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Jaz sem si še posebej želel gripe. 
Jaka in Beno sta proti koncu tedna 
res začela smrkati, dobila sta rdeče 
oči in očitno jima je uspelo. 

Naslednji teden je manjkalo pol raz
reda. Našega učitelja to ni motilo in 
je razložil še več snovi, kot jo je nava-
dno. Dopoldne sem tako prepisoval s 
table, popoldne pa nosil zvezke vsem 
bolnim sošolkam in sošolcem. Tudi k 
Mihi sem šel. Po nezgodi s čokolado 
je bil še vedno malo otečen. Tudi ka-
šljal je še. Čeprav sem bil gotovo poln 
bacilov, gripe nisem pa nisem mogel 
dobiti. Tako sem na žalost prišel k po-
uku tudi v četrtek, ko je bilo na vrsti 
spraševanje pri slovenščini. Ker sem 
se pozabil naučiti pesmico in tudi o 
tistem pesniku nisem ničesar vedel, 
sem dobil šus.

Dobil sem tri dni časa, da ga popra-
vim, zato sem se s podvojeno silo od-
pravil na obiske. 

Sošolci so kašljali in si merili tem-
peraturo, prepisovali iz mojih zvez-
kov in jedli piškote, jaz pa nisem 
mogel dobiti niti enega majčkenega 
prehlada. Po vetru sem hodil brez 
kape, tekal okrog bloka z odprtimi 

Če odštejemo šolo, zima niti ni tako 
slaba. Pozimi imamo božične počit
nice in semestralne počitnice, čas 
vmes pa nam po navadi skrajša gri-
pa.

Prvi jo je, kot vedno, dobil Miha. 
Izvedeli smo naključno, saj je bil v 
bolnišnici zaradi zvinjenega gležnja. 
Pri telovadbi se je namreč spet spo-
taknil ob žogo. Polona, ki je največja 
piflarka in nosi očala, mu je v imenu 
razreda nesla rože in bombonjero. To 
je bilo seveda, še preden smo izvede-
li, da je Miha alergičen na čokolado. 
Ampak glavno je, da je že naslednji 
dan Polona začela kašljati. Vsi smo 
se trudili presesti se čim bliže, ker 
bi se tudi mi radi nalezli. Le kdo si 
ne bi želel zboleti? Ves dan ležiš in 
gledaš risanke, namesto da bi šel v 
šolo. Mama ti nosi čajčke in piškote, 
babica darila, sošolci hodijo na obisk 
... Še potem, ko se vrneš, se lahko iz-
govarjaš, da si manjkal, in ne smeš 
biti vprašan, ker ne razumeš snovi. 
Naslednja je torej zbolela Polona in 
po kašljanju je kazalo, da bosta kma-
lu na vrsti Simona in Ana.

Za vsak primer sem šel z Jako in Be-
nom popoldne na obisk k Poloni. Zde-
lo se je, da šolo zares pogreša. Skoraj 
eno uro nas je spraševala, kaj smo 
delali pri matematiki. Vseeno smo 
potrpeli, saj smo tako gotovo dobili 
kakšne uporabne bacile.



usti in potem z mokrimi lasmi stal 
na mrazu, pa nič.

Seveda sem pozabil na tisto pesem 
in tistega pesnika. Dobil sem še en 
šus. En dan kasneje je dobil gripo še 
naš učitelj. Nadomeščala ga je neka 
tečna ženska z rdečkastimi lasmi, ki 
me je imela na piki še od prejšnjič. 
Najhuje je bilo, da je ona gripo že pre-
bolela in nisem mogel računati niti 
na to, da bi vsaj zaradi pomanjkanja 
učiteljev odpadel kakšen dan pouka.

To je bilo res zelo krivično!
Jaka je med svojo gripo dobil celo 

zbirko dirkalnih avtomobilov na da-
ljinsko upravljanje.

Beno se je zredil za tri kilograme, 
ker je mama kupila nekaj novih pe-
kačev in sta potem vse popoldneve 
preizkušala nove vrste peciva. Polo-
na se je tako napiflala, da je ob vrni-
tvi v šolo že prvi dan dobila odlične 
ocene. Jaz sem še naprej nosil zvezke 
bolnim sošolcem in sošolkam, vsako 
prosto minuto hodil v kratkih roka-
vih na balkon, da bi čimprej zbolel. 

Bil sem tako zaposlen, da sem čisto 
pozabil na kontrolko iz matemtike. 
Toliko šusov si nisem nabral v treh 
razredih skupaj. Tolažilo me je edino, 
da se bo tudi ta zima enkrat nehala. 
Počitnice bom imel jasno uničene, 
ker se bom moral učiti. Ampak vsaj 
sošolci so se počasi vračali. Kako po-
poldne bo vseeno ostalo za sankanje 
in dirke z novimi Jakovimi avtomo-
bili.

In prav na zadnji dan me je začelo 
zbadati in tiščati. Potem ko so bili že 

1. Kako je hodil fant po vetru?  
◻◻◻• ◻◻◻◻

2. Katere počitnice imajo pozimi?  
◻◻•◻◻◻◻◻◻◻◻

3. Kam se je spotaknil in zadel Miha  
pri telovadbi?  ◻◻ ◻◻◻•

4. Na kaj je Miha alergičen?  
◻◻ ◻◻•◻◻◻◻◻

5. Kdaj sta začela Jaka in Miha smrkati?  
◻•◻◻◻ ◻◻◻◻◻ ◻◻◻◻◻

6. Česa so si vsi v razredu želeli?  
◻◻ ◻◻◻◻•◻◻

7. Katerim sošolcem in sošolkam  
je nosil fant zvezke? ◻◻◻◻◻•

8. Čeprav je bil poln bacilov,  
fant ni dobil ◻◻•◻◻.

9. Pri katerem predmetu je 
bilo na vrsti spraševanje?     
◻◻◻ ◻•◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻

10. Za koliko se je zredil Beno, ker 
je mama z njim celo popoldne 
preizkušala nove vrste peciva? 
◻◻ ◻◻◻ ◻◻◻◻◻◻•◻◻

11. Kaj se je fant pozabil naučiti? 
◻◻•◻◻◻◻

12. Kdo je bil še vedno malo tečen? 
•◻◻◻

13. Do kdaj bo fant prebolel gripo? 
◻◻  ◻◻◻◻◻  ◻◻◻•◻◻◻◻

 Geslo ti pove,  
kako je fant stal na mrazu 
 
••••••••   •••••

vsi zdravi, ko so vsi že dobili smučar-
sko opremo in se je celo Miha vrnil iz 
bolnišnice, sem končno prišel na vr-
sto. Če sem prav izračunal, bom gri-
po prebolel ravno do konca počitnic.


