
 

Учебната 2019-2020 година за мен 

От Мария Г. 6“Г“клас. 

Учебната 2019-2020 година почти свърши. Тя е най-необичайната за 

мен досега.  През предните пет години всяка имаше нещо ново, 

различно, които ги отличаваше една от друга. Но не съм мислила, че 

втория срок на тази година ще прекарам в къщи, учейки дистанционно. 

В името на здравето и живота ни и на другите хора трябваше да си 

останем вкъщи и не само това, не можехме да се виждаме със 

съучениците, приятелите  и най-близките ни възрастни роднини. 

Научих се да използвам повече приложения на компютъра, с които да 

създавам презентации за домашните си. Всеки ден имахме онлайн 

уроци, изпращахме си домашните и даже тестове по електронната 

поща. Използвахме компютрите  и телефоните не само за игри, 

забавление и снимки. Разбира се, не е същото като да ходим на училище 

и да се срещаме лично един с друг и учителите да ни преподават 

уроците в класната стая, но нямаше друг начин! Не всички се отнесоха 

сериозно и отговорно, защото в началото всичко започна като „ грипна 

ваканция“ и май си мислехме, че ще е ваканция, но този опасен вирус 

промени всичко и трябваше бързо да се пренастроим. Странно е да 

учиш от вкъщи, имаш усещането, че имаш много, много време, и се 

отпускаш. Вкъщи винаги има какво да те разсее. После поглеждаш 

часовника и разбираш, че време няма, а имаш още домашни за писане и 

уроци за учене и, разбира се, задачи за решаване! По време на 

извънредното положение моите родители продължиха да ходят на 

работа, но  след работа ми помагаха с това, което не бях разбрала, и 

следяха да си пиша домашните, и ги проверяваха. Тормоз! Но за мое 

добро! Определено тази учебна година не беше лесна за никого, нито за 

нас – учениците, нито за учителите, а и за родителите ни също! 

Писането на домашни май понякога се превръщаше в „Игра на котка и 

мишка“. Мама каза, че ако влагахме толкова фантазия в писането на 

съчинения, колкото в измислянето на причини да не го правим, ще 

стенем велики писатели. Но ние сме  деца! Няма да крия, че очаквам с 

нетърпение тази  учебна годна да свърши и остават още няколко дни, 

както и че се надявам вирусът да  отмине и от септември отново да 



сме на училище и да сме всички заедно в класната стая, а не пред 

компютъра!  


