
                             DRUŽINA KORONAVIRUS 
  
       Sem Damas Sunita, stara 10 let. Zelo rada berem knjige, zato sem 
se odločila, da bom napisala svojo pravljico, katero bodo otroci in odrasli 
prebrali z velikim veseljem. 
       Ker trenutno živimo v zelo " čudnem" času, sem se odločila napisati 
pravljico o družini Koronavirus. 
       Nekoč je živela v državi Virus družina Koronavirus. V družini so 
živeli oče Virus, mama Korona, dva sinova- Sars in Covid-19 in hči 
Mersa. Nekega dne sta se mama in oče odločila, da pošljeta na planet 
Zemljo sina Sarsa in hčerko Merso, da malo ponagajata Zemljanom. 
Sars se je prvi odločil, da bo okužil ljudi s pomočjo svojih prijateljev 
netopirjev. Netopirjem je plačal veliko vsoto denarja, da so ugriznili ljudi 
in s tem prenesli virus na človeka. Virus se je širil hitro in okužil veliko 
ljudi. Ker pa so se ljudje zdravo prehranjevali, pili veliko vode, telovadili, 
se spoštovali, si pomagali in se imeli radi, je virus kmalu izginil- poniknil.. 
Enako se je zgodilo s hčerko Merso. 
       Mama Korona je bila zelo huda in zlobna, ker ji načrt, da bi 
zavladala na planetu Zemlja, ni uspel. Želela je, da bi jo vsi ubogali in ji 
stregli kot kraljici. Čez 10 let je na Zemljo poslala najmlajši, najbolj 
trmast, najbolj zloben, nevaren in nesramen virus. To je bil COVID-19!! 
Covid 19 je bil tako hudoben, da so se ga še netopirji bali in se tresli pred 
njim. Ko so ga videli na Kitajskem v mestu Vuhan, so kar sami od sebe 
ugriznili prvega Kitajca, ki je prišel mimo njih na tržnici. To je bil gospod 
Li Mun. Gospod Li ni nič čutil, nič slišal in nič videl, samo slabo se je 
začel počutiti. Ko se je vrnil domov s tržnice, je že imel povišano telesno 
temperaturo, bolela ga je glava, iz nosu pa mu je tekel zelen izcedek po 
domače "šmrkl", tudi dihal je težko..( v pljučih mu piskalo). 
      Gospa Ši Ling ga je takoj odpeljala z raketo v bolnišnico. Gospod Li 
je bil star 85 let. Naslednji dan je umrl, enako njegova žena.  Zdravnikom 
se ni sanjalo, kaj bi to lahko bilo. Kmalu so ugotovili, da je prišel na 
Zemljo zlobni COVID-19, za katerega pa Zemljani še nimajo zdravila in 
ne cepiva. Tako se je začel virus širiti iz živali na človeka in naprej iz 
človeka na človeka. Veliko ljudi po celem svetu je umrlo (starejši, odrasli, 
mladostniki, otroci, zdravniki, medicinske sestre, policisti.....). Zlobni 
COVID-19 je bil vesel, da je mamin načrt uspel. Ljudje po celem svetu so 
morali ostati doma v izolaciji. 
       Minili so meseci...... Otroci iz Evrope, Afrike, Azije, Amerike in 
Avstralije so združili moči in znanje, ter izdelali čarobno cepivo oz. 
čarobni napoj, ki bi ozdravil ljudi in ubil Covid virus. Najprej so cepili 
starejše ljudi. Ti so takoj ozdraveli. Ko so videli učinek cepiva, so ga takoj 
poslali v vse države na planetu Zemlja. Covid je bil premagan..... 
pregnan, uničen... Vsi so bili presrečni. 



         V čast novemu cepivu so priredili veliko zabavo. Ljudje so lahko 
končno zapustili svoje domove in odšli v službo, otroci so odšli v vrtec in 
šolo... upokojenci na banko.... 
         Otroci in odrasli!! Prosim upoštevajte moj nasvet: ZDRAVJE JE 
ENO SAMO in je naše NAJVEČJE BOGASTVO!!! Pazimo ga, da ga NE 
IZGUBIMO..... 
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