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Zjutraj sem se zbudil ob 8:30 in imel zajtrk. Za zajtrk sem imel čokolešnik, ker se mi drugo ni 

dalo pripravljati. Ko sem se najedel, sem si umil zobe in šel delat za šolo. Večinoma delam sam 

in tudi danes je tako bilo. Le včasih mi pomagajo starši, saj mi večino stvari gre. Za šolo delam 

uro, mogoče uro in pol, redkokdaj več. 

Ko sem končal vse za šolo, sem šel ven pomagat očimu in dedku pri pospravljanju drv v 

drvarnico. Precej veliko količino drv smo pospravili, a jutri bomo še preostanek. Potem sem 

gledal televizijo in čakal na kosilo. Po kosilu pa sem malo počival in čakal, da bomo jedli torto 

za 1. rojstni dan moje sestrice. Ko sem pojedel kos torte in še malo poležaval, sem šel na sprehod 

s psom. Po prihodu nazaj sem se odločil, da bom malo streljal z lokom. Lok ni najboljši, narejen 

je iz dolge upognjene palice, ki jo je našel dedek. Tetivo pa je stara vrv, ki je nihče ne uporablja. 

Kljub temu je streljanje z lokom zabavno. Edino puščice so velika težava, saj se pogosto 

zlomijo. Danes sem imel še posebej slabo srečo in sem pozabil s puščic počistiti manjše veje. 

To ne bi smel biti problem, a tudi rokavic nisem uporabljal in sem si kar lepo pustil kri. 

Čas zelo hitro teče in sonce že počasi zahaja. Še malo sem streljal, ampak sem moral kmalu 

nehati, saj me je rana zelo bolela. Prišel sem nazaj v hišo in še malo sem gledal televizijo. Tudi 

večerjo sem si naredil – malo salam, kos kruha in veliko sira. Rad imam sir. Ko sem pojedel 

večerjo in nahranil živali, pa sem šel pisat dnevnik. Ko dokončam, se nameravam stuširati in 

gledati na televizijo. Ob 21:00 je na sporedu Star Wars in čeprav traja do enajstih v noč, me to 

ne moti, saj zjutraj tako ali tako nimam nič kaj pametnega delati in spati mi ni treba 12 ur. 


