ZALA IN ANŽE, PRAVA KORONA JUNAKA!
Zala in njen bratec Anže sta rada hodila v šolo, na obiske k dedku in babici, v knjižnico,
na igrala in tudi na pico sta rada šla.
Nekega dne pa se je vse to spremenilo. Svet je začel napadati majhen virus z imenom
Korona. To je bil majhen virus, a tako zloben, da je napadel vse. Dobri in prijazni
zdravniki in znanstveniki so virus preučili in podali navodila celotnemu svetu, kako
skupaj premagati ta grozni virus.
Zala in Anže sta se odločila, da bosta postala korona junaka in se bosta skupaj borila
proti zlobnemu virusu, ki želi okužiti svet. Zato sta začela upoštevati navodila dobrih in
prijaznih zdravnikov in znanstvenikov.
Sedaj ne hodita več v šolo. Za šolo delata doma. S svojimi prijateliji pa govorita preko
Zooma. Tudi na obisk k dedku in babici ne gresta. Poljubčke jima pa pošiljata po
telefonskih linijah, komaj pa čakata čokoladne piškote, ki jih samo zanju pripravlja
babica. Dobro, da imata knjige doma in lahko še vedno prebirata svoje najljubše
pravljice. Mama jima je pokazala, kako kakšno zgodbo najdeta tudi na internetu. Igrala
in otroška igrišča resnično pogrešata, sta pa zato začela igrati družabno igro Človek ne
jezi se. Pico pa sta se naučila narediti kar sama, mama pa jima pomaga pri izdelavi
testa. Ugotovila sta, da sta prava mala picopeka. In še najbolj pomembno, roke si
temeljito zdrgneta večkrat na dan in nikoli ne pozabita na umivanje rok pred obrokom!
Ker so se vsi zgledovali po Zali in Anžetu je Korona virus hitro izginil, ker res ne mara
samotnih šol, igrišč in knjižnic. Najbolj od vsega pa sovraži ravno čiste in temeljito umite
roke! Zala in Anže sta tako s svojim zgledom vse prijatelje spodbudila k pravilnemu
obnašanju. In tako je svet s skupnimi močmi premagal virus. Za to sta bila zaslužna tudi
Zala in Anže, ki sta dokazala, da sta prava mala junaka!
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