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UVODNIK 
 

 
 

Dragi bralci in bralke! 
 

Smo že na polovici šolskega leta. Ker smo se pri predmetu Šolsko 
novinarstvo že zelo veliko naučili, smo en intervju opravili za oceno. Nika 

je opravila intervju z medicinsko sestro, ki dela na covid urgenci. 
Medicinska sestra je kar 17 let. Kako se gostinci soočajo s trenutnim 

stanjem, je raziskala Hana. Nina je svojega očeta vprašala, kako bi pouk na 
daljavo potekal, ko je bil on v osnovni šoli. Nik pa je sošolca povprašal o 

tem, kaj mu je bolj všeč – delo na daljavo ali v šoli. 
 

Ostanite zdravi in ne pozabite – ukrepi niso sami sebi namen, temveč ščitijo 
nas in ljudi, ki jih imamo radi in nam veliko pomenijo. Bodimo pošteni drug 

do drugega in odgovorni. 
 

Čarobnih in sijočih 8 
 

 

  



INTERVJU Z MEDICINSKO SESTRO 

 

Intervju sem izvedla: Nika Kastelic, 20. 1. 2021.  
 
V: Hvala, ker si se odzvala na moj intervju. 
O: V veselje mi je.  
 
V: Koliko časa si že medicinska sestra? 
O: Hmm, naj pomislim, kot medicinska sestra delam že 17 let. 
 
V: Ali se na oddelku za covid veliko dela? 
O: Ja, res se veliko dela, ampak jaz delam na urgenci za covid, saj je 
podobno. 
 
V: Koliko ur na dan delaš? 
O: Delam dvanajst ur na dan. Delam tudi ponoči in med prazniki. 
 
V: Opiši svojo uniformo, ko si na urgenci. 
O: Nosim oranžne hlače belo majico in oranžno jakno. 
V: Zakaj po tvojem mnenju covid narašča? 
O: Zato ker se ljudje ne držijo pravil, ne razkužujejo rok, ne nosijo 
pravilno maske in se ne držijo razdalje. 
 
V: Ali si v svojih šestnajstih letih delovne dobe doživela kaj 
podobnega, kot je covid? 
O: Ne, nikoli in verjetno nikoli več ne bo takšne epidemije; no, vsaj upam. 
 
V: Na kakšen način cepivo pomaga? 
O: Cepivo naredi obrambo v telesu; in ko virus vdre v telo, ga ta prepozna in uniči. 
 
V: Ali se ti je že kdaj zgodila kakšna neprijetna stvar v službi? Kaj si naredila potem? 
O: Ja, večkrat vedno pravim, da kdor dela, tudi greši. Najbolj neprijetno mi je bilo, ko se mi je 
raztrgala vrečka s krvjo, ki je bila namenjena bolniku; bilo mi je zelo hudo. Morali smo čim 
hitreje naročiti novo vrečko krvi. 
 
V: Ali imaš rada svojo službo? 
O: Zelo imam rada svoje delo in ponosna sem, da sem medicinska sestra. 
 
V: Hvala za intervju. 
O: Malenkost, pa še kdaj. Hvala tudi tebi, ker si me povprašala o moji službi. Postavila si mi 
vprašanja na mestu.  
 
Legenda: 
V = vprašanje 
O = odgovor 

  



INTERVJU: GOSTINSTVO MED EPIDEMIJO 

 ALEŠ IN MARUŠA ADAMIČ (lastnika Pizzerie Adam) 

Spraševala je: Hana. 

1. Koliko časa že obratuje vaša gostilna? 

»Naša gostilna obratuje že od leta 1994. V gostilni sva zaposlena oba.« 

2. Kako ste se odzvali, ko ste izvedeli, da ne bo gostilna obratovala kot po navadi? 

»Ja, bil je en velik šok, saj se je to v prvem valu zgodilo čez noč. Poskrbeti je bilo treba za vso hrano, 
pijačo, ki smo jo imeli na zalogi.« 

3. Ali imate več dela kot po navadi, ko ni bilo 
virusa (računi, delo, razporeditev dela)? 

»Ne, dela v gostilni je manj kot prej, saj izdajamo 
samo hrano. Sm o pa veseli vsakega naročila, ki 
pride. Ogromno dela pa je s papirji. Poskrbeti 
smo morali za vse papirje in zaposlene. V prvem 
valu smo imeli zaprto gostilno en mesec, nato pa 
smo začeli z izdajo hrane. V drugem valu pa smo 
se že takoj odzvali na zaprtje in tako, že odkar 
nas je država zaprla, izdajamo hrano za domov.« 

4. Ali poleg vaju, ki delata v gostilni, delajo še 
drugi uslužbenci? 

»V podjetju imamo zaposlenih pet oseb. Ena 
zaposlena je na porodniški, ostali pa delamo 
skrajšani delovni čas.« 

5. Kako ste si razporedili delo? 

»Delo smo si razporedili tako, da en teden delata 
dva zaposlena, naslednji teden pa midva.«  

6. Ali se je običajni delovni čas zelo spremenil 
od današnjega (med koronavirusom)? 

»Ja, tudi delovni čas se je spremenil. Med tednom delamo od 10. do 18. ure, med vikendom pa od 
11. do 20. ure. Edino, kar je korona dobrega prinesla, pa je to, da smo si ponedeljke vzeli zase. 
Tako da imamo v ponedeljkih zaprto gostilno, seveda pa ta dan izkoristimo za pisarniška dela, ki 
jih pa v tem času ni malo. 

7. Kateri način dela vam bolj ustreza; oddajanje hrane z maskami ali način dela, kot je bil po 
navadi (ko še ni bilo virusa)? 

»Seveda da tako, kot smo delali včasih. Kot gostinci pogrešamo pristen odnos s strankami, nasmeh 
na obrazu, pogovor, s katerim razveseliš gosta, ko pride v gostilno. Kot lastniki domače gostilne na 
podeželju komaj čakamo, da odpremo svoja vrata na stežaj.« 

 

HVALA, DA SEM VAS LAHKO INTERVJUVALA. 



INTERVJU SKOZI OČETOVE OČI O ŠOLI NA DALJAVO 

NEKOČ 

Avtorica: Nina. 

Danes sem se odločila napraviti intervju s svojim očetom, saj ima bogat besedni zaklad. 
Povprašala sem ga o tem, kako si misli, da bi potekala šola na daljavo v njegovem otroštvu, tj. 
v letih 1987–1994. 

1. Na kakšen način bi prenašali gradivo? 

Verjetno bi učitelji bili bistveno bolj obremenjeni kot sedaj. Verjetno bi zadeva potekala 
nekako takole: učitelji bi morali gradivo namnožiti (s ciklostilom, pozneje s fotokopirnimi 
stroji). Učenci bi nato na določen dan in uro prišli do šole in »dvignili« to gradivo. Hkrati bi 
dobili navodila za naslednjič ter prinesli že izpolnjene »učne liste«, naloge ipd. 

2. Kako bi si dopisovali oz. s čim? 

Enostavno si ne bi. Edini način komunikacije je bil stacionarni telefon, pa še to ga kateri 
od sošolcev ni imel … 

3. Bi lahko nadoknadili, kar ste zamudili? 

Težko. Že sedaj se veliko snovi ne predela, takrat pa bi bilo spremljanje posameznih učencev 
še veliko težje. Verjetno bi vsa generacija morala ponavljati razred. 

4. Kaj misliš, da bi na »šolo od doma« rekli starši? 
Menim, da kaj dosti ne bi imeli reči. Bi pa verjetno (vsaj moji starši) bolj strogo pristopili k 
zadevi. 

 
5. Kaj meniš, da bi v tistem času zadostovalo 
(kakšne naprave)?  

Kot sem že omenil, je bilo v tistem času komuniciranje 
na daljavo omejeno le s stacionarnimi telefoni. 
Računalniki so bili v tistih časi namenjeni le 
urejevalnikom besedil in enostavnim igricam (tako 
imenovani 286, 386 itn.). Poleg tega so bili ti 
računalniki za tiste čase zelo dragi. Internet pa je bil 
leta 1990 še zelo zelo v povojih.  

 

6. Bi bili zmožni delati sami, brez pomoči učiteljev? 
Težko. Mislim, da sistem, kot sem ga opisal (če bi do take situacije takrat prišlo), ne bi bil 
vzdržen. Nekdo bi pač moral podajati snov. Starši so hodili v službe, otroci bi bili sami 
doma … bilo bi izredno zahtevno.  
 

  



INTERVJU S SOŠOLCEM 

 
Sem Nik in predstavil vam bom intervju s sošolcem Svitom. Zanj sem se odločil, ker se mi zdi 
zanimiv. 

Ali ti je šolanje na daljavo boljše kot šolanje v šoli? 

Ne, zato ker se mi doma ne da delati, v šoli pa smo prisiljeni. 

Ali lažje delaš nalogo doma ali v šoli? 

Ko smo bili v šoli, saj si vzamem malo pavze, potem pa grem takoj delat; sedaj pa je naloge 
veliko in se mi ne da. 

Ali se lažje učiš zdaj ali ko smo bili v šoli? 

Zdaj, saj sem ugotovil novo tehniko učenja iz učbenika. 

Kdaj si imel več prostega časa, sedaj ali v šoli? 

Zdaj ga imam več, ker ko smo bili v šoli, smo imeli šest ali sedem ur, sedaj pa imamo le tri ali 
štiri ure. 

Ali ti je bolj všeč druženje prek interneta, ZOOM-a, ali fizično, torej v živo? 

Seveda mi je ljubše v živo, saj smo se veliko časa smejali, zdaj pa ne najdemo teme za 
pogovor.  

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Pri tej številki so sodelovali: Hana, Nika, Nik in Nina. 
Vse fotografije so s svetovnega spleta. 
Hvala vsem intervjuvancem za pripravljenost.  


