
NOVICE IZ KARANTENE 
 
Intervju sem opravila s svojo babico, Majdo Polutnik, ter s sestro 
Katrin in bratom Marselom, ki obiskujeta 5. razred Osnovne šole Ob 
Dravinji. Zastavila sem jim razna vprašanja o zdajšnji situaciji 
(korona-virus in podobno), na njih so odgovorili zelo izvirno in 
prepričljivo. Vsak se počuti drugače. Starejšim se življenje ni kaj dosti 
spremenilo, medtem ko se je na drugi strani (mlajši generaciji) 
življenje postavilo na glavo! Za konec sem še jaz napisala, kako 
gledam na to situacijo. Prijetno branje vam želim.  
 
Zapisala: Korina Polutnik 
 
 
 

ČAS KORONA-VIRUSA PRI                                                  

MOJI BABICI 

 



Vprašanje : KAKO SE POČUTITE V TEJ SITUACIJI? 

MAJDA : Ne tako slabo, sem že navajena biti doma, na srečo 
imamo kar veliko okolico, v kateri se lahko gibljemo. Edino kar 
je, da pogrešam svoje vnuke. 

Vprašanje : KAJ POČNETE DOMA, VAM JE KAJ DOLGČAS?   

MAJDA : Ni mi dolgčas, vedno si moraš najti delo, moraš se 
znajti in poskrbeti sam zase. 

Vprašanje : UPATE, DA SE BOMO ČIM PREJ VRNILI V 

NORMALNO ŽIVLJENJE?  

MAJDA : Da, ker se bomo potem na nek način počutili 
varnejše. Zdaj se moramo precej paziti, da ne zbolimo. 

Vprašanje : ALI VAS JE STRAH, DA BI SE SITUACIJA S 

COVID19 ŠE ENKRAT PONOVILA? 

MAJDA : Da, zato ker bi se potem naše življenje zelo 
spremenilo. COVID19 bi bil ves čas prisoten in to še posebej 
za mlade ni dobro. 



Vprašanje : KAKŠNI PA SE VAM ZDIJO UKREPI, KI SMO JIH 

SPREJELI, SO PRESTROGI?  

MAJDA : Ja, malo so prestrogi. Po drugi strani pa, če bi jih vsi 
upoštevali na začetku, se verjetno ne bi tako poostrili. 

Vprašanje : POGREŠATE KAJ DRUŽINO?  

MAJDA : Seveda, najbolj družino, vnuke. Še dobro, da telefoni 
obstajajo, da se lahko vidimo in slišimo :D  

Vprašanje : SE TUDI KAJ REKREIRATE? 

MAJDA : Ja, hodim na sprehode, imamo pa tudi veliko 
okolico, v kateri se gibam. 

Vprašanje : KAKO PA SE VAM PA ZDIJO OTROCI IN 

NJIHOVA ŠOLA ?  

MAJDA : Ko poslušam otroke, so pridni, mogoče malo 
preobremenjeni, ampak jim gre.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

KORONAVIRUS IN MLADI 

 

 Vprašanje : KAKO SE POČUTIŠ  V TEJ SITUACIJI? 

KATRIN : Neprijetno, zato ker je doma dolgčas. 

MARSEL : Grozno, ker ne morem hoditi v šolo, ne morem se 
družiti s prijatelji, obiskati sorodnikov … 



Vprašanje :  ALI IMAŠ VELIKO DELA ZA ŠOLO?  

KATRIN : Ne, nimam veliko dela, ravno prav je. 

MARSEL : Imam ga preveč, v šoli mi gre hitreje, učiteljica pa 
nam bi v šoli snov tudi razložila.  

Vprašanje : KAKŠNE PA SE TI ZDIJO SPLETNE UČILNICE, 

VIDEO-KONFERENCE IN PODOBNO? 

KATRIN : Super, zato ker lahko vsaj tukaj vidim svoje 
prijateljice, učiteljica pa nam snov lahko včasih tudi razloži :D  

MARSEL : Zdijo se mi super ideja, ker uporabljaš računalnik in 
se na njem naučiš še veliko novih stvari, ki jih prej mogoče nisi 
znal. 

Vprašanje : KOMAJ ČAKAŠ, DA SE VRNEŠ NAZAJ V ŠOLO? 

ZAKAJ?  

KATRIN : Ja, da lahko zopet vidim svoje prijatelje, da se 
začnemo družiti ter da obiščem svoje babice in dedka. 

MARSEL : Ja, da bom lahko spet videl svoje prijatelje, babice, 
dedka in dobil razlago snovi. 



Vprašanje : POGREŠAŠ PRIJATELJE, MOGOČE TUDI 

UČITELJE?  

KATRIN : Pogrešam oboje, učitelje in prijatelje. 

MARSEL : Večinoma pogrešam samo prijatelje in našo 
razredničarko, ostale pa malo manj.  

Vprašanje : SE KAJ GIBAŠ, REKREIRAŠ ? 

KATRIN : Gibam se z raznimi fit vajami, ki nam jih da učiteljica, 
veliko sem zunaj ter hodim na sprehode. 

MARSEL : Ja, se gibam, hodim na sprehode, redko kdaj pa tudi 
telovadim. 

Vprašanje : ALI TE JE STRAH DA BI SE SITUACIJA 

PONOVILA?  

KATRIN : Ja, ker bi potem morali biti zopet doma in to ni 
ravno fajn. 

MARSEL : Da, saj bom mogel biti spet doma po cele dneve.  

Vprašanje : KAJ POČNEŠ V PROSTEM ČASU? 

KATRIN : Zunaj sem, tudi igram se veliko, ob večerih pa 
najraje ležem na posteljo in gledam televizijo. 



MARSEL : Igram se, grem na sprehod, se rolkam … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KORONA-VIRUS IN JAZ  
Pozdravljeni še iz moje strani. Sem Korina in rada bi vam predstavila, 
kako si jaz predstavljam to situacijo.   

Celoten svet je zajel novi COVID19, »vzel« nam je naše pravo življenje 
in nas zaprl v hiše. Če pa dobro pomislimo, smo si to tudi zaslužili. 
Ljudje tej prelepi Zemlji, našemu planetu naredimo ogromno škode. 
Sedaj smo dobili virus, da nam pokaže, da je naše bivanje na tem 
planetu zelo dragoceno. Zaprte so šole, trgovine, lepotni saloni in še 
marsikaj drugega. Pokazati nam je mogel, kako je zopet živeti kot 
družina, saj smo na to mnogi že pozabili. Situacija se sicer izboljšuje in 
ukrepi se postopoma rahljajo, a če jih ne bomo upoštevali, bomo v 
hišah zaprti, dokler ne bodo na prodaj cepiva oziroma zdravila proti 
temu virusu. Kar pa dvomim, da si želimo. Nekateri so ostali brez dela, 



saj imajo svoja majhna podjetja ali kaj podobnega, ostali so brez 
denarja. Brezposelnost se veča iz dneva v dan. Dobrodelne organizacije 
na dan dobijo mnogo prošenj za pomoč, a same tega žal ne zmorejo 
več, tega je enostavno preveč. Nekateri ljudje še vedno prebolevajo to 
bolezen, drugi so jo že preboleli. Tisti, ki so jo, bolezen opisujejo kot 
največji pekel, bolečino, trpljenje itd. Starejše generacije celo umirajo 
za njo. Ampak nekaterim ljudem je še vedno vseeno, ne upoštevajo 
navodil, ne zavedajo se, kako nevarno je vse skupaj.  

Če to bereš, prosim, pazi se! Umivaj si roke z milom, razkužuj si jih, 
ostani doma, da se čim prej rešimo iz te situacije. Ljudje si že želimo iti 
nazaj v staro življenje, sploh šolarji, saj vsi ne živimo v ugodnih 
razmerah. Radi bi se zopet družili s sošolci, sošolkami, prijatelji, 
sodelavci ter z ostalimi sorodniki. Ne prehitevajmo dogodkov. Malo še 
počakajmo. 

 


