedno 
pridno dela in mi 
pridno najeda.  
 

UPAM, DA BO VSEGA KMALU KONEC! 

  

  

 

 

#OHRANJAJ DISTANCO#RAZKUŽUJ ROKE#KAŠLJAJ IN KIHAJ V ROKAV#ČE SI 
BOLAN, OSTANI DOMA# 

 

EKOKORONA 
 

POUK NA 
DALJAVO 
Naja Bajec 
 
Pouk na daljavo na naši 

šoli se mi zdi zelo dobro 

organiziran. Mislila sem, 

da se mi vsega skupaj ne 

bo dalo prepisovati, kar 

pa je zdaj ravno 

nasprotno, saj delo z 

veseljem opravim. 

Upam, da se kmalu 

vidimo, saj dolgo res ne 

bom več zdržala. Na 

video klicu mi je bilo v 

sredo zelo zabavno, tako 

da že komaj čakam 

ponovnega. 
 
Ana Gajanovič 
 
Na šolanje od doma sem 
se že privadila in se mi 
zdi zelo dobra odločitev, 
saj bo tako vse hitro 
mimo. Prednosti so, da se 
lahko več družiš z družino 
in se lahko spraviš k 
učenju, kadar želiš. 

Slabosti pa so, da ne 
smemo ven in se družiti s 
prijatelji. 

 

Strip: Timotej Hefferle 

 

https://houseparty.com/
https://houseparty.com/

