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ZGODBICA O VIRUSU KORONA 

 Avtorica zgodbice: Elvisa Vukalič 

Nekoč je živel mali virus z imenom Korona. Njegova želja je 

bila, da bi se lahko naselil pri vseh ljudeh. Imel je prav 

posebno čudežno moč. Spremenil se je v zelo majhnega, da 

ga nihče ne bi opazil. Samo občutili smo ga lahko. Takrat, ko 

se je naselil v naše telo, smo dobili vročino, kašljali smo in 

smrkali.Ker se je tako zelo hitro širil in je zbolelo veliko 

ljudi, je prišla dobra vila in se odločila, da bo postavila 

pravila. Vedela je, da virus ni zloben, ampak je bilo narobe le 

to, da ga nihče ni naučil, kako bi lahko drugače ravnal. Virus 

so naučili, da se mora naseliti v ljudi in starejše poslati tudi v 

bolnišnico. Vila je poklicala vse otroke sveta in jih seznanila 

s svojo odločitvijo. Kljub temu, da so bile male glavice malo 

zbegane, so se odločili, da bodo prisluhnili dobri vili, ki jim je dejala: “Dragi otroci, postavila bom 

pravila, katera boste morali upoštevati. Naučila vas bom, kako si pravilno umivate roke in kako zelo je 

pomembno, da kašljate v rokav in ne v roke. S čarobno paličico bom zaprla tudi vse šole in vrtce.” 

Otroci so bili zelo žalostni, saj jim je dobra vila vzela tudi prijatelje. Kar naenkrat bodo morali sedeti 

večino časa samo doma. Potem je iz skupine otrok izstopil mali fantek, ki sicer vsega ni dobro 

razumel, a začutil je, da lahko dobri vili zaupa. Bil je tako pogumen, da je stopil pred otroke in jim 

obljubil, da se bodo zelo kmalu zopet skupaj igrali. Drug drugemu so obljubili, da bodo upoštevali 

navodila vile in staršev. Takrat je obljuba dobila čudežno moč.Otroci so ostali doma in počeli ogromno 

lepih stvari. Imeli so možnost kuhati z mamo, zlagati kocke z očetom in se učiti na daljavo. Prav vse, 

kar so počeli, je bilo zabavno.Ko je minilo nekaj časa, so se otroci vrnili v šole in vrtce. Veseli so bili 

drug drugega in hkrati so bili zelo ponosni nase, ker so pripomogli k temu, da se je virus poslovil in da 

se ni naselil prav pri vseh. V tem času so se naučili, da je skrb za čistočo rok zelo pomembna, da se 

kašlja v rokav in da je zelo pomembno ostati doma, ko zboliš. 

Prav posebna ugotovitev pa je bila, da so 

starejši ljudje bolj ranljivi in da je potrebno 

poskrbeti za njih. Vedeli so, da bodo 

naslednjič pomagali starejši sosedi nesti 

vrečke iz trgovine. Ko bodo na avtobusu 

srečali starejše ljudi, jim bodo odstopili 

sedež. Najbolj pa so občutili, kako zelo so 

pogrešali prijatelje. Otroci so se odločili, 

da bodo v prihodnje zelo pazili drug na 

drugega. Pogrešali pa so tudi učitelje in jim 

bili hvaležni, da imajo možnost hoditi v šolo. Dobra vila je ves čas 

opazovala otroke in bila neizmerno hvaležna. Vzela je čarobno 

palčko in za vedno začarala Korono virus v zelo prijaznega metulja, ki bo odslej zabaval otroke na 

travnikih. 
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ZGODBA TRIJE METULJI  (ČEŠKA LJUDSKA PRAVLJICA) 

 

 

PO TRATI SO LETALI TRIJE METULJI. EDEN JE BIL RDEČ, 

DRUGI BEL, TRETJI RUMEN. IMELI SO SE RADI. SKUPAJ SO 

LETALI, SKUPAJ SEDALI NA CVETOVE, SKUPAJ HODILI 

SPAT.NEKOČ JE ZAČELO DEŽEVATI.METULJI SO ZLETELI K 

RDEČEMU MAKU IN GA PROSILI: »SKRIJ NAS V SVOJ SVET, 

DA SE NE ZMOČIMO!«  

MAK JE REKEL: »RDEČEGA SKRIJEM, OSTALA ZLETITA 

DRUGAM!«RDEČI METULJ JE ODVRNIL: »ČE NE VZAMEŠ VSEH TREH, TUDI 

JAZ NE STOPIM POD TVOJO STREHO.«  

METULJI SO ZLETELI K BELI LILIJI IN JO PROSILI: »SKRIJ NAS V SVOJ CVET, 

DA SE NE ZMOČIMO!«  

LILIJA JE REKLA: »BELEGA VZAMEM, OSTALA 

POLETITA DRUGAM!«  

BELI JE DEJAL: »ČE NE VZAMEŠ VSEH TREH, TUDI 

JAZ NE STOPIM POD TVOJO STREHO.«  

METULJI SO ZLETELI K RUMENEMU TULIPANU IN 

PROSILI: »SKRIJ NAS V SVOJ CVET, DA SE NE 

ZMOČIMO!«  

TODA TULIPAN JE REKEL: »RUMENEGA SKRIJEM, OSTALA POLETITA 

DRUGAM!«  

RUMENI PA JE ODVRNIL: »ČE NE VZAMEŠ VSEH TREH, 

TUDI JAZ NE STOPIM POD TVOJO STREHO.«  

TAKRAT SO SE PRETRGALI OBLAKI. PRIKAZALO SE JE 

SONCE. NASMEHNILO SE JE VSEMU SVETU…  

 

 

 


