
KONS 9 
 

Nemir pustoši svet. 

Svet boleha. 

Bolezen ubija ljudi, 

že pol leta. 

Na drugi strani Atlantika. 

V ZDA pustošijo protesti. 

Ebola se zopet pojavlja. 

A ni že dovolj bolezni? 

A je boljše kot slabše. 

Vsaj tako bi moralo biti. 

Tako bi morali skupaj stopiti. 

Koledar pokazal bo rešitev. 

Bomo preživeli kot skupina? 

Se bomo uničili kot živali? 

Odgovor bi moral biti jasen. 

 

Blaž Bogdan 

 

 

 

 

 

Koronavirus izbruhnil v Španiji. 

Hoja zunaj prepovedana. 

Delo nevarno? 

Na Švedskem vse enako kot prej. 

Šolanje na daljavo. 

Nikoli se to še ni zgodilo. 

Nekateri težave so imeli. 

Drugi so prednost iz tega vzeli. 

Mladi tega nismo jemali resno. 

Nogomet se je končal. 

Košarka enako. 

Meni težko je bilo. 

Uživati nisem mogel. 

Se sproščati ob nogometu. 

Stisnil sem zobe. 

In trdo delal naprej. 

 

Alen Colnarič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Testi so za učenje. 

Se ne učimo za znanje? 

Svet se ustavlja. 

Prihaja uničujoč virus. 

Karantena proti koroni, 

umrlo je več tisoč ljudi. 

Širjenje Covida 19 se ustavlja. 

Devetošolci gremo v šolo. 

V šoli smo na razdalji, 

doma se družimo. 

Valeta je prepovedana. 

Od učiteljev se lahko poslovimo. 

A mi bi radi valeto. 

Naredimo video! 

Prave valete ne bo, 

ampak poslovili se bomo. 

Jaz zdaj odhajam. 

 

Rozalija Lia Muršec 

 

Prišel naj bi drugi val koronavirusa. 

Ali bo mutiral? 

Ravno mi smo generacija 2005. 

Prikrajšana za valeto. 

V Ameriki rasisti pobijajo črnce. 

Ali je njihova rasa nevarna? 

Šport morda nikoli več ne bo takšen, kot je bil. 

Težavam ni videti konca. 

Vse je skregano z logiko. 

Ampak ne glede na vse … 

Skupaj smo močnejši od težav. 

 

Anej Kirbiš 

 

Koronavirus razsaja. 

Epidemija je nastala. 

Bili smo v karanteni. 

Človek človeka ogroža? 

Maska je del vsakdana. 

1,5-metrska  razdalja je normalna. 

Narava se obnavlja. 

Čistejša postaja. 

Delali smo na daljavo. 

Komunicirali preko ekranov. 

Mene čaka še valeta. 

Poslovili se bomo. 

Kmalu bo konec. 

Zapisali si bomo nova poglavja. 

Upamo, da boljša. 

 

Lara Predikaka 

 



Maske nujno potrebne. 

Ljudje brez mask nevarni? 

Druženje je omejeno. 

Prijatelji nevarni? 

V šoli meter in pol razdalje. 

Rokovanje prepovedano. 

Člen x: Umiti roke. 

Člen y: Razkužite roke. 

Člen z: Masko na nos. 

Res hočem jokati. 

A to opustošenje me ne ustavi, 

ker družina me bo obvarovala. 

 

Jaka Kopušar 

 

Koronavirus je prišel na svet. 

Veliko ljudi je pristalo v bolnicah. 

Koronavirus nevaren? 

Učenci se učijo na daljavo. 

Malo znanja pridobijo. 

Bo tako ostalo? 

Hrane zmanjkuje. 

WC-papir zmanjkuje. 

Bomo preživeli? 

In – 1, 2, 3 … 

Nazaj v šolo smo šli. 

 

Lovro Pernat 

 

Koronavirus je zajel ves svet. 

Je konec gospodarstva? 

Po svetu je prisoten rasizem. 

Ves svet je obstal. 

Smo ljudje največji onesnaževalci? 

Zaradi virusa nisem mogla na sinov pogreb. 

 

Vid Kidrič 

 

Koronavirus je onemogočil valeto. 

Valeta je prepovedana. 

Kdaj bo konec vsega tega? 

Iz šole odhajamo. 

Ali smo devetošolci nevarni? 

Z masko v vsako trgovino. 

Kaj se dogaja z našo državo? 

Nasilje, pretepi, posilstva … 

Ali bo to trajalo neskončno? 

 

Sara Jeza 

 

 

 



Po svetu vlada nemir. 

Covid 19 napada svet. 

Covid 19 nevaren? 

Iz Nemčije tovornjakar pripeljal begunce. 

Ljudje v strahu. 

Begunci nevarni? 

Policija jih je pet ulovila. 

Eden še beži. 

V Ameriki policist ubil črnca. 

Po svetu so protesti. 

Trump podpira policijo. 

Trump je rasist? 

Policija nevarna? 

Pred Belo hišo gori. 

Trump je skrit. 

4000 zaprtih. 

Smo ljudje nevarni? 

Smo ljudje. 

A to, kar se dogaja, ni človeško. 

Vsi imamo pravico do življenja. 

Kje se ta misel nahaja sedaj? 

 

Tia Premužić 

 

 

 

 

 

 

Starši zaklepajo otroke. 

Druženje je prepovedano. 

Zapirajo osnovno šolo. 

Osnovnošolci nevarni? 

Učenci se jezijo. 

Dosti šol se zapira. 

Veliki ljudje živijo z domačimi šolami. 

Majhni preko spletnih učilnic. 

Paragraf x: Občine zaprte. 

Paragraf y: 10 tednov karantene. 

Paragraf z: Maske obvezne. 

10 tednov sem bil zaprt. 

10 x sem bil zunaj. 

Maske bodo pomembne še dolgo. 

 

Žiga Rozman 

 

 

 

 

 

 

 



Učitelji obsojajo virus. 

Zapirajo nas v naše domove. 

Zdravi ljudje živijo. 

Ljudje s simptomi: 

14 dni karantene, 

maska na ustih, 

brez družbe. 

2 meseca sem bil zaprt. 

20 x zunaj. 

Skoraj so me kaznovali. 

Vi bi to storili? 

A jaz bi, 

saj sem zdrav kot riba. 

 

Marko Trailović 

 

Napada nas nov virus. 

Konec industrije in gospodarstva? 

Ljudje umirajo. 

Uveljavile so se spremembe. 

Karantena se podaljša za dva meseca. 

Odprtje trgovin in šol. 

Devetošolci odšli nazaj v šolo. 

Je varno? 

Prepovedana valeta. 

Odpira se novo poglavje. 

Začetek težak? 

V Ameriki ubijanje zaradi različne rase. 

Protesti na ulicah. 

Po 20 letih še vedno razlike? 

 

Alja Jančec 

 

Korona nam vse uničuje. 

Cel svet propada. 

Ljudje so nestrpni. 

Leto 2020 je čudno. 

Kaj ti bo denar, 

če nisi zdrav? 

Veliko ljudi je umrlo. 

Po trgovinah hodimo z maskami. 

Še soseda ne prepoznamo. 

Valeta je propadla. 

Starejši se bojijo iti med ljudi. 

Želim si iti nazaj. 

V čas brez korone. 

Vse je postalo brez zveze. 

 

Nia Bauman 

 

 

 



Virus se je razširil. 

Veliko smrtnih žrtev. 

Zdravila nimamo. 

Paragraf x: Zaprtje šol. 

Paragraf y: Prepovedano druženje. 

Paragraf y: Zaprtje meja. 

Kitajska. ZDA. Italija. 

Svet se je ustavil. 

A se je ponovno zagnal. 

Protesti v svetu. 

Amerika. Irska. Velika Britanija … 

 

Nika Lozinšek 

 

Ukrepi se zmanjšujejo. 

Korona odhaja? 

Osnovnošolci zopet v šoli. 

Se Amerika še vedno boji? 

Korona terorizira. 

Američani protestirajo. 

Evropa protestira. 

Krivična, rasistična smrt G. Floyda. 

Policisti rasisti? 

Požgana stavba. 

Protesti nevarni? 

 

Jan Dajčman 

 

Konec leta. 

Odtise zapuščamo šoli. 

Odhod. 

Spremembe zaradi zdravstvenih ukrepov. 

Spremembe nevarne? 

Skupaj smo bili 9 let. 

Več ali manj. 

Zdaj imamo 1,5-metrsko razdaljo. 

Klasične valete ne bo. 

Bomo vseeno opravili razred? 

Bomo! 

Razhod. 

Prijateljstva se ne končajo. 

Ostanejo spomini. 

Žalost in veselje sta okrog nas. 

Vsak ima svoj začetek. 

Se bomo pozabili? 

Koronavirus je naša skrb. 

Umijte si roke! 

Ne družite se! 

Ne tako blizu sedeti! 

Navodila nas napadajo. 

 

Živa Gabrovec 


