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Halo nama saya Luna. Sekarang Luna kelas 1 di SD SANTA MARIA Surabaya. Luna 

dari dulu ingin sekali cepat-cepat bisa masuk SD. Luna ingin menggunakan seragam baru, 

sepatu baru, tas baru, buku baru ketika masuk SD. Tetapi sangat disayangkan 

COVID-19 mewabah di Indonesia. Luna jadi nya tidak b

pandemi ini. Luna merasa sedih karena Luna tidak bisa pergi ke sekolah dan bertemu 

dengan guru dan teman-teman Luna yang baru. Ternyata setelah Luna sekolah dengan 

menggunakan pembelajaran daring , Luna menjadi senang .Luna senang karena Luna bisa 

belajar dan bertemu dengan teman

Jumat. 

Saat melakukan pembelaj

menggunakan seragam sekolah. Luna merasa seperti Luna benar

karena harus bangun pagi,menggunakan seragam sekolah dan bertemu dengan teman

teman dan guru melalui zoom. Luna ingin mencerita

secara daring. Pada hari itu hari Senin, biasanya mami Luna memberitahukan seragam 

yang akan dipakai untuk pagi itu kepada mba

memberitahukannya kepada mba

warna merah dengan rok nasional sama mba

Rosario Luna melihat teman-teman menggunakan seragam warna putih. Luna cepat

bilang sama mbak Luna dan mengganti baju Luna menjadi seragam 

mbak tertawa karena Luna salah baju. Untung saja sekolah secara daring, coba kalau pergi 

sekolah salah baju, Luna pasti malu. Semoga saja pandemi COVID

sehingga Luna bisa pergi ke sekolah. Luna kangen bisa bermain bersa

bertemu dengan guru-guru. 
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19 Cepatlah Berlalu19 Cepatlah Berlalu19 Cepatlah Berlalu19 Cepatlah Berlalu    
Halo nama saya Luna. Sekarang Luna kelas 1 di SD SANTA MARIA Surabaya. Luna 

cepat bisa masuk SD. Luna ingin menggunakan seragam baru, 

, buku baru ketika masuk SD. Tetapi sangat disayangkan 

19 mewabah di Indonesia. Luna jadi nya tidak bisa pergi ke sekolah karena ada

pandemi ini. Luna merasa sedih karena Luna tidak bisa pergi ke sekolah dan bertemu 

eman Luna yang baru. Ternyata setelah Luna sekolah dengan 

menggunakan pembelajaran daring , Luna menjadi senang .Luna senang karena Luna bisa 

belajar dan bertemu dengan teman-teman dan guru Luna melalui zoom setiap hari Senin

ukan pembelajaran secara zoom. Luna dan teman-teman harus 

menggunakan seragam sekolah. Luna merasa seperti Luna benar-benar pergi ke sekolah, 

karena harus bangun pagi,menggunakan seragam sekolah dan bertemu dengan teman

zoom. Luna ingin menceritakan kejadian lucu saat Luna sekolah

. Pada hari itu hari Senin, biasanya mami Luna memberitahukan seragam 

pakai untuk pagi itu kepada mbak Luna. Hari itu mami

nya kepada mbak dan mami Luna pergi ke pasar . Luna di pakaikan baju 

warna merah dengan rok nasional sama mbak Luna. Ketika zoom dimulai, saat berdoa  

teman menggunakan seragam warna putih. Luna cepat

Luna dan mengganti baju Luna menjadi seragam Serviam 

tertawa karena Luna salah baju. Untung saja sekolah secara daring, coba kalau pergi 

sekolah salah baju, Luna pasti malu. Semoga saja pandemi COVID-19 ini cepat berakhir,

sehingga Luna bisa pergi ke sekolah. Luna kangen bisa bermain bersama teman
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Halo nama saya Luna. Sekarang Luna kelas 1 di SD SANTA MARIA Surabaya. Luna 

cepat bisa masuk SD. Luna ingin menggunakan seragam baru, 

, buku baru ketika masuk SD. Tetapi sangat disayangkan pandemi 

isa pergi ke sekolah karena adanya 

pandemi ini. Luna merasa sedih karena Luna tidak bisa pergi ke sekolah dan bertemu 

eman Luna yang baru. Ternyata setelah Luna sekolah dengan 

menggunakan pembelajaran daring , Luna menjadi senang .Luna senang karena Luna bisa 

teman dan guru Luna melalui zoom setiap hari Senin-

teman harus 

benar pergi ke sekolah, 

karena harus bangun pagi,menggunakan seragam sekolah dan bertemu dengan teman-

kan kejadian lucu saat Luna sekolah 

. Pada hari itu hari Senin, biasanya mami Luna memberitahukan seragam apa 

Luna. Hari itu mami Luna lupa 

Luna di pakaikan baju 

mulai, saat berdoa  

teman menggunakan seragam warna putih. Luna cepat-cepat 

iam  Luna dan 

tertawa karena Luna salah baju. Untung saja sekolah secara daring, coba kalau pergi 

19 ini cepat berakhir, 

ma teman-teman dan 



 

          


