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Jagazazabu

Zdej doma vsi živijo,
občine ne zapustijo.
cel dan pred ekrani,
potiho se redijo.
dej nč ne nakladam
in to bo to.
ker ne upoštevajo pravil
še žal jim bo.
Ampak to še ni vse, saj šele začetek je.
Šele čez par dni bomo k vrhuncu šli.
To pa sam zato ker ne poslušamo.
ne Pahorja ne Trumpa pa tud ostalih ne.
šele ko bolj bo resno
rešili bomo se.
zdej pa kt pijani ne ubogamo.
na koncu pa bi želel si
da to ne bi blo tko.
tko da če vam mar je za vse ljudi.
ostante doma in ostante zdravi.

EnjaStar

Življenje čudno je
korona me straši,
skrivam se vsak dan,
da bi virus bil pregnan

Ostani doma

Virus razhaja,
vsi smo doma,
šola na daljavo
učenje doma.

SMRKETA

Suha usta,
suhi zrak
corona skozi vrata diha.
Kašljam, smrkam sssooo sedi ne potrkam.
Glavo pod odejo stiskam ,
vrata zaprem,
zdravje pozdravim
in se zahvalim.

CLuTcH_Killer.

itc corona time

Pero Martić

CORONA HIMNA:
HEY HEY ITS CORONA TIME
CO-RO-NA CO-RO-NA VIRUS NAS STRAŠI
CO-RO-NA CO-RO-NA KO PANIKA PRIDE
CO-RO-NA CO-RO-NA MOKA JE ZE KUPLJENA
CO-RO-NA CO-RO-NA
KOLONA KOLONA
MOKA JE ZE KUPLJENA.
ACIH ACIH

crispy disney

šole so bile role ki jih obut nismo znal
ko pride korona smo uporabljali dva fona/

teja

Corona je prišla,
zaprla šolska vrata vsa.
Sedaj doma sedim
in pridno se učim.
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Čepi lol 13

Virus je zajel ves svet
in prestrašil nas je spet.
V šolah zdaj pouka ni,
zato vsak zase se doma uči.

RepeŽa

Prišla korona je med nas
in zajela vsako vas.
Ostati moramo doma,
da učinkovita bo izolacija.

Lanna

Corona virus je prišel in šole zaprl je.
Vsi se ga bojimo,
nikamor ne smemo iti,
ker to ni dobro za nas.
Zaradi tega virusa moramo vsi ostati doma.

Julči

Zarad tebe doma moramo ostat,
za šolo delat mogoč se mal igrat.
Še odzuni se ne smemo več zadrževat,
če pa že pa moramo razdaljo ohranjevat.

Erzo

ej korona virus,
kaj še delaš tu,
veš da nimaš pojma in da ti nimaš za kruh.
Ker sem prijazn zdej te bom pustu še mal žvet, ko pa bo preveč pa pejt koruzo žet
Nekdo je juho naročil
in notr' netopirja dobil
in niti sanjal' se mu ni
da korona virus se v njemu goji

no name

MCK

Če nebi sploh obstajal se svet nebi zamajal. To je zelo slabo okužb je vedno več, nekateri ljudje
pa v službo mesmejo! Življenje ni več javno, nesmemo več nikamor jo, jo!
TA CORONA VIRUS UNIČUJE SVET
ZATO MORMO UČENCI NA SPLETU VISET
TA CORONA VIRUS NI MI NIČ VŠEČ
SAJ PRJATLOV SPLOH NIKOL NE VIDM VEČ

Z848

Yo Corona Virus
neki ti'm povedala
da zarad' tebe
šol se nam odpovedala.

Marco

lil tjay

nick54

Corona why you came right now,
I need you to go back down.
You could destroyed my hole carrer,
why you right now here.
Corona iz Italije pršla v Slovenijo,
nrdila eno zmedo, bedo ,
vsi jo pač sovražmo
in pol bo šla za vedno,vedno,

