
Szonja  naplója

Részlet  egy karantén naplóból.

2020.április 24.
Reggel felkeltem. Megreggeliztem. . Anya  megkért  menjek el  a boltba vásároljak reggelihez valókat.
Vettem kiflit és szalámit. Remélem ízleni  fog nővéremnek amit elkészítek neki… Kicsit később 
 megnéztem az iskolából küldött e-maileket, a házi feladatokat bejelöltem a könyveimben. Elkezdtem
a feladatokat megoldani. Közben  telefonált Fatima , hogy nem érti a feladatokat. Elmondtam neki,
hogy szerintem ezt így kellene megoldani. 
 Nővérem szólt , hogy éhes. Elmentem az ebédért. Amikor hazavittem  tányérra tettem és bevittem a
szobájába. Segítettem neki az ebédelésben. Elmosogattam. Újból elkezdtem tanulni. Nagyon nehéz
így tanulni. Hiányoznak a tanáraim. Nem értek sok feladatot. Hiányzik az iskola.
2020.április 25.
Szombat.  Kitakarítottam  a  nővérem  szobáját.  Délig  tartott.   Ebédeltünk.  Szeretnék  kimenni  egy
nagyot sétálni az osztálytársaimmal. Anya azt mondta ne menjek el itthonról, nehogy összeszedjek
valamit. Csak boltba járunk.
2020.április  26.
Színeztem a nővéremmel. Rajzoltam sok - sok  pillangót, meg virágot és közösen kiszíneztük.
Örült, hogy színeztünk.
2020.április 27.
Anyáékkal tornáztunk. A tv-ben  volt egy tornász, mutatta a gyakorlatokat. Jó volt egy kicsit mozogni.
 Ebédeltünk. Délután kiültünk az udvarra. Beszélgettünk anyáékkal.
2020.április 28.
Délután sétáltunk az udvaron a nővéremmel. Egyedül nem tud menni. Sokat gondolok a nénikre az
időseknél.
2020.április 29. 
Anya megkért, hogy segítsek a nővérem ruháit összehajtogatni. Tanulás után megcsináltam.
 Felhívtak osztálytársaim, hogy hogy vagyok. Mondtam nekik, hogy most anya adott feladatot, azt
megcsinálom és utána beszélgetünk. Elfelejtettem visszahívni őket.
2020.április 30.
Reggel  tanulással kezdtem a napot. Elkészítettem, amit Kati néni adott feladatot. Varrni kellett, meg
rajzolgattam. reggel reggelit adtam a nővéremnek, meg ebédet is.

2020.május 22.
Bevásároltam anyuval  együtt. Voltunk az áruházban és a patikában is.  Elég sok mindent vettünk.
Szombaton finomat fogunk főzni.
Délután  tanultam egy kicsit. Utána kiültem az udvarra.  Nem tudom, kivel lehetne még beszélgetni.

2020.június 14
 Megtudtam, hogy idén nem lesz tanévzáró ünnepély. Hiányoznak az osztálytársak, iskolatársak. 
Hogy veszem át a bizonyítványomat?
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