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Číslo 9. Ročník 2019/2020.  

Datum vydání  1. 5. 2020. 

 

 

 

 

Fotoreportáž o aktuálním dění ve škole  
 

Školní okýnko 
 

Pravděpodobně nejfrekventovanějším místem 

na škole není žákovský vstup v suterénu do 

šaten, ale kouzelné okýnko v přízemí, kde 

hospodář školy komunikuje s veřejností. Stačí 

vyjít po plechových schodech, vydýchat se do 

vlastní roušky a v pracovních dnech v pondělí 

a středu od 8 do 12 hod. sdělit svůj požadavek.  
 

 
 

A zde už vidíme jednu z maminek, která si přišla 

pro balíček úkolů, resp. pracovních sešitů pro 

netrpělivé děti, které jsou natěšené a nemohou 

se již dočkat, až otevřou své oblíbené pracovní 

sešity (děti jsou samozřejmě doma).  

Povšimněte si naprosto diskrétní okenní 

mezírky, která zajišťuje pouze to nejnutnější. 

Mezírka je použitelná dvěma směry: ven 

i dovnitř. 
 

Neviditelný obličej 
 

Je potřeba zaostřit, než vám zrak prozradí, že za  

oknem je hospodář školy pan Petr Švéda, který 

téměř nonstop obsluhuje své zákazníky okenní 

skulinkou, která je přesně 5,71 cm. Svou ruku 

zde sice neprostrčí ani on ani zákazník na druhé 

straně, ale nic to nemění na tom, že dokázal 

pro potřebu věrohodné identifikace na několik 

okamžiků odkrýt roušku a potěšit svým 

úsměvem. P. S.: Vzácný snímek, okna se umyjí 

až o prázdninách. 
 

Speciální číslo o pandemii 
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Fotoreportáž o dění ve škole - pokračování
 

Dezinfekce, dezinsekce, deratizace 
 

Že nevíte, co tyto pojmy znamenají? Kdo se 

moc ptá, ten negoogluje. Každý ve škole má 

totiž své pevně stanovené místo, čas, prostor, 

zadání úkolu. A není tomu jinak ani v případě 

uklízeček. Každému nyní dochází, kde se 

rozprostírá vůně ze žlutého kbelíku. Ano, je to 

ta místnost, která svou barevností převyšuje 

ostatní, protože se jedná o ...   

Skoro mám teď takový pocit, že jak je to teď tak 

abnormálně čisté, tak se dokonce ztrácí 

i původní barva.  

 

 
 

P. S.: Nasazená rouška svědčí o kvalitě čisticího 

prostředku...

 

Žízeň je veliká... 
 

... život mi utíká, nechte mě příjemně snííít. 

Ve stínu pod fíky, poslouchat slavíky, zpívat si 

s nima a pííít.   Jak zpívá W. Matuška v písni 

Slavíci z Madridu a právě se načetlo 3 529 921 

zhlédnutí. Pedagogické pracovnice každou 

středu zalijí, přelijí, vylijí, dolijí a polijí 

(opakování předpon v rámci ČJ) na všech 

patrech několik stovek květin. Poznáte je? 

Nemyslím ty květiny, ale ony osoby, které 

právě došly do dalšího patra, a konečně si 

odlijí (že těch předpon máme!) svůj 87 litr 

vody. Zkrátka:  ...zpívat si s nima a pííít.   

 

 
 

 

Rouška není zkouška 
 

Stačí zaklepat u ekonomek (tak napůl 

bankovní úřad) a hned je každému jasné, že 

tady se k nějakým velkým prachům 

nedostanete. Ekonomky se samy vtěsnaly do 

role ochránců, přepadového komanda, 

gangsterů, falzifikátorů bankovek, finančního 

úřadu. Rouška prostě u každého zabere svým 

podílem fantazie. Stačí jen slovo, respektive 

příjmení peněžního šerifa (v našem případě 

šerifové) rozdělit chybně? Či správně? Na 

konci řádku a hned vám vznikne On Dráček.  
 

 
 

P. S.: Také má úřední hodiny, ale plameny z ní 

díky roušce nešlehají.  
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Rouškování v rouškohraní 
 

V jedné z místností družiny se vyskytly 

společně naše velmi šikovné vychovatelky ze 

školní družiny s asistentkami, aby vytvořily 

společnými silami 300 textilních roušek. Každý 

dle svých možností přispíval stříháním, 

obkreslováním tvarů nebo šitím. Je potřeba 

vyzdvihnout šikovnost a prověřenou manuální 

zručnost. Vynikl tak skrytý potenciál 

a kreativita v několika druzích roušek, takže se 

dá opravdu říci, že z rouškohraní je školní 

(samozřejmě i domácí) rouškování.  
 

 
 

 

On-line výuka není pro líné 
 

Tak tohle vstoupí do dějin! Pan ředitel Petr 

Málek právě „tlačí“ svou oblíbenou fyziku do 

osmáků prostřednictvím on-line přenosu. 

V konečném součtu až na výjimky jsou 

v kontaktu převážně všichni žáci. Z pohledu je 

téměř viditelný vstřícný přístup ke všem, 

nikdo není napomínán, nikomu nepíše 

poznámky, nikoho nepřesazuje.  Pozor! 

Někteří jsou ale vyvoláváni a dokonce se 

dotazují a projevují zájem. Neuvěřitelné - 

jedna žákyně má i online referát! Smolíka mají 

nezúčastnění, protože si to budou muset ze 

záznamu pustit později.  

P. S.: Sdělení od pana ředitele: „Už se těším 

na osobní setkání se žáky.“ 

P. P. S.: Víte, co znamená prokrastinace? 

Souvisí to s názvem článku. Když tak 

googlujte. 

 

 
 

Na nemocnou kopírku pouze 

s rouškou 
 

Dva nejzkušenější operatéři rozmlouvají 

a domlouvají s pacientem termín zákroku 

a léčebný postup.  

Je pozoruhodné, že veškeré návrhy pacient 

přijímá s povděkem, bez dalších zbytečných 

dotazů. 

Ještě poslední vyšetření a vše je připraveno. 

Kancelář se mění v operační sál. 

„Skalpel, prosím.“ 
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Zdařilá operace kopírky? 
 

No comment. Myslete si, co chcete. 

P. S.: Cena kopírování i pro následující rok se 

přesto nemění. 
 

 
 

Ticho na talíři i kolem  
 

Takto je hustýýýýýý, respektive řídkýýýýý 

a rychlýýýýý. Jídlo ve školní jídelně téměř na 

povel: drž si v řadě odstup, seď sám, sundej 

roušku, uchop příbor, nebav se, neotáčej se, 

neotálej s jídlem, odnes podnos, nasaď 

roušku, individuální odchod! 

P. S.: Dobrou chuť si přejeme, až sundáme 

roušku, aby bylo rozumět.  
 

 

Dezinfekce všude, kam se podíváš 
 

Na všech místech, kam se podíváš, tak narazíš 

na dezinfekci, včetně malého pultíku u paní 

vedoucí jídelny.  

P. S.: Bude vyhlášena soutěž na místo, kde 

ještě není? 

P. P. S.: Dezinfekce na obrázku je příjemná 

a voňavá (dobrá volba). 
 

 
 

PČ – pozemky: Pozor škůdce! 
 

V naší rozmnožovně na buksusy se vyskytl 

tento vetřelec. Keře měly být následně 

osázeny na pozemcích kolem školy. 

Pedagogové dělají co, mohou.  

P. S.: „Máme použít dezinfekci nebo 

insekcitid?“ 
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Kdo nám všem bude chybět? 
 

Rychlým a jednoznačným textem v několika 

slovech... 

 

Zdravím všechny žáky 5. ZŠ Šumperk!  

V březnu skončilo mé působení na škole a tak 

se s vámi chci touto cestou rozloučit. Bylo mi 

s vámi fajn, moc dobře se mi s vámi pracovalo 

a ráda jsem vás poznala. Držím vám palce, 

ať zvládnete toto opravdu „šílené pololetí“, 

přeji hezké léto a mějte se krásně… 

Martina Havlíková, školní psycholog 

www.martinahavlikova.cz 

 

Maskovaní deváťáci ve škole 
 

Motivaci přijít osobně do školy měli žáci 

z devátých ročníků, na které zde čekalo 

osobní převzetí zápisového lístku (potvrzení 

žáka o nástupu na střední školu) a pro 9. A 

navíc i absolventské mikiny. Na výzvu úplně 

první zareagoval maskovaný XY, který 

zapózoval. Víte, o koho se jedná? 

 

 

Tělocvikář bez míče, ale s pilou 
 

Pod vlastním dohledem chtěl mít kácení dvou 

uschlých stromů na svém pracovišti pan učitel 

Müller. Za pokácené stromy u výseče na vrh 

koulí budou vysazeny dva další. A to i z toho 

důvodu, že když žáci vymění sportování 

za pracovky, tak aby měli co hrabat. 

 

 
 

 

www.martinahavlikova.cz
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Veškerý areál školy pod dohle-

dem asistentek a vychovatelek 

(+ aktivních vyučujících) 
 

Kolegyně udělaly velmi důležitý a zásadní 

(doslova) řez do některých stromů, keřů 

a celkově se tak změnil ráz některých živých 

zákoutí školního pozemku. Posuďte sami to 

množství haluzí u kontejneru. 
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Do prvních ročníků byly 

zapsány děti, které jsme ani 

neviděli 
 

Naprosto netradiční zápis proběhl v tomto 

roce, kdy rodiče nejdříve zadali data svých 

budoucích prvňáčků do elektronického 

systému a následně po několika dnech si 

během 10 minut osobně u venkovního okénka 

vyřídili administrativní věci ohledně přijetí. 

Tentokrát žádné básničky, malování, 

fotografování...  Nevyužité zůstaly i obrázky 

Ferdy Mravence, který měl být letošním 

patronem zápisu. Potěšujícím momentem pro 

prvňáčky byla taška, kterou obdrželi rodiče 

s dárečkem pro své ratolesti v podobě lega 

a psacích potřeb.  

Ze vstupních dveří se tak můžete dovědět, že 

od září zaplní první třídy 41 prvňáčků a 15 

dalších si zopakuje zápis příští rok (se vší 

parádou), protože mají nyní odklad. 

 

 
 

 

Mravenečci na školní zahradě 
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Pandemie očima učitelů 
 

Jak na to? 
Po vyhlášení nouzového stavu jsem docela 

dlouho tápala v tom, jak tuto situaci uchopit. Na 

jedné straně se na mě ze všech stran hrnuly 

kupy informací a možností online výuky, uvnitř 

jsem prožívala takový ten tlak: „Sakriš, musím 

něco dělat..., ale co a jak, když učím výchovy? 

Vždyť já ten kontakt s dětmi potřebuji.“ A na 

straně druhé jsem zase prožívala bouření 

veřejnosti nad zahlcováním dětí domácí prací, 

kdy jsem bojovala s myšlenkami, že je přece 

nemůžu drtit úkoly z výchov. K tomu se ještě 

přidala trocha té paniky uvnitř mé rodiny a dílo 

bylo dokonáno. Najít mezi tím vším balanc, aby 

si člověk udržel zdravou mysl i tělo, nebylo 

jednoduché. Ale myslím si, že se mi to nakonec 

povedlo. 

Jako nejlepší krok hodnotím zavedení 

dobrovolného online cvičení, kdy jsem děvčatům 

z druhého stupně, které mám na tělocvik, 

nabídla online cvičební lekce, kdy se potkáváme 

v reálném čase, takže kromě potrápení těla si 

můžeme spolu i popovídat. Je to moc prima 

 

 

a velmi mile mě překvapilo, kolik děvčat se 

zúčastnilo hned první lekce, která byla zaměřená 

na posílení nohou a břicha. Už teď se těším na ty 

další. A co já vím. Třeba se nám to zalíbí 

a budeme taková setkávání organizovat i v létě :) 

Monika Kotková 

 

 

 
 

 

Premiérovo vyjádření o návratu 

dětí do školy (3. 4. 2020) 
Reakce na vyjádření Babiše o tom, jak si 

představuje podmínky znovuotevření škol. 

Podle něj je třeba přijmout řadu opatření 

k tomu, aby školy mohly opět začít fungovat. 

Kromě zajištění rozestupů mezi žáky zmínil 

rozfázování začátků vyučovacích hodin, zajištění 

dezinfekce a pravidelného mytí rukou nebo 

kontrolu symptomů nákazy koronavirem, včetně 

měření teploty. 

Ještě že nemám prvňáky. Ti totiž budou chodit 

do školy na 4:00. Je lichý týden, takže přichází 

každý lichý žák, sudí zůstávají doma - příští týden 

se vystřídají... Přichází plynule jeden po druhém, 

aby se minuli v šatně. V 5:00 by mohli žáci 1. tříd 

sedět na místě, všichni poctivě změření. Naštěstí 

máme jen 2 první třídy na 2 schodiště,  

 

k blízkému setkání tedy nedojde ani během 

přesunu. V 5:00 nastoupí druháci - hned poté, co 

uklízečky vydezinfikují suterén po prvňácích. 

Tam máme třídy 3, čili problém! 2. C tak 

nastoupí v 6:00 s 3. A. Na 7:00 už jsou 

nastoupené moje děti ze 3. B, hurá! Ještě že 

jsem nakradla ty papírové metry z Ikey, 

abychom mohli patřičně dodržovat 

a kontrolovat vzdálenost odstupů... Mezitím mi 

volají ze školky, že si moje nevychované dítě 

sundalo roušku, ať si pro něj okamžitě přijdu. 

Zanechávám děti s asistentkou pedagoga, školka 

je hnedle vedle za plotem, vrátíme se tedy dřív, 

než si všichni stihnout umýt ruce. Chvíli se 

učíme. Mates má čůrání. Pouštím ho, načež se 

vrací s brekem a poznámkou od kolegyně, 

protože momentálně mohou chodit na toaletu 

pouze žáci, jejichž příjmení začíná na A - H, na 

něj jakožto na S přijde řada až za půl hodiny. 

Online cvičení 
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O 5 minut později hlášení školního rozhlasu - 

Aničce z 5. A byla naměřena zvýšená teplota. Na 

školu bude uvalena 14denní karanténa, nikdo 

nesmí dovnitř, nikdo ven... Páťáci z béčka 

stepující před školou odcházejí domů, rodiče 

lichých dětí od 1. A po 4. A doma bouchají rychlé 

špunty, rodiče sudých dětí a druhostupňařů 

bouchají hlavou o zeď... Na svačinu nám budou 

každý den dodávat čerstvé koblihy, zapíjet je 

budeme dezinfekcí. Ještě že máme těch 20 

nových teploměrů z Číny za 20 000 na 

pravidelné zpestřovací přeměřování všech 

zúčastněných každou hodinu, jinak bychom taky 

mohli propadnout trudomyslnosti... I když 

vlastně ne... Čech se totiž vždycky přizpůsobí... 

Nebo? 

Daniela Šikulová 

Noční směna 
Učitelé, kteří mají doma malé děti, často pracují 

pozdě v noci. 

Tereza Rajnošek 

 

 

 

Malá velikonoční „bojovka“ 
Paní učitelka Rajnošek s paní asistentkou 

Dvížovou vytvořily pro děti venkovní hru.  Děti 

měly za úkol vyrazit do šumperských ulic, hledat 

speciální místa. Děti měly najít alespoň tři místa, 

vyfotit se u nich a fotky poslat na email, plus 

měly vyplnit to, co bylo pod QR kódem. 

 

 
 

 

 

 

Domácí práce 

Učitelé se zabaví i doma na zahradě. Vyrábějí 

například velikonoční zajíce nebo napajedlo pro 

ptáčky. 
 

 
 

 

Děvčata v akci 

Hledači v akci 
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Vzkaz pro deváťáky 
Když se podívám do kalendáře, tak 

zrovna dnes (úterý 14. dubna) by 

se na škole téměř všichni deváťáci 

neobjevili, protože je 1. termín 

přijímacích zkoušek na střední 

školy. Vlastně si ani nevzpo-

mínám, že by 100 % deváťáků 

někdy v tento den chybělo, 

protože ne všichni dělají 

přijímačky a přece.  

Jak jste tedy vy všichni dnes 

obstáli? Samozřejmě, že nijak 

vzhledem k dané situaci. Jak jistě 

všichni víte, přijímací zkoušky se 

budou konat někdy v červnu a to 

pouze jednou na škole, která je 

v přihlášce uvedena na 1. místě. 

Výsledek pak firma Cermat zašle 

i na druhou školu. Ale nezoufejte, 

má to i jednu menší výhodu. 

Jakou? Výsledek přijímacího řízení 

se dozvíte do 8 pracovních dnů 

a také „odvolání“ půjde pouze 

přes ředitele středních škol. Další změnou je, že 

na odevzdání zápisového lístku budete mít 

pouze 5 pracovních dnů. Zápisové lístky 

dostanete od výchovné poradkyně. Bližší 

informace ještě obdržíte v emailu. 

A co říct závěrem? Hlavu vzhůru! Nezoufejte, vše 

dobře dopadne i v této složité době. Jednou na 

to budete vzpomínat. 

Věra Kobzová – výchovná poradkyně 

 

Co mi vzal a trochu taky dal 

COVID–19 
Vzal mi svobodu a hlavně víru ve zdravý rozum. 

Od začátku letošního školního roku jsem se ve 

své třídě setkala s neštovicemi, černým kašlem, 

spálovou angínou, mononukleózou, záněty 

spojivek a několika druhy chřipky, včetně 

pneumokokových nákaz. 

A teď mě straší COVIDEM!!! 

 

 

Naučil mě trpělivosti při práci na počítači, 

u kterého teď trávím spoustu času, a jelikož to 

není zrovna „top“ přístroj, restartuje se 

nečekaně vždy ve chvíli, kdy ještě nemám vše 

uloženo. Ze začátku jsem ho málem prohodila 

zavřeným oknem. Teď už „trpělivě“ čekám na to, 

až se vzpamatuje. 

Díky viru jsem 

oprášila šicí stroj a 

po dvaceti letech 

využila látku s dino-

sauřím vzorem, 

kterou jsem kdysi 

koupila kvůli synovi 

a potom perfektně schovala. 

Vzal mi možnost být s mými prvňáčky, kteří tak 

mají smutný start svého školního života. Myslím 

na ně každý den a jen doufám, že se ještě 

v tomto školním roce uvidíme. 

Petra Velčovská 

Foto: Teodor Žvátora, 8. A 
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Vzkaz pro šesťáky a sedmáky 
Vážení! Jestli si myslíte, že jsem si nevšiml, že už 

více jak měsíc nejste ve škole, tak jste na omylu. 

Píšu vám všem pozdní příchod! Chybět na 

češtinu – to vážně nechápu.  

Začal jsem to vyšetřovat. Prý to zavinil žák 

jménem Kovid. Jenže takový kluk v naší škole 

není! Přiznejte se! Kdo z vás má přezdívku 

Kovid? 

Zítra vás čekám ve třídě! A jestli nepřijdete, … 

tak … tak … se vrátím domů. A budu brečet. 

A abych vás ještě více vytrestal, půjdu spát bez 

večeře. To máte za to! 

Luboš Bližňák 

 

Zapoj se: #protitloustnoucí  

a #proimunitní mise   
... je název nové lesní hry, kterou jsme si pro 

tebe připravily. Ještě o ní nic nevíš? No tak to 

neváhej a informuj se u svého třídního učitele! 

Jde o super-mega-ultra lesní hru, ve které musíš 

najít body podle souřadnic. Ty se ti pak 

poskládají v jeden suprový úkol. 

Troufáme si říci, že se ti zlepší imunita, shodíš 

pár kalorií a užiješ si spoustu zábavy. Klíčem 

k úspěchu je mít s sebou pořádného parťáka.  

A když doma čapneš igelitku a rukavice, 

neuděláš něco prospěšného jen pro sebe, ale 

i pro naše krásné okolí. Odpadků je všude 

nepřeberné množství, stačí si jen vybrat!  

Tak šup :-)  

 

A výsledky první, velikonoční bojovky jsou zde:  

Zuzka Krillová, Jarda Giesl, Matěj Vrátný, Natka 

Richterová, Majda Pattermanová, Kuba Trchalík, 

Gabča Opravilová, Natka Rotterová a Radim 

Koutný, Zdeněk Šenk + junior.  

Všem zúčastněným děkujeme!  

Souřadnice vyhraného zakopaného pokladu si 

budete moci vyzvednout, až naprší. Teď bychom 

si na tom zlomili rýče. Nezapomněly jsme na vás, 

nemějte strach! 

 

Tereza Rajnošek, Miroslava Dvížová 
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Kdo je hrdinou dnešní doby? 
Nuda! Počáteční nadšení z neplánovaných 

prázdnin vystřídala nuda. Neměnná atmosféra 

obyčejných a monotónních dní, kdy se 

v podstatě nic neděje.  

Mnohým žákům (jak jsem zjistil z jejich 

slohových prací) navíc vůbec nevyhovuje 

zadávání školní práce prostřednictvím 

elektronických médií (tzv. distanční forma 

výuky). Raději by se co nejrychleji vrátili do školy 

(a to i ti, kteří školu nemají rádi). Existuje 

samozřejmě i pár výjimek, kterým tento 

„karanténní“ život vyhovuje. Každý den mohou 

např. hrát počítačové hry, dívat se na filmy 

a vstávat co nejpozději. 

Tento stav se nelíbí ani mnohým rodičům, kteří 

si neodpočinou, protože musí (často po několika 

letech) vypracovávat školní úkoly a navíc 

i „káznit“ neposedné děti. Je to prostě 

„na bednu“…  

Jiní však objevili to, co dříve nemohli, resp. na co 

neměli čas. Společné rodinné výlety do přírody, 

hraní deskových, karetních či jiných her a hlavně 

více času na sebe. 

Co je všem generacím společné? Je to především 

nevole k otravnému nošení roušek nebo 

k častému mytí rukou. Už se nejednomu z nás 

nápadně vysušuje kůže nebo se i dělá kožní 

vyrážka. 

Kdo je tedy hrdinou dnešní „koronavirové“ 

doby? Je to ten, kdo se dokáže vyrovnat 

(adaptovat) s touto výjimečnou situací. Tedy umí 

fungovat v „omezené“ době plné zákazů 

a nařízení. Najde si aktivity, které mu zpříjemní 

čas a které dříve nemohl realizovat. A hlavně: 

Dokáže si zároveň plnit své každodenní osobní 

i pracovní povinnosti! 

Richard Hrdina 

 

On-line třídnická hodina 
Spouštím naši „zoomovou“ třídnickou hodinu. Je 

28. 4. 2020 11:00. Jsem natěšená, bo je mi po 

těch mých, většinou rozchechtaných, obličejích 

žáků 8. A smutno. Věřte - nevěřte, ale JE. 

Tak se na ně podívejte, jak jim to sluší. Dnes si 

děláme netradiční společnou fotku naší třídy. 

S námi je, jako každou třídnickou, přítomna 

i paní učitelka Věra Kobzová, která dnes vzala 

funkci fotografky. A povedlo se, že? 
 

 
 

Jsme tam všichni krásní a pohodoví, a to proto, 

že jsme na chvilku spolu. Ne všichni mají 

kameru, ale nám to nevadí, možnost mluvit po 

přihlášení dostane každý. Dnes nám dva žáci  

 

 

chybí, ale řádně se omluvili, jak je v 8. A již 

dobrým zvykem. 

Řeč je o všem, co nás „trápí, netrápí“. Končíme 

náš pokec přáním dobré chuti, bo končíme před 

obědem. 

Tak zase za týden. A teď to spadlo. 

Nahodila jsem další 40minutovku a ejhle, jak říká 

náš pan ředitel, neodešli, někteří zůstali a čekají 

u monitorů a displejů. Máme ještě chvilku na 

rozloučenou. 

I mně se nechce ukončit třídnickou, ale kdosi 

kohosi volá k obědu.  

Tak ještě jednou. Mějte se hezky a za týden... 

 Jindra Chaloupková 
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Učíme se jinak 
Zavření škol bylo nečekané. Představte si, že 

hezky a normálně učíte a najednou se ve 

školním rozhlase ozve hlas ředitele, že zítra se 

vám zakazuje vstoupit do školy. Ne, to není sci-

fi. To je realita. 

A děti, které nesnily o ničem jiném než 

o nechození do školy, rázem pookřály a radovaly 

se. „Hurá, máme prázdniny.“ V té chvíli jsme 

počítali a byli všichni rádi, že takových 14 dní 

navíc být doma a odpočívat, je fajn. Bohužel 

14 dní se změnilo na necelé 4 měsíce. A to už je 

moc i na hodně otrlé děti, kterým školní 

docházka lezla na nervy. 

A co my učitelé? Pro nás původně 

nepředstavitelná věc, že bez křídy a tabule se 

nedá učit, se stala skutečností. Už nemáme 

špinavé ruce od fixů a kříd, ale bolí nás oči od 

mobilů, tabletů a počítačů. Bolí nás uši od 

telefonování a taky nás bolí zadek od sezení na 

židli.  

Konečně je jaro a můžeme ven na zahrádku se 

protáhnout. Však pan zástupce dbá o naše 

zdraví na školním pozemku.  Kácíme staré 

stromy, hrabeme listí, sázíme nové kytičky. 

A večer zase dětem posíláme školní práci  

 

a snažíme se, aby šly dál a nelelkovaly. 

V poslední době se dětem dokonce zdá, že mají 

málo učiva. Všichni jsme se tak nějak na dálku 

aklimatizovali a vše už běží, jak má. Jen budeme 

muset všichni navštívit optiku, hned jak ji 

otevřou. 

Lýdie Špániková 
 

 3x foto: Magdalena Pattermanová, 7. A 



S t r á n k a  | 14 

 

Pandemie očima žáků

 

Pandemie 
Adam Staněk, 7. B, 4. 4. 2020 

 

Jako téma pro tuto slohovou práci jsem si vybral 

pandemii, a to proto, že ovlivnila život celé 

planety. Pandemie zvaná „coronavirus” nebo 

„covid-19” vypukla v roce 2020. Poprvé jsme se 

o koronaviru dozvěděli na konci minulého roku 

2019, když vypukla nákaza v Číně ve Wu-chanu. 

Dokud jsme se na to dívali v televizi, přišlo mi, že 

se nás jako Česka netýká a ani nikdy týkat 

nebude. Ale o další měsíc byli první případy 

v Praze i v jiných městech České republiky. Ze 

dne na den vláda ČR rozhodla, že se zavřou 

školy. Z jedné strany jsme byli rádi, že 

nebudeme mít školu a mysleli jsme si, že 

budeme mít prázdniny, že budeme moci chodit 

ven s kamarády, kdy budeme chtít.  

Ale všechno bylo jinak. Po pár dnech vláda 

vyhlásila nouzový stav a všichni museli být 

doma, venku povinně nosit roušky. Asi po dvou 

týdnech došly roušky a ochranné pomůcky. 

Proto se lidé rozhodli vyrábět doma vlastní 

roušky. My jsme doma také šili a vozili na 

Charitu jako mnozí z celé České republiky. 

Roušky jsem se naučil šít i já, protože jsem chtěl 

pomoc. Obdivuji lidi, kteří našijí třeba tři sta 

roušek denně. Také nakupujeme babičkám i tetě 

a strejdovi, aby nemuseli chodit do obchodu 

a nehrozila jim nákaza.  

Každý den se díváme s rodinou na zprávy 

a sledujeme vývoj pandemické situace u nás i ve 

světě. Mám tetu, sestřenici a bratrance v USA, 

asi 50 km od New Yorku. Bojím se o ně. 

S babičkou jsme jim poslali roušky a léky, 

telefonujeme si. Jsme teď víc s rodinou spolu. 

Hrajeme různé hry, díváme se na televizi nebo 

pracujeme na zahradě. Je to fajn, ale už mi chybí 

chodit ven s kamarády. Doufám, že pandemie 

brzy skončí a všechno se vrátí do normálu. Nikdy 

bych nevěřil, že to řeknu, ale už se těším do 

školy. 

 

COVID-19 
Daniel Dvořáček, 7. B, 2. 4. 2020 

 

Koronavirus. Dnes asi nejprobíranější téma jak 

v médiích, tak i mezi lidmi. 

Objevil se na konci roku 2019 v Číně na tržnici. 

Čínská vláda se to ze začátku snažila utajit, ale 

marně. Z Číny se nákaza dostala do jiných 

asijských států a postupně na všechny 

kontinenty kromě Antarktidy a Arktidy. U nás 

v Evropě se nákaza objevila jako první 24. ledna 

ve Francii, potom v Německu, a následně v Itálii, 

kde se nákaza hodně rozšířila. Bohužel už se 

k Itálii začíná přidávat jak Španělsko, tak i USA. 

Většina států se hodně postiženým oblastem 

snaží pomoci, což si myslím, že je ukázka 

solidarity, která by měla být na Zemi pořád. 

Můj názor je, že většina států nákazu hodně 

podcenila, ale může být hůř. Jsem vcelku rád, že 

nepropukla žádná válka nebo něco podobného, 

a tak se taky snažím na pandemii najít nějaká 

pozitiva. Například si myslím, že se po pandemii 

bude víc šetřit potravinami, a že se bude více 

myslet na přírodu.  

A to se dostáváme k dalšímu tématu, protože 

vždy, když jdu se svým psem na procházku do 

lesa na Nové Domky, tak v normální všední 

sluneční den potkám tak jednoho člověka oproti 

současnosti. Teď potkávám každých 100 metrů 

aspoň dva lidi, což jsem za těch třináct let, co 

jsem na Zemi ani jednou nezažil. 

Dále si myslím, že je to velká možnost prosadit 

názor z hlediska ekologického. Jde si všimnout, 

jak se planeta čistí, když nejezdí žádné 

smradlavé výletní lodě, nelétají letadla a celkově 

je cestovní ruch klidný. Také například Čína nebo 

USA omezí výrobu, protože těmhle dvěma 

státům na naší Zemi nezáleží, a to ne jenom jim. 

Hodně lidem jde jenom o peníze, ať se mají 

dobře a planetu prostě neřeší. 

Také si myslím, že velkou paniku rozpoutala 

média a většina lidí věří poplašným zprávám 
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(i když to nechápu), proto se vždy dotyčných 

ptám, odkud tu informaci získali. 

Hlavně doufám, že tohle už brzy skončí. Nerad to 

říkám, ale už se docela do školy těším, protože 

e-learning je fajn věc, ale vždy je nejlepší, když 

vám to někdo, kdo tomu rozumí, pořádně 

vysvětlí. A tak vám přeji hodně štěstí, pohody 

a hlavně zdraví, pane učiteli - popřípadě i všem 

čtenářům. :) 

 

Nákaza Covid-19 
Nicol Pleyerová, 6. A,  

 

Pandemie Covid-19 je pro všechny nepříjemná 

a nikoho z nás jistě nebaví, ale co vím jistě je, že 

se s ní musíme nějak vypořádat. Školy se zavřely 

a všichni se musíme učit doma a tím pádem 

toho máme mnohem více než za normálního 

režimu. Ven můžeme jen na krátko a pouze 

s rouškou, přes roušku se blbě dýchá, takže 

dlouho venku stejně nepobudeme. A někdy je to 

i velká otrava ale co je na tom pozitivní že 

můžeme trávit více času s našimi blízkými. Ze 

začátku všem přišlo super, že nebude škola, ale 

teď si nedokážu představit být doma ještě dva 

měsíce. Hodně mi chybí holky ze školy a čas 

trávený s nimi. Takže můj pohled na pandemii 

Covid-19 je jistý: ať to co nejdříve zmizí. :) 

 

Koronavirová krize 
Dominik Pavelka, 7. B, 4. 4. 2020 

 

Nikdo neví, jak to celé začalo. Jestli byl nový 

smrtící virus vytvořen záměrně v laboratoři, 

nebo se tak příroda brání proti drancování 

planety Země člověkem.  

Když se virus přiblížil k našim hranicím, vláda 

sestavila krizový tým. Odborníci krizového týmu 

velmi dobře věděli, že sehnat respirátory je 

takřka nemožné a tak udělali jedinou možnou 

věc. Zahnali lidi domů, vyhlásili karanténu 

a nařídili roušky. Což se vzhledem k počtu 

nakažených a hlavně mrtvých ukázalo jako 

geniální řešení. Nošení roušek i těch podomácku 

šitých nakonec ocenila i WHO. 

 

Pandemie však nebude mít na svědomí jen 

životy lidí, budou následovat také ztráty 

ekonomické. V USA se odhaduje, že celkové 

ztráty firem a obyvatelstva dosáhnou 4 biliónů 

dolarů. V Česku pak ztráta 100 miliard bude 

považována za úspěch. Ztráty budou tedy 

obrovské a vlády všech států budou podnikat 

kroky pro naplnění státního rozpočtu, aby 

zajistily chod státu.  

Například v Maďarsku nadnárodní firmy a banky 

odevzdají státu 91 miliard forintů (6,8 miliard 

korun). Politické strany a místní samospráva 

odevzdají stejnou částku. 

Ze státního rozpočtu je celkově Maďarsko 

připraveno uvolnit až 1,345 bilionu forintů 

(101,4 miliard korun). Podobné kroky budou 

muset přijmout i vlády ostatních zemí, obzvláště 

země bývalého východního bloku. 

Vzhledem k tomu, že koronavirová krize bude 

v různých státech Evropy probíhat nerovno-

měrně, můžou zůstat hranice států zavřené 

klidně i více jak jeden rok. Omezení pohybu 

zboží a osob vyvolá požadavek na zdrojovou 

soběstačnost států, v první řadě pak potravin. 

Současně se předpokládá prudké urychlení 

digitalizace, automatizace, robotizace a rozvoje 

umělé inteligence. 

Až to celé za několik let skončí, státy už budou 

fungovat za velice odlišných podmínek oproti 

dnešku, avšak svět se stane mnohem hezčím 

místem pro život. 

Údaje na internetu mi pomáhal vyhledat tatínek. 

 Amsterdam, Nizozemsko. Umělec: Fake 
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Malá zpráva o karanténě 
Vít Adamec, 7. B, 2. 4. 2020 

 

Takže karanténu vnímám jako něco co je sice 

potřeba, ale po takové době už to je otrava. 

V karanténě jsem už vystřídal asi 4 města 

a vesnice, protože být v Šumperku je za prvé 

nebezpečné a za druhé nudné. Co chcete dělat 

ve městě, kde můžete jít maximálně do obchodu 

a zpátky? Takže jsem odjel do menších vesnic ve 

Slezsku, kde se dalo aspoň chodit do lesa a víc se 

pohybovat. Jediné, co se tomu dalo vytknout, 

bylo, že každý den nejméně 2 hodny u úkolů a to 

zas tak super nebylo. Můj názor na to je, že to 

někteří učitelé přehání, ale ještě se to dá 

zvládnout. No, tak byl jsem ve Slezsku a často 

jsem tam chodil do lesa, což bylo strašně fajn, 

ale potom přišel ten moment, kdy jsem se musel 

vrátit zpět do Šumperku. Tady je to o tom, ráno 

vstát, udělat úkoly a potom přichází ta nuda. Tak 

po pár dnech sednu k počítači, kouknu na iškolu 

a tam tenhle domácí úkol a samozřejmě se mi 

ho dělat nechtělo, tak jsem to tak 2 nebo 3 dny 

odkládal, ale teď to píšu a docela to zabilo půl 

hodiny času a nevadí mi to, takže vlastně první 

úkol, co mě kdy bavil. No a tím jsem se dostal až 

do téhle chvíle a do budoucnosti nevidím, takže 

tady můj příběh o karanténě končí. 
 

Domácí režim 
Ermanová Melánie, 6. B, 5. 4. 2020 
 

Ze začátku jsem byla celkem spokojená, protože 

jsme nemuseli do školy. Ale teď už je to jiné, 

doma nevím, co mám dělat. Vždy se ráno 

nasnídám, udělám hygienu a potom jdu hned 

dělat úkoly a testy, abych už to měla hotové. 

Potom si někdy maluji nebo zkouším něco 

vyrobit. Ale když je venku krásně, tak buď 

chodím na chvilku na brusle, nebo chodíme na 

zahradu, protože tam moc lidí nechodí a já se 

tam můžu zabavit. Jsou u nás na zahradě často 

ještěrky a zrovna včera jsem tam viděla ještěrčí 

miminko. Vůbec se mě nebálo a vždy když jsem 

se rychle pohnula, tak zmizelo pod kamením, ale 

pak stejně znova vykouklo, protože bylo 

zvědavé. Pojmenovala jsem ho Mia. Zatím jsem 

ho pohladila jen jednou, ale má moc rádo, když 

ho hladím stéblem trávy. 

Letošní školní rok asi dokončíme v domácím 

režimu. Ze všeho nejvíc mi chybí spolužáci. 

Doufám, že tuhle nemoc nedostane nikdo z naší 

rodiny ani z naší třídy. 

Zrušte plány, ne lidstvo. Los Angeles, USA. Umělec: Corie Mattie. 
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Pandemie koronaviru 
Adéla Kossová, 7. A, 3. 4. 2020 

 

Tahle situace překvapila asi každého. Nikdo z nás 

nečekal, že se to dostane až sem, když to vlastně 

začalo v Číně. Mluvím o tzv. KORONAVIRU, který 

je skoro po celém světě. Myslím si, že Česká 

republika je na tom ještě dobře, třeba ve 

srovnání s Itálií nebo Španělskem. Sice vím, že 

jsme oproti těmto státům země malá, ale o to 

víc si myslím, že se snažíme. V této situaci je 

důležitá hlavně hygiena, nic víc pro to udělat 

v této chvíli nemůžeme. Ale o to více můžeme 

pomáhat třeba starým lidem, donést jim nákup 

a informovat je novými zprávami, které si sami 

na internetu nedohledají.  

Já se z toho nějak nehroutím a snažím se být co 

nejvíc v klidu.  

V této situaci máme také mnohem více času než 

v „normálním životě“. Třeba já tolik času běžně 

nemám, takže teď se ho snažím, co nejvíce 

využít. 

Jsem strašně moc ráda, že můžeme chodit 

alespoň do lesa na procházky se psem a celkově 

mít více času na to, co jsem před tím odkládala. 

Doufám, že až bude po všem, že si lidi začnou 

vážit více druhých a maličkostí, nebo třeba lidí, 

jako jsou: zdravotní sestřičky, záchranáři, 

policisté, prodavači a jiní, kteří chodí do práce 

a vystavují své zdraví nebezpečí. 

Tohle asi mělo přijít, aby se možná lidé více 

zamysleli nad sebou, životem atd. 

 

 

Virová nákaza 
Filip Šanovec, 6. A, 31. 3. 2020 

 

Pandemie. Je to stav, který se týká celé naší 

společnosti. Tahle nemoc v mém případě 

způsobila, že nechodím do školy. Každého z nás 

to však ovlivnilo jinak. Jak dlouho tato nákaza 

bude ještě trvat, si říkáme každý den. Proč 

vlastně vznikla nynější pandemie? Neustále si 

pokládám otázku, odkud pochází virové 

onemocnění. Ať už z čínského tržiště nebo 

odkudkoliv z Číny je to asi jedno. Prostě to tady 

máme a musíme se s tím vyrovnat.  

Osobně bych řekl, že senioři jsou nejohroženější 

skupinou lidí, a proto se stát stará o jejich 

ochranu. A jak lze nad pandemií zvítězit? Nad 

tím přemýšlí snad každý z nás. Myslím si, že 

pokud budeme dodržovat karanténu, tak ji lze 

porazit. Opravdu to ale všichni dodržujeme? Měl 

by se nad tím zamyslet každý člověk. Někdo 

z nás si myslí, že tahle situace není tak vážná, jak 

však ve skutečnosti je. Já se ale domnívám, že 

lidé, kteří si to myslí, se pletou. Počet 

infikovaných stále stoupá a stoupá čím dál více. 

To, že se pandemie dotkla všeho možného, 

nejen průmyslu, sportu ale i zábavy, potvrzuje 

vážnost situace. Věřím, že současné infekční 

onemocnění porazíme úspěšně v blízké době. 

Měli bychom o sobě víc přemýšlet a uvědomit si, 

že se to jednou nemusí podařit. A jestli chceme 

žít dál, musíme si vzít z toho ponaučení a být 

více zodpovědní a ohleduplní. 

 

Virus 
Eliška Maixnerová, 7. A, 5. 4. 2020 

 

Necelé tři měsíce zpět jsem zaslechla něco 

o nemoci způsobené koronavirem. Tato nemoc 

se poprvé objevila v Číně. Vznikaly různé mýty 

o tom, že tento virus je z netopýrů, či že byl 

vytvořen uměle. Sama nevím, čemu mám věřit. 

Každopádně, jak byl tento virus v Číně, tak jsem 

to moc neřešila. Řekla jsem si, Čína to je daleko 

a nemůže se to sem dostat. Jak ale čas plynul, 

zjistila jsem, že se tento virus dost pomalu ale 
Londýn, VB. Umělec: Lionel Stanhope 
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jistě blíží k nám do Česka. Začala jsem si o viru 

víc zjišťovat a chtěla jsem být informována 

o tom, co mě hrozí. Tento virus přišel do Česka 

a všichni začali šílet. Přišla jsem do obchodu 

a vše bylo vykoupené. V regálu s moukou nebyla 

ani jedna. Pečivo vyprodané. A o ochranných 

věcech jako jsou například roušky, rukavice nebo 

dezinfekční gely ani nemluvím. Než Česko 

vyhlásilo povinnou karanténu, zdálo se, že je vše 

v klidu. Jakmile vyhlásili karanténu, lidé začali 

opravdu bláznit. Česko padlo do karantény a lidé 

byli najednou v krizi.  

Tento virus napadá hlavně lidi starší 60 let nebo 

lidi se sníženou imunitou. Já sama nesmím 

z domu, pokud to není nutné. Když jdu ven se 

psem, musím si brát ochranou roušku a věřte 

mi, že to není nic příjemného pro nikoho.  

Celé Česko se najednou jaksi objalo a začalo si 

pomáhat. Po sociálních sítích začaly kolovat 

různé příspěvky, kde lidé ukazovali, jak šijí 

roušky pro lidi, kteří je potřebuji a nemají se 

k nim jak dostat. Začali také přidávat různé 

příspěvky s různými výzvami, aby se lidé 

v karanténě nenudili.  

Jak se zavřely školy, tak samozřejmě učitelé 

začali posílat různé úkoly. Myslím, že toho 

máme víc jak ve škole. Z mého pohledu: určitě 

bych ráda školu a aby všechno bylo jako dřív. 

 

 

Nový neznámý vir 
David Podušel, 6. A, 5. 4. 2020 

 

Je tady neznámý vir, který nám neumožňuje 

dělat věci co předtím. Vzal se z Činy, rozšířil se 

pomocí lidí, kteří cestují do jiných států. Takže 

i k nám. 

Stát doporučil, aby lidé nikam nejezdili 

a uzavřely se školy. Někteří rodiče s dětmi odjeli 

přesto na lyže do Rakouska nebo Itálie. Tak se 

zakázalo jezdit přes hranice. Zavřely se obchody. 

Jen s jídlem, elektro, drogerie a se zvířaty můžou 

být otevřené. Stát ještě vydal zákaz vycházení. 

Může se jen do práce, do obchodu a jen 

v rouškách. 

Když nám zavřeli školu, tak nebyly úkoly. 

Bohužel za pár dní jsme dostali úkoly na g-mail 

a na hlavní stránku školy - iškola. Nejprve jsem 

nevěděl, co mám dělat první. Přicházelo toho 

tolik, že jsem nestíhal. 

Moje sestra čekala miminko. Když jeli do 

porodnice, museli v rouškách a museli se 

rozloučit, protože k porodu ani otcové nesměli. 

Nemohli jsme za ní ani na návštěvu.  

Omezení mě štve, protože se nemůžeme s kluky 

scházet. Domlouvali jsme se, že by u nás spali, 

ale teď to být nemůže.  

Jsem rád, že můžu být doma. Ale vadí mi moc 

úkolů, a že nemůžu nikam na výlet ani za kluky. 

A taky chci, aby všichni byli zdraví. 

 

Pandemie na skautském táboře! 
Ester Lipenská, 7. A 

 

Pandemie přes školní rok? Ha! To je nuda! Co 

takhle zažít pandemii na táboře? Jaké by to asi 

bylo? Já si to zkusila alespoň představit... 

 

Den první, odjezd na tábor, slunečno. 

Balím se na tábor. Neskutečně se těším, až se 

potkám s ostatními skautkami. Po chvilce 

papírování a nakládání věcí vyrážíme na 

Ramzovou (tam budeme mít tábor). V autobuse 

si povídáme a smějeme se. Nikdo netuší, co 

tohle bude za bláznivý tábor. Dorazily jsme do Kodaň, Dánsko. Umělec:  Welinoo 
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„tábora“ (byla to pouze louka) a začaly ho 

stavět. Stany, kuchyň spojenou s jídelnou 

a latrínu. Když máme hotovo, tak je volno na 

vybalení věcí. V táboře začne vonět oběd. 

Naklušeme s ešusy k výdejnímu pultu. Oběd byl 

moc dobrý. Po odpoledni plném rozřazování, 

chystání, nošení dřeva a hraní her jsme šly spát. 

Tato noc byla vážně překvapivá, ale o tom se 

dozvíme až zítra. 

Den druhý, nečekané zjištění, aprílové počasí. 

Krásně jsem spala a najednou někdo zařval: 

„Budíček! Za pět minut rozcvička!“ Rychle jsem 

se převlékla, nazula botasky a vyběhla ven. 

Běhaly jsme po louce a protahovaly se. V osm 

byla snídaně. Měly jsme tedy půl hodiny na úklid 

stanů a hygienu. Když jsme snídaly, tak si 

rádkyně (vedoucí) začaly něco šuškat. Za chvíli 

hlavní vedoucí přišla před nás a začala nám říkat 

něco neuvěřitelného. Cituji: „Tak holky, musím 

vám něco říct. Přes noc se objevil v Evropě nový 

neznámý virus. Jmenuje se koronavirus. Zjistilo 

se, že přišel z Číny. Celá Asie to ale udržovala 

v tajnosti pod nátlakem Ruska a Číny. 

Koronavirus ještě není potvrzený u žádného 

Čecha, ale virus se rozrostl tak rychle přes 

jedinou noc, takže toho o něm zatím moc 

nevíme.“ V táboře se rozhostilo ticho. Její slova 

visela ve vzduchu ještě asi dvě minuty, než si 

všechny holky začaly povídat o tom, co právě 

slyšely. Den jsme strávily celkem normálně jen 

se zvýšenými hygienickými pravidly.  

Den třetí, koronavirus v Česku, deštivo. 

Ráno na nástupu nám rádkyně sdělily nové 

informace o průběhu pandemie. Vyskytuje se ve 

všech krajích v Česku. Přes den jsme ale stále 

hrály různé hry a snažily se na to nemyslet. 

Den čtvrtý, koronavirus v táboře kluků, 

zataženo.  

Ráno byly všechny rádkyně pryč. Spaly jsme až 

do půl deváté, kdy jsme se probudily všechny. 

Jedna z holek řekla, že je možná den bez rádců. 

Daly jsme si proto snídani a udělaly si svoje 

dopoledne. Když jsme vařily oběd, tak k nám 

přiběhla s odstupem asi deseti metrů jedna 

z rádkyň. Říkala nám, že kluci jsou nakažení 

a ona teď asi taky, že ten kdo má mobil má 

sledovat zprávy a že nemáme být ve více jak 

dvou lidech ve stanech a nikam moc nechodit. Já 

měla mobil, tak jsem zařvala přes celý tábor to, 

co jsem si přečetla. Těch pár lidí, co ho tu mělo, 

Bolsonarova maska proti koronaviru. Rio de Janeiro, Brazílie. Umělec: Aira Ocrespo 

Poznámka redakce: Brazilský prezident Bolsonaro patří k popíračům nebezpečí koronaviru. 



S t r á n k a  | 20 

 

volalo svým rodičům. Moje máma mi řekla, že 

pro nás nemohou přijet, protože vláda nařídila 

karanténu všech dětí v nemocnicích, takže 

budeme postupně odváženi. Tento den jsme 

nějak přečkaly.  

Den pátý, koronavirus se šíří, polojasno.  

Brzy ráno přijela auta s lidmi v ochranných 

oblecích. Brali nejdříve lidi z tábora kluků. Asi po 

pěti hodinách odvezli všechny a pak se už 

nevrátili. Já se snažila celý den s nikým moc 

nebýt. Jen s Majdou, co se mnou byla ve stanu. 

Den šestý, testy na koronavirus, deštivo. 

Auta přijela znovu. Postupně nás všechny 

odváželi, až přišla řada na mě a Majdu. Nechaly 

jsme tam všechny věci. Řekli nám, že je 

dekontaminují a dovezou ke každému domů 

hned, jak na to bude čas. Nastoupily jsme 

s rouškami, co nám dali, do auta. Dovezli nás do 

šumperské nemocnice. Bylo tam narváno. Šla 

jsem na řadu asi osmá. Nějaká doktorka v obleku 

mi řekla, že mi udělá test, jestli jsem nakažená 

nebo ne. Řekla mi, že mi zkouška vyšla negativní, 

což znamená, že jsem zdravá. Těm, co vyšlo to 

samé co mně, řekli, že tu není dostatek místa 

a proto pojedeme domů a tam budeme 

v karanténě. Přijela jsem tedy domů. Rodiče mě 

z dálky pozdravili a já musela do neprůchozího 

pokoje. Poté takto přijeli i moji sourozenci 

z táborů.   

Konec. 

 

Pandemie a zavřená škola 
Michaela Chaloupková, 6. B, 2. 4. 2020 

 

Ze začátku jsem si myslela, že to je dobré, 

protože bychom nemuseli do školy a já bych 

mohla spát do jedenácti odpoledne. Ale teď 

bych možná i radši šla do školy, protože se doma 

strašně nudím a některé domácí úkoly jsou 

šílené.  

Když se nad tím zamyslím, tak je dobré, že 

zavřeli školy, jinak by se teď už pandemie 

rozšiřovala rychleji než teď a asi by to nedopadlo 

dobře, hlavně tedy pro naše prarodiče. S mojí 

sestřenicí musíme dědovi radši chodit do 

obchodu. Myslím si, že karanténa byla dobrá 

volba, ale proč zrovna, když je karanténa, musí 

být tak pěkně, ne že bych jako byla typ, co chodí 

každý den ven, to sice ne, ale je celkem blbé, 

když jediný výlet, který můžete uskutečnit, je 

nakoupit dědovi nebo jít s košem za barák. :/ 

Celkem mě štve, že někteří odmítají nosit 

roušky, dobře vím, že to je hlavně pro ty, co už 

jsou nakažení, ale alespoň ti to může zachránit 

rodiče nebo prarodiče. Jsou tu vlastně dva typy 

lidí, co mě štvou: ti co jsem už zmínila, že 

nechtějí nosit roušky (a teď to mají, ať dostanou 

pokuty) a nedbají na hygienu, a pak ti, co 

vykoupí celý regál mouky, rýže, toaleťáku a bůh 

ví čeho ještě, vždyť zboží stejně doplňují, teď už  

 

bych řekla, že skoro pravidelně.Celkem mě 

rozesmívá, jak lidi natáčejí, jak lížou záchody 

a další den natočí: ,,Mám koronavir!“ Nechci se 

někomu smát, ale jak někdo může být 

s prominutím tak „blbej“. :D  

Takže ponaučení: „Nejezte syrové netopýry 

a neoblizujte prkénka“. 

 

 

Mumbai, Indie. Umělec: Tyler SA 
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Lidská solidarita 
Tereza Šubertová, 7. A, 3. 4. 2020 

 

V této době pandemie se mi zdá, že se lidé 

k sobě chovají dobře. Už se nechovají jako 

„hyeny“. Neboli - díky pandemii jsou si lidé 

navzájem rovni. Nezáleží, kolik máte peněz, buď 

se nakazíte, nebo ne. I kdybyste byli svatý Petr. 

Nejdůležitější na této pandemii je to, že někteří 

lidé jsou ochotni například šít roušky, pomáhat 

seniorům, přispívat penězi a spoustu dalších 

věcí. 

Nejvíc mě zahřálo u srdce, že naše země to vzala 

tak moc vážně a ne jako Anglie, ve které děti 

normálně chodí do školy. Moc mě mrzí Itálie. 

V Itálii je přes 100 000 nakažených. 

Není pěkné říkat toto, ale když umře většina 

světa, Země bude moci začít od začátku. 

Taky je dobré při této pandemii chodit do 

přírody. Zkuste překonat 13 000 kroků. 

Samozřejmě si vezměte šátek nebo roušku. 

A nakonec buďte doma a modlete se jako já, aby 

tato pandemie skončila. 

Celosvětový problém 
Marek Klimeš, 6. A, 1. 4. 2020 

 

Covid-19 je nemoc způsobená „koronavirem“. 

Tato nemoc je celosvětovým problémem. 

V epicentru nemoci ve Wu-Chanu už skoro 

nepřibývají případy nákazy. Jak je to možné? 

Většina obyvatel již onemocnění prodělala a už ji 

opakovaně nedostávají. Je to možnost, jak se 

této nemoci zbavit? Teoreticky je to možné, ale 

na světě by bylo asi tak 100 mil. obětí. Jestli je to 

možnost, tak dost krutá.  

Ale co se stane, se dá ještě hodně ovlivnit. 

Pokud nebudeme lhostejní a budeme si 

navzájem pomáhat, tak bychom to mohli 

zvládnout. Ale jak píšu, tak to závisí hlavně na 

nás!  

Už jsme skoro tři týdny doma. Je to celkem 

otrava. Doma máme víc úkolů než ve škole. 

Všechno se učit sám, je celkem těžké. 

Kdybychom mohli jít alespoň na procházku ven, 

bylo by hned veseleji. Ale jelikož nemůžeme, tak 

nemá cenu se tu vypisovat. Nejvíce úkolů máme 

asi z matematiky nebo angličtiny. Matematika je 

jednoduchá, ale angličtina je hodně těžká a je jí 

dost.  

A tímto bych rád skončil. Doufám, že se z toho 

brzy svět vyhrabe. A jestli ne, tak je to dost na 

nic, protože trčet doma další měsíc mě už trochu 

štve. 

 

 

Milášek. Berlín, Německo. 

Umělec: EME Freethinker 

Los Angeles, USA. Umělec: Teachr1 
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„Koronaprázdniny“ 
Eliška Sevruková, 7. A, 3. 4. 2020 

 

Bylo 10. března 2020, měli jsme hodinu 

informatiky, když někdo přečetl zprávu na 

internetu, že se od zítřka mají uzavřít všechny 

školy kvůli koronaviru. Celá třída byla štastná, 

protože to znamenalo, že nebudeme chodit do 

školy. Hned potom nám to potvrdil i pan učitel 

a v tu chvíli bylo hlášeni, kde mluvil pan ředitel: 

„Napište si do žákovských knížek, že dle 

rozhodnutí vlády ČR se od zítřka uzavírají 

všechny školy“. „HURÁ!“ zařvali jsme všichni.  

Ihned jak zazvonilo, tak jsme vyletěli ze třídy 

a utíkali co nejrychleji na oběd. Tam jsme se 

všichni v klidu naobědvali a pak odešli domů 

s pocitem, že každý den budeme chodit 

s kamarády a s kamarádkami ven a nebudeme 

muset vstávat do školy. Celý týden probíhal 

v pohodě, až na to, že nám učitelé začali 

postupně posílat hory úkolů.  

V pondělí 16. března vláda ČR vyhlásila omezený 

pohyb osob a ještě k tomu s rouškou na ústech 

a nosu, což pro nás znamenalo, že nemůžeme 

chodit volně po venku. Nejdřív jsme si řekli, že to 

nebude asi tak hrozné, ale už asi po třech dnech 

jsme na to měli jiný názor. Úkolů přibývalo a 

přibývalo a musím se přiznat, že někdy jsem už 

opravdu nestíhala.  

Když jsem ale sledovala denní zprávy v televizi 

o šíření koronaviru do celého světa, jaké 

problémy se zdravím lidí to způsobilo, dokonce 

kolik lidí začalo umírat, tak jsem si říkala, že bych 

raději chodila do školy a učila se, než zažívala 

tohle všechno, co se děje okolo nás.  

Každý den jsem se snažila aspoň na chvíli chodit 

ven do přírody. Samozřejmě s rouškou a taky 

s někým z rodiny anebo s kamarádkou. To mi 

moc pomáhalo, abych nemyslela na smutné 

věci.  

Všem i sobě bych přála, aby toto období co 

nejdřív skončilo a my děti se mohli vrátit do 

školy. 

 

Můj názor 
Nikol Kadlecová, 6. A, 5. 4. 2020 

 

Už z počátku chci říct, že je to pouze můj názor 

na přítomné dění. Mnoho lidí se bojí, ale 

opatření jsou opravdu nutná v takových 

měřítkách. 

A měly bychom se zastavit a zamyslet: co když 

někdo v našem okolí potřebuje pomoc? Vím, že 

je to teď všude, ale tak to nevadí. Když každý 

uděláme pro někoho sebemenší pomoc třeba 

nákup pro seniory nebo dát nějakou roušku 

Dublin, Irsko. Umělec: Subset Collective 



S t r á n k a  | 23 

 

bezdomovci, tak z maličkosti se stane velká 

pomoc. Můžeme každý nějak přispět, ale jak, to 

už je na vás. 

Chtěla bych poděkovat policii, doktorům 

a hasičům, kteří právě nasazují své život pro jiné. 

Ale i našim učitelům, kteří se snaží, aby z nás 

něco bylo. A toto poděkování se váže i na 

asistentky pedagoga. 

 

Současná situace 
Tereza Vepřková, 7. A,  2. 4. 2020 

 

Já bych chtěla popsat dnešní situaci v celém 

světě.  Všude okolo nás je nemoc způsobená 

koronavirem. Nový virus se objevil v Číně a já si 

myslím, že naše vláda rozhodla správně 

a dopředu nás varovala. Nařídila nosit roušky, 

respirátory, šály a šátky. Je to hodně závažné 

a hodně lidí umřelo, ale naštěstí se i hodně lidí 

vyléčilo. Snad někdo vymyslí brzo lék. 

Od té doby, co se to stalo, se toho hodně 

změnilo. Chybí mi škola, kamarádky a učitelé. 

Učím se doma s babičkou a s maminkou. Někdy 

si nevíme rady a je to těžké. Máme hodně úkolů 

a je lepší to dělat ve škole, protože to líp 

pochopím než doma.  

Vždycky, když maminka a tatínek přijdou, tak se 

jdeme projít do lesa. Vycházky jsou jen ve dvou, 

kromě rodin. Někdy jdeme a je tam hodně lidí. 

Já ani moji rodiče tuto situaci nikdy nezažili. A já 

osobně jsem nikdy o takové situaci 

nepřemýšlela. 

Nikomu z nás se nelíbí, že musíme nosit roušky. 

Se sestrou chci chodit ven, třeba na hřiště, ale 

nemůžeme. V obchodech musíme nosit roušku, 

rukavice a dodržovat rozestupy minimálně 

2 metry. Starší lidé od 65 let do obchodu mohou 

od 8 do 10 hodin, aby se od nás nenakazili, 

protože na to víc umírají. 

Asi všichni bychom si přáli, aby koronavirus už 

skončil a lidé neumírali. 

 

- Coronavirus - 
Zuzana Chytilová, 6. B, 5. 4. 2020 

 

Když jsme byli ve škole poslední den před tím, 

než se školy uzavřely, byli jsme zrovna se třídou 

na „přednášce“. A najednou nám řeknou, že se 

školy zavírají. Tak šťastná jsem dlouho nebyla. 

Bylo to fajn, jelikož jsem zrovna ten týden měla 

mít dost testů. Ale teď se mi to popravdě nelíbí, 

že musím být doma, první týden to bylo ještě 

super, ale teď už skoro po měsíci? Popravdě 

nevím, jestli to už je měsíc, jelikož někdy ani  

Pompeje, Itálie. Uměle: Nello Petrucci 
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nevím co je za den. 

Takže proč to vnímám zle? Um… Chybí mi ti 

potrhlí lidé, kteří jsou mí spolužáci. Myslím, že 

video chat není to stejné jak je vidět na živo. 

Navíc školy je víc, než kolik jsme se kdy učili 

normálně. A tak trošku nestíhám. Možná je to 

tím, že jsem líná, ale stejně opisovat 15 stran 

zeměpisu? Není to trošku hodně?  

Jinak jezdíme sem tam ven do přírody, takže 

doma pořád nejsem. Ale chybí mi chození ke 

kamarádům nebo s nimi ven. Sice jsem si 

zařídila, abych je párkrát viděla, ale to mi 

nestačí. Taky to, že musím být pořád doma 

s rodinou, není až tak fajn. Vždycky jsem si 

zalezla někam ke kamarádce, ale teď to prostě 

nejde. Prostě ... myslela jsem, že to v životě 

neřeknu, ale ... chci do školy. :v  

No, ale jsou tu i pozitivní věci. Jako třeba, že 

mám mnohem lepší obědy, než bych měla ve 

škole. Jako nic proti školní jídelně, ale tam to 

jídlo - no, však víte. Taky jsem teď víc na mobilu, 

což je super. Když nechápu školu, tak si to prostě 

vygooglím. Taky jsem se dala do úklidu svého 

pokoje, ale asi po 3 dnech, kdy jsem si tam zase 

udělala bordel, jsem si řekla, že to tak radši 

nechám. Nebo je strašně cool, že když jdu třeba  

do města nakoupit, je tam liduprázdno a pak si 

připadáte jako v hororu. Hrála jsem stolní hry,  

 

o kterých jsem ani nevěděla, že je máme. Taky 

jsem si mohla uvařit vlastní jídlo a tolik čínských 

polívek jsem ještě neměla. Sice bráchové jsou 

někdy otravní, ale taky je s nimi zábava. 

A tak si říkám, je corona nanic anebo je vlastně 

super? Popravdě - já nevím. Ale každý má asi 

jiný názor. 

 

Zůstaň v klidu 
Albert Zika, 7. B, 5. 4. 2020 
 

Od vyhlášení plošné karantény se všechno 

zpomalilo. Dny se zdají být stejné a často 

převládá nuda. V takových chvílích se sociální 

sítě opravdu vyplatí. Ale i když jsou tyhle sítě 

využívané více než kdy dříve, potkávám také více 

lidí venku na procházkách. I tahle „internetová“ 

škola má své výhody. Učíme se, jak se sami učit 

a být více samostatní. O víkendech odložíme 

učení a úkoly a jdeme pracovat na zahradu, kde 

se dá i jezdit na kole nebo s bráchou zkoušíme 

naše nová autíčka na ovládání. V pracovních 

dnech se snažíme úkoly vypracovávat převážně 

dopoledne.  

Situaci v pohodě zvládám. Vím, že nejlepší 

způsob, jak v téhle situaci pomoct, je zůstat 

doma a dodržovat hygienické zásady, což také 

plním. 

Los Angeles, USA. Umělec: Ponywave 



S t r á n k a  | 25 

 

 

Nebezpečný vir 
Natálie Rotterová, 6. B, 5. 4. 2020  

 

Covid-19 je nejrozšířenějším nebezpečím celého 

světa. Tisíce lidí již na tuto nemoc zemřelo. 

Všichni se bojíme, abychom tuto nemoc 

nedostali. Chráníme se rouškami, nechodíme do 

školy, jsme v karanténě doma. 

Každý den přibývá nakažených lidí a zatím se 

nedaří tuto epidemii zastavit. Lékaři, zdravotní 

sestry, vojáci, policisté, hasiči a další 

dobrovolníci pomáhají všude, kde je potřeba. Za 

to jim patří veliké poděkování. Někteří rodiče 

ztratili práci a i přes své problémy se zapojují do 

pomoci starším lidem, aby tuto pandemii přežili. 

Pro všechny lidi na světě je to velice těžké 

období života. 

Všichni ale věříme, že se nám podaří přežít a náš 

život se vrátí do normálního období. 

 

Jak prožívám karanténu 
Ema Utěšená, 7. B, 3. 4. 2020 

 

Ze začátku, když nám řekli, že bude volno, tak mi 

to popravdě nevadilo. Teď musím říct, že už mi 

to leze na nervy, ale s tím se nic nedá dělat. 

Nejhorší je, že nemůžu nikam moc chodit, 

protože je všechno zavřené. Ale alespoň bydlím 

blízko Terezy, takže občas jdeme někam do lesa, 

prostě do přírody (samozřejmě jsme  

 

zodpovědné, tak chodíme s rouškami). Když si 

udělám školu (což teda někdy nejde, protože je 

toho občas moc a něco nechápu), tak chodím 

s mamkou běhat. Teď se toho moc jinačího ani 

dělat nedá, takže když je pěkně, tak jsem na 

zahradě anebo chodím se psem. Ale když už se 

hodně nudím, tak uklízím, ano i já uklízím. Když 

je hnusně, tak dělám úkoly, sleduju filmy, ale 

zadlouho už nebudou jaké, jelikož jsem za tu 

dobu viděla snad už všechny. Anebo šiji roušky, 

teda hlavně spíš mamka, ale já taky sem tam 

nějakou ušiju. Ale jestli se ta karanténa ještě 

protáhne třeba do léta (to doufám, že ne), tak to 

už nebudu moc co dělat, to do té doby teda 

možná umřu nudou.  

Stejně mi teď nejvíc chybí kamarádi. V tuhle 

chvíli se s nimi nemůžu moct potkávat, jelikož 

moje nejlepší kamarádka nebydlí ve stejném 

městě. Alespoň máme telefony, takže si voláme, 

ale není to tak, jako kdybychom se měli sejít. 

 

 

Pandemie. Praha, ČR. Umělec: Josefina Jonášová 
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E-sport v čase karantény 
Bedřich Horáček, 6. B, 4. 4. 2020 

 

Poté, co začala karanténa, hodně lidí usedlo 

k počítači a jeden z nich jsem byl já. Jedna hra se 

mi velice líbila tak jsem jí tak zvaně tryhardil, to 

znamená, že jsem nehrál nic jiného a soustředil 

jsem se, abych hrál co nejlépe.  

Jednoho dne se mi ozval jeden e-sportovní tým, 

který mi nabídl, abych hrál za jejich tým. Hned 

jak mi tohle nabídli, jsem byl překvapen, ale 

samozřejmě jsem to přijal a poté jsem trávil 

s nimi na discordu několik hodin. Po asi jednom 

měsíci mě poslali email, jestli bych se nechtěl 

podívat za nimi do New Yorku. Tak jsem se 

domluvil s rodiči a jeli jsme se podívat do New 

Yorku. Měli jsme to naplánované tak, že si 

rezervujeme hotel poblíž teamového domu 

a první den si půjdeme prohlédnout město 

a druhý den se zastavíme u e-sport hráčů. 

Jakmile jsme vstali, tak jsme šli za kluky a bylo to 

super.  

Za pár let jsem se tam přestěhoval a hrál jsem 

i na turnajích po světě A teď mám svojí jachtu, 

kde mám třetí nejlepší a nejrychlejší počítač na 

světě. 

 

 

Stroj na roušky ROU 3  
Milan Horký, 7. A, 5. 4. 2020 

 

Na světě se objevila nemoc zvaná Covid - 19 a na 

zmírnění šíření se používají roušky, aby se virus 

tak lehce nerozšířil mezi lidmi, jenže koronavirus 

se rozšiřuje rychleji, než si roušky lidé doma šijí.  

Jeden vědec si myslel, že je lepší roušky vyrábět 

ve velkém a proto oslovil firmu, aby podle jeho 

plánů sestavila stroj na roušky. Firmu zaujalo, že 

stroj bude mnohem kvalitnější a výkonnější než 

ruční výroba. Firma se dala hned do práce, aby 

stroj byl co nejrychleji sestaven. 

Za týden byl rouškostroj postaven a firma se ho 

chystala vyzkoušet, ale divili se, že stroj funguje, 

ale roušky nevyrábí - jenže zapomněli dát 

materiál do stroje. Tak stroj otevřeli a vložili 

speciální materiál na určené místo. Stroj znovu 

spustili a on začal vyrábět roušky neskutečnou 

rychlostí. 

Roušky jsou vyrobeny ze super materiálu, který 

je elastický, odolný proti roztržení a přilnavý 

k obličeji. Roušky drží na tváři samy a nemusí se 

uvazovat. Roušky z tohoto materiálu je možné 

použít pro děti i dospělé, v různých profesích 

(např. hasiči, policie, zubaři, lékaři, prodavači 

a další). Nošení je snadné, kluzký 

a neproniknutelný povrch dokáže zachytit velké 

množství bacilů. Čištění a dezinfekce roušky se 

provádí postřikem.  

Stroje na výrobu roušek se začaly rozšiřovat do 

měst, ve kterých byl koronavirus. Po měsíci se 

zahájil vývoz strojů do ostatních zemí, kde 

koronavirus nejvíce řádil. 

Epidemii se podařilo zmírnit tak, že nepřibývalo 

víc než dvacet pět lidí denně v menších zemích 

a sto dvacet ve větších zemích a tím pádem se 

zrušil stav nouze. A o dva měsíce se vrátilo vše 

do zpátečních kolejí a strojů už nebylo potřeba. 
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Jak trávím svůj čas doma 
Gabriela Opravilová, 6. B, 4. 4. 2020 

 

Budu vám vyprávět o mém celém dnu doma. 

Tak jdeme na to.  

Ráno kolem deváté hodiny vstanu, a jdu si dát 

snídani. Po snídani si vyčistím zuby a převleču 

se. Kolem desáté až jedenácté hodiny se jdu 

učit. Každý den se učím dvě hodiny. Někdy 

i déle. Ve dvanáct hodin mám oběd. Po obědě si 

většinou chvíli lehnu a koukám se na telefon. 

Odpoledne chodím s bráchou ven, abych nebyla 

pořád doma. Zpátky přijdeme kolem třetí až 

čtvrté hodiny. Hned jak dorazím, jdu si do 

pokojíčku pustit nějaký český film. O půl sedmé 

se začínám koukat na televizi. Po seriálu 

následují zprávy. Na zprávy se dívám každý den. 

Kolem půl desáté si udělám osobní hygienu 

a obleču se do pyžama. V deset hodin uléhám do 

postele. 

 

Můj pohled na epidemii 
Natálie Pilcová, 7. A, 2. 4. 2020 

 

Když mi rodiče v úterý 10. března oznámili, že se 

druhý den nejde do školy, říkala jsem si, že je to 

super. Máme další prázdniny navíc. Nadšení ale 

opadlo ve chvíli, kdy jsem zjistila proč tomu tak 

je a co se děje. Ve všech zprávách se mluvilo jen 

o viru, který se rozšířil z Číny do Evropy a všech 

světadílů. Je to vir, který dokáže i zabít a toho se 

bojíme nejvíce.  

Dnes už tak nejásám, že máme tyhle nucené 

prázdniny a raději bych byla ve škole s kamarády 

a učila se. Oceňuji práci učitelů a vím, jak to mají 

těžké. Učení je hodně a někdy si nevím rady. 

Venku začíná krásné počasí a mrzí mě, že si to 

člověk nemůže tak užít, protože se smí chodit 

ven minimálně a jen s rouškou. Občas jdu na 

procházku, ale v téhle těžké situaci mě to moc 

nebaví.  

Těším se, až to všechno skončí a budeme se 

moci opět vrátit do školních lavic. Moc si přeji, 

aby byla má rodina a všichni zdraví, protože to je 

to nejdůležitější, na čem teď záleží. 

 

Divná doba 
Ondřej Stojaník, 7. B, 31. 3. 2020 

 

Tahle doba je divná. Všichni se radují a z ničeho 

nic jsou lidi v depresích, modlící se, aby tohle 

období odešlo. Často čtu věci od lidí, že se nudí 

a že by dali cokoliv, aby se vrátili do školy a vše 

bylo v normálu.  

Já musím říct, že se cítím naprosto normálně, po 

škole neprahnu, nudím se jako vždycky, takže 

skoro vůbec a celkově se cítím normálně a i lépe. 

Možná je to tím, že jsem lehce introvertní a ven 

zas tolik nechodím. Jsem většinou sám a starám 

se o věci, co mám rád a co mě zajímají. Navíc to 

prospěje, nemocní zatím stále přibývají, ale 

časem to bude snad klesat. Já nechci nakazit 

svoje prarodiče, takže dodržuji ochranu a až na 

výjimky, vše co vláda udělala, plně dodržuji 
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a respektuji. Dokonce se ale najdou i případy 

lidí, co dělají věci jako olizování klik, 

záchodových prkének atd. Někteří lidé jsou 

prostě hyeny, které osud druhých nezajímá. Pak 

se najdou i tací, co dělají ramena a říkají, jak se 

toho nebojí a pak skončí s vážným stavem 

v nemocnici.  

Mně osobně tahle situace přijde v pořádku. Ani 

si moc nevšímám, že nějaká karanténa je. Takže 

svůj čas trávím jako vždy. Hraji hry, pokračuji ve 

své rozečtené knize a tak.  

Takže si to shrňme, karanténa a vše tohle mi 

nevadí a myslím, že to společně zvládneme. 
 

Co dělám doma 
Adéla Trtíková, 7. A, 5. 4. 2020 
 

Když nám ve škole oznámili, že jsou školy 

uzavřeny na dobu neurčitou, byla jsem strašně 

moc ráda, ale teď už mě to trochu štve. Ráno 

vstanu, obleču se, vyčistím si zuby, nasnídám se 

a jdu si dělat úkoly. Ze začátku jsem si musela 

zvyknout na to, že se nechodí do školy, ale teď 

už to nějak zvládám. Taky mi chodí úkoly ze 

základní umělecké školy. Tam chodím do 

tancování.  

Doma šijeme roušky z různě vzorovaných látek. 

Také koukám na seriály. Ven moc nechodím, 

chodím jenom na zahradu. Tu máme 

v zahrádkářské kolonii v Šumperku. Chybí mi 

spousta kamarádek nejen ze třídy ale i z tančení. 

Chtěla bych, aby to skončilo a vše se vrátilo do 

normálu. 
 

Corona fuj tajbl 
Jan Doupovec, 7. B, 2. 4. 2020 
 

Od té doby co se zavřely školy, jsem se začal 

nudit. 

Někteří lidé to prožívali tak, že vykupovali 

Kaufland a jiné obchody, ale já jsem si toho až 

tak nevšímal a bylo mi to docela jedno. Nemohl 

jsem ani chodit za jedním kámošem ze 

sousedství, protože se mě báli, že mám coronu. 

Teď už doma jenom sedím a hraju, někdy když je 

hezky, vyjdu ven a jezdím na kole, na motorce, 

Foto:  Klára Kamlerová, 5. B 
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nebo pomáhám taťkovi s nějakou prací. 

Občas si zavolám s Danielem, abych si zlepšil 

náladu a taky věděl, jestli je naživu. 

Pomalu už i zapomínám, že je vůbec nějaká ta 

CORONA. Už bych se chtěl vrátit do školy, abych 

uviděl zase svoje kamarády/ky a nedělal ty 

všechny úkoly doma. 
 

Karel a virus 
Rudolf Ležanský, 7. A, 31. 3. 2020 
 

Jmenuji se Karel. Je mi 13 let a za chvíli 14. 

Chodím do 5. ZŠ ve Vrchlického ulici č. 22.  

Byl normální sluneční den, kdy jsem přišel domů 

a dělal úkoly. Dodělal jsem úkoly a šel jsem se 

kouknout na Novu, jestli na nás nepadá meteorit 

nebo něco podobného. Viděl jsem tam něco 

hrozného. Nějaký COVID-19 se vyvinul ve Wu-

chanu a šíří se dál. Říkal jsem si, že je to 

v pohodě, že sem se to nedostane. Po pár dnech 

jsem se koukl na televizi, že je to už v Itálii, to už 

jsem váhal, jestli se to sem taky dostane. Uběhly 

zase nějaké dny a opět jsem se koukl na Novu 

a zjistil jsem strašnou věc. V Česku už jsou 2 

nakažení koronavirem. V tu dobu jsem si říkal, že 

2 lidi jsou v pohodě, že to vyléčí.  

Jak tak plynul čas, tak zavřeli pro bezpečnost 

i školu, protože čísla nakažených stoupala. Říkal 

jsem si super, nemusím chodit do školy! 

Po nějaké době začali učitelé posílat úkoly přes 

internet na naší školní stránce i na školním 

emailu (gmail). Říkal jsem si, že je to hrozné, ale 

lepší než vstávat v 6:30 nebo v 7:00 do školy. 

Nakažených stále přibývalo, zavřeli restaurace 

a další. Nemůžeme chodit ven, jen na nákupy 

nebo dospělí do práce. Česko má téměř 1 400 

případů nákazy koronavirem.  

Já jsem tu doma zavřený, dělám úkoly a stýská 

se mi po venku, třeba si zakopat anebo jít s 

kamarády ven. Je 31. března 2020 a doufám, že 

se to později zlepší a doufám, že se to nezhorší. 

Modlím se, abych přežil, ale měl bych mít štěstí, 

když šance na smrt je nějakých 0.5 %. Mějte 

pevné zdraví.  

Foto: Natálie Richterová, 6. B 
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Koronavirus - jedno slovo,  

ale hodně změn 
Jaroslav Giesl, 5. A 

 

Jednoho dne k nám z Číny dorazila nemoc 

koronavirus. Tato nemoc je pro některé lidi moc 

nebezpečná. Proto každá země musí udělat 

změny, aby se nakazilo co nejméně lidí. Tyto 

změny nás většinou omezí nejvíce v normálním 

životě. Nesmíme do obchodů, do školy, vidět se 

s kamarády a musíme být doma. Venku se musí 

nosit roušky.   

V této době, když nemůžu do školy, tak je to pro 

mě nezvyk. Byl jsem jen dvakrát s rodiči na 

procházce a jednou na letišti s tátou pomoct 

naložit sekačku do auta a nadýchat se čerstvého 

vzduchu. Jinak jsem stále doma a už mě to moc 

nebaví. Nesmíme ani k babičce, abychom ji třeba 

nenakazili, protože táta chodí do práce.  Mám 

z toho divné pocity, ale nebojím se. Těším se 

zpět do školy a za kamarády. Doufám, že to brzy 

skončí a vše bude jako dříve. 

 

 

 

Pandemie 
Petra Drábková, 5. A 

 

Sedím doma u telky, 

vidím létat včelky. 

Za oknem je liduprázdno. 

S rouškou vyjdu ven,  

bude totiž chladno,  

je to jako sen. 

Pandemii porazíme,  

ať jsme všichni zdraví, 

jako národ se spojíme,  

mladí nebo staří. 

 

 

Koroprázdniny 
Evelína Zatloukalová, 3. A 

 

Jednoho dne nám paní učitelka oznámila, že se 

zavírá škola z důvodu šíření koronaviru. Žáci měli 

ohromnou radost. 

To jsme ještě nevěděli, co nás čeká. Najednou 

jsme se nemohli stýkat s kamarády, se 

spolužáky, vůbec s nikým. Když jdeme ven, 

musíme si nasadit roušku, dodržovat určitou 

vzdálenost od ostatních a dbát na přísná 

hygienická pravidla. Také se musíme doma sami 

učit a psát úkoly. Už nás to nebaví. Raději 

bychom chodili zase do školy. 

Doufám, že to co nejdříve pomine a my se zase 

všichni uvidíme. Přeji nám všem, ať to ve zdraví 

přečkáme. 
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Karanténa 
Kateřina Šlégrová, 8. B 

      

Bylo úterý, 10. března. Běžný školní den. Jako 

obvykle se mi nechtělo vstávat do školy. 

Sluníčko se už dávno probudilo a vyhouplo přes 

kopec. A já, s pomyšlením na to, že se už týden 

krátí a blíží se zase víkend, jsem nakonec vstala. 

Rychle jsem spěchala, abych stihla školu. Čas 

plynul jako voda. Neúprosně utíkal a nechtěl se 

ani na chvilku zastavit. 

Ve škole zatím nic nenasvědčovalo tomu, že by 

to měl být nějaký výjimečný den. Během 

dopoledne jsem se ale dozvěděla nečekanou 

zprávu. Nejdeme do školy! Přišla k nám na 

návštěvu karanténa. Ze začátku u mě převládal 

pocit radosti, vidina spousty volného času…. Nic 

lepšího si nemůžu přát! O pár dní později jsem 

ale úplně změnila názor.  

Už je to týden. Nebo dva? Já už ani nevím. Od té 

doby, co nás zasáhla karanténa, čas utíká jako na 

běžícím páse a já se v tom všem ztrácím. Dny 

v karanténě se pořád prodlužují a pořád dokola 

a dokola opakují. Mám pocit, že tomu není 

konce. 

Karanténa se stala mojí každodenní součástí. 

Snažím se s ní spřátelit, i když je to někdy dost 

těžké. Jsem sama doma, karanténa mě izolovala 

od všech mých kamarádů. Jsem na ni naštvaná, 

protože kvůli ní nemůžu do školy. Jediná 

možnost, jak s někým komunikovat, je přes 

mobil nebo počítač.  A to nejen s kamarády.  

Postupně se začínám učit přes počítač. Učitelé 

také zjišťují, že je to jedna z mála možností, jak 

být v kontaktu a přitom se vzdělávat. Karanténa 

postihla naprosto všechno a všechny. Pro 

každého je to nová situace a každý se s ní 

vypořádává jinak. Mám pocit, že u počítače 

trávím celé dny až dlouho do noci. Každý den 

přichází spoustu nových úkolů, pracovních listů, 

prezentací, testů… Nevím, čím začít dřív. Je toho 

mnohdy víc než kdybychom se učili ve škole. Za 

to všechno může karanténa. Co s tím? Mám se 

na ni každý den zlobit? Někdy si s tím vším 

nevím rady. 

Snažím se, aby každý den byl něčím jiným než 

Amsterdam. Holandsko. Umělec: NDSM  Terrain 
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ten předchozí. A dívat se na karanténu z té 

pozitivní stránky. Díky ní jsem se znovu začala 

věnovat věcem, které mě baví. Hraji na ukulele, 

učím se nové akordy a pomalu se zlepšuji. Začala 

jsem opět číst před spaním, ráda si maluji, 

poslouchám písničky a u toho si tvořím pro 

radost. Když mám náladu, ráda si zacvičím, 

zatančím a dělám tak spoustu dalších věcí, na 

které jsem si v minulosti nedokázala udělat čas.  

Ve volném čase si pobyt v karanténě snažím 

zpříjemnit procházkou lesem, kdy pozoruji ten 

klid, který všude okolo mě panuje. Jako by se vše 

zastavilo a já měla konečně čas se pořádně 

zhluboka nadechnout. Ptáci zpívají, začínají kvést 

stromy, jaro se probouzí k životu. Hřejivé 

paprsky Slunce dopadají na mou tvář. Zavírám 

oči a nechávám vše plynout. A myšlenky 

a starosti jen tak volně poletovat v mé hlavě… 

Doufám, že až karanténa odejde, budeme si více 

vážit toho, že můžeme jít s kamarády ven, do 

kina, do restaurace, že budeme moci cestovat, 

sportovat a dělat spoustu dalších věcí, které 

v momentální situaci nemůžeme. Třeba si 

konečně budeme vážit i toho, že můžeme chodit 

do školy. 

Myslím si, že karanténa k nám musela přijít, 

abychom si uvědomili a začali vážit věcí, které 

nám přijdou jako samozřejmost. Abychom se na 

chvíli zastavili, udělali si čas na sebe a nechali 

naši Zemi trošku odpočinout. 

I když jsem se nakonec s karanténou docela 

spřátelila a našla jsem si na ní spoustu 

pozitivních věcí, doufám, že nás brzy opustí a na 

nějakou dobu o ní neuslyším. 

 

Když musím být doma… 
Lukáš Dědič, 8. B 

 

V lednu jsem zaslechl zprávu o tom, že se 

v čínském městě šíří nějaká hodně nakažlivá 

chřipka. O pár dní později začali hlásit mrtvé 

a fotky z města Wu-chan, kde se nemoc objevila, 

vypadaly hrozivě. Popravdě mě to moc  

 

nezajímalo a ani jsem neměl pocit, že by se to 

mohlo týkat i nás. Vždyť Čína je tak daleko! Ještě 

před pár týdny by si nikdo nepomyslel, že by 

mohlo k něčemu takovému jako je karanténa 

celého světa vůbec dojít. Vlastně se uzavření 

škol ohlásilo ze dne na den uprostřed výuky. 

Všichni jsme jásali a běželi si užít ty nečekané 

prázdniny. Myslel jsem si, že to bude skvělé 

Coronavirus Trump. San Francisko. USA. Umělec: Josh Edelson 
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nechodit do školy a být jen doma, ale opak byl 

pravdou. Tak tady teď sedím za počítačem a píšu 

tuhle slohovou práci o mých pocitech 

z karantény. 

Prvních pár dnů jsem strávil hlavně v posteli 

u mobilu, v obýváku u počítače nebo před 

televizí. Moc jsem si volno užíval. Válel jsem se 

v posteli a nosil si tam různé dobroty. Spát jsem 

chodil, až když ptáci začínali vstávat a vstával 

jsem, když slunce mělo odpracováno už půl 

směny. Kamarádi mi nechyběli, protože mi stačil  

kontakt přes sociální sítě. Po týdnu doma mě to 

už přestávalo bavit. Bylo mi jasné, že můj denní 

režim potřebuje změnu. 

Začal jsem trochu dřív vstávat. Když se ráno 

probouzím, cítím, jak mě slunce lechtá na nose 

a tím mi jasně říká, že je další den, kdy nemusím 

do školy a můžu se zase nudit. Než ale z postele 

vůbec vstanu, skoro hodinu ještě dřímám jako 

naše líná kočka, která leží vedle mě. Když už se 

konečně dostanu z postele, věnuji se téměř celé 

dopoledne škole. To, že nám učitelé posílají 

práci a úkoly na doma už beru jako 

samozřejmost a taky je to jeden ze způsobů, jak 

se zabavit.  

Venku je sice nádherné počasí a příroda mě 

volá, abych šel ven, ale můj mozek si myslí 

přesný opak a proto trávím většinu času 

v pohodlí domova. I přes to každý den alespoň 

na chvíli jdu na zahradu nadýchat se čerstvého 

vzduchu vonícího jarem. Nikdy venku ale 

nevydržím dlouho, protože mi tam chybí 

kamarádi. Mé nohy se pořádně protáhnou jen 

jednou za týden, když se jako celá rodina 

vydáme na nějakou delší procházku. 

Na večer se těším vždy nejvíce. Každý den 

k večeru se totiž celá rodina sejdeme ke hraní 

deskových her nebo se jdeme společně dívat na 

nějaký film. Dny mi připadají delší, jako by byly 

ze zpomaleného filmu. Jelikož pozdě večer už 

nemám co dělat, chodím dřív spát. 

Dny jsou všechny stejné, činnosti se opakují. 

Kolikrát ani nevím, co je za den. Stýská se mi po 

té pestrosti života, kdy každý den měl jiný 

rozvrh. Kroužky, víkendy u babičky, výlety, 

vycházky – všechno jsem to bral jako 

samozřejmost.  

Teď nastala ta chvíle, kdy se mi Země snažila 

pošeptat, jak moc si mám vážit toho, jak je na 

světě nádherně. Tak to jsem si teď mohl 

uvědomit. A taky jsem se naučil péct rohlíky, 

natírat plot, zahrát si s babičkou, která s námi 

bydlí, karty nebo petanque. Každou sobotu 

máme dort a v týdnu táta jezdívá dřív z práce, 

takže jsme celá rodina více spolu. Na to budu 

rád vzpomínat. 
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Zápisky z karantény 
Anna Binderová, 8. B 

 

Vstávání do pozdního dopoledne bez špatného 

pocitu, že nestíhám, mi naprosto vyhovuje. Při 

pohledu ven z okna na sluncem osvícenou jarní 

krajinu mi přijde den co den hezčí a veselejší.    

K oblakům míří zpěvaví ptáci a já už se vidím 

venku na kole a bruslích. Mé představy 

o radovánkách a dovádění venku s přáteli se 

ovšem hned rozplynou v momentě, kdy se 

úplně probudím a jsem zpět v realitě – 

karanténa. Do karantény jsme se dostali díky 

pandemii nového typu koronaviru (Covid-19). 

Vláda zavedla mnoho opatření, aby v co 

největší míře zabránila šíření nemoci, a uvést 

celou naši republiku do karantény bylo jedním 

z nich. 

Všechen ten pomalu ubíhající čas trávím 

s rodinou, nebo v zajetí učebnic a zápisů. Celé 

to dlouhé volno mě vybízí ponořit se hlouběji 

do svých myšlenek a pomalu si zvyknout na 

nový režim nicnedělání. V duchu si plánuji nové 

cíle a myslím, že právě teď je ten správný čas na 

to se jim přiblížit. Protože mě už přestává bavit 

hraní deskových her s rodinou, rozhodla jsem se 

učit nové věci, které se mi jednou budou určitě 

hodit do života.   

To, co patří k životu každého, je bezpochyby 

škola. V období koronavirové epidemie se 

jakožto žák musím látku naučit sama. Myslím si, 

že i přes zadávání úkolů od našich učitelů se 

stejně nikdy nedokážu sama naučit to, co bych 

se naučila během klasického vyučování ve škole. 

I když se třeba hodně snažím vzorně plnit 

všechny zadané úkoly a učit se novou látku 

podle výkladu vyučujícího přes interaktivní 

hodinu, tak podle mého názoru po návratu do 

školy ztratíme hodně času doučováním právě 

tohoto učiva, které bychom za normálních 

okolností už dávno dobře uměli.      

Mé pocity, když mi poprvé oznámili, že nám 

uzavřou školu až do odvolání, byly radostné.  

Postupem času se to ale převrátilo spíše do 

smutku, stesku a strachu. Připadám si jako  

 

 

z typického filmu, kdy propukne světová 

epidemie, a my se ocitneme ve světě, kde je 

téměř nulová šance na přežití. Infekce sílí a my 

jsme proti ní bezmocní. Nakonec se žádný lék 

nenajde a lidstvo zanikne.  I když to spíše vidím 

z této horší stránky, tak se na to snažím dívat 

i pozitivně. Můžu vyspávat téměř do odpoledne, 

nemusím nikam spěchat, nemusím dbát na to, 

jak vypadám a můžu nosit to co je mi pohodlné – 

pyžamo. Mám pocit, že můj den se točí jen okolo 

jídla, učení a filmů. Po tak dlouhé době ani 

nevím, jestli to považovat za dobré nebo špatné, 

i když bych si takový týden třeba ještě před 

půlrokem nenechala v žádném případě ujít. 

Za pozitivní považuji, že jsem se díky karanténě 

naučila, jak přistupovat ke škole a jak se sama 

učit. Co ale považuji za to negativní, tak 

jednoznačně vždy plnou ledničku, když jsem celé 

ty dny doma.  

Myslím si, že díky tomuto období si všichni 

uvědomujeme, že volnost je vzácnější, než za 

jakou jsme ji ještě donedávna považovali.   

Foto: Natálie Bryxová, 6. A 
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Zápory a klady karantény 
Michal Hejkrlík, 8. B 

 

Není to poprvé, co naše země vyhlásila 

karanténu. Doprovází lidstvo společně 

se smrtelnými nemocemi. Karanténou 

se člověk snaží bránit dalšímu 

rozšiřování nevyléčitelných nemocí. Pro 

člověka to znamená zákaz vycházení.  

V naší republice začala karanténa dne 

12. 3. 2020. 

Poprvé, kdy se mě dotklo slovo 

karanténa, jsem byl na přednášce na 

téma HIV/AIDS. Bylo úterý, vypadalo to 

na normální den. Sedím v lavici a v tu 

chvíli do třídy vtrhne učitelka jako 

sedmihlavá saň a řekne nám, že zítra 

nejdeme do školy. Místnost se otřásá 

v základech. Třídou vybuchuje jásot, všichni se 

radují, jako bychom dali vítězný bod na 

mistrovství světa. Mé srdce se rozbušilo, raduji 

se též, ale říkám si, jak dlouho vlastně budu 

doma. No nic, je lepší se radovat, než dumat nad 

nesmysly. 

Při cestě domů si představuji volno, které mě 

čeká. V mysli vidím všechny videohry, které 

budu hrát. Cítím se fajn, ale v té chvíli netuším, 

jak se pletu. První dny karantény probíhají tak, 

jak jsem si vysnil. Hraji hry a učiva bylo méně než 

ve škole. Nikam nemusím a to mně vyhovuje. 

Po třech týdnech sedím doma. Cítím se strašně. 

Posedávám u počítače, ale hry už nehraji, je to 

možná proto, že je můžu hrát furt. Teď sleduji 

emaily od učitelů. Čekám na další lavinu učiva, 

která mě zase zavalí. Je to strašné, učitelé nám 

posílají učivo, jak se jim zachce, chvíli nic a ob 

den poté, jako kdyby vás zavalila lavina učiva, a 

vy jste přeživší, který se z toho musí dostat. 

Takže jeden den se z toho dostáváte a chvíli 

poté vás zase smete další lavina. Takže nikdy 

netuším, kdy budu zasažen novou vlnou učení, 

protože učitel je tvor nepředvídatelný a leckdy 

až zlovolný. Nemůžu volně chodit ven, musím 

nosit roušku. Zkouším jít ven s rouškou, ale je to 

nepříjemné. „Blbě“ se mi dýchá, a jelikož tento  

 

rok je velmi brzy teplo, tak se ještě víc 

zadýchávám kvůli vedru. 

Kvůli tomu se cítím jako člověk v kleci obklíčený 

houfem hladových šelem. V karanténě se mé 

denní aktivity smrskly na velikost vypuštěného 

rybníku při výlovů kaprů. Všechny dny splývají 

dohromady, pomalu nevím, ani jaký je den. 

Každý den je stejný. Chybí mi kamarádi. Jak bych 

byl rád ve škole. 

Cítím, že karanténa má pro mě více záporů než 

kladů. Pozitivně vnímám to, že jsem více 

samostatný, spoléhám více sám na sebe. Je to 

pro mě náročnější než být ve škole. Přeji si, aby 

karanténa už skončila. 
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Dny v karanténě 
Nicol Motlová, 8. B 

 

V ČR nastala karanténa. Ať se nám to líbí, nebo 

ne, musíme zůstat doma. Samozřejmě jít ven 

v tyto jarní dny do přírody se smí. Teda za 

předpokladu, že každý bude nosit roušku. Taky 

se musí dodržovat určitá hygiena a tak dále.  

Když vyhlásili stav nouze a my jsme nesměli 

chodit do školy, říkali jsme si, že budeme mít 

prázdniny... To je přece úžasné, ne? To jsem si 

myslela, než jsem zjistila, že samostudium je 

opravdu náročné. Takže žádné dny volna. 

Musíme se učit stejně jako ve škole. Učitelé nám 

posílají zápisy, testy a úkoly, kterých dostáváme 

víc, než kdybychom do té školy vůbec chodili. 

Ale na druhou stranu jsem si přes online výuku 

alespoň spravila známky.  

Uběhl úmorný měsíc od doby, co zavřeli školu, 

a já nevím, co si doma počnout. Ráno vstanu 

a pohlédnu z okna, jak krásně tam je. Vyjdu na 

balkon, přičemž sluneční paprsky dopadají na 

moji pleť a teplý vánek si hraje s mými vlasy... 

V tom okamžiku si uvědomím, že bych teď 

nejraději šla s kamarády ven, nebo jela za svými 

nejbližšími. A takhle začíná můj únavný den v 

karanténě.  

Nejprve se podívám, jestli nám učitelé nezadali 

nějakou práci, a jestli ano, tak se ji pokusím 

splnit co nejdříve. Jakmile jsem hotová se 

školou, jdu na sociální sítě, na kterých se 

většinou odehrává můj skoro celý “úžasný” den. 

Hned poté si jdu vzít s láskou udělaný oběd, 

který pro nás s bratrem tatínek připravil.  

Zbytek dne se odehrává v mém útulném pokoji, 

kde se vnesu do bájného světa, když čtu všechny 

své oblíbené knihy, kde se rozplynou všechny 

barvy, když kreslím na papír, tam kde si volám 

a píšu si se svými kamarády, protože mi chybí 

jejich společnost.  

Jelikož se nemá vycházet z domovů, máme více 

času na své blízké. Místo toho, aby se skoro 

každý den bratr vytrácel ven, tak je doma a můj 

táta končí dřív v práci. Takže jsme si s chutí 

mohli zahrát nějaké z mnoha rozmanitých 

deskových her, které ležely pod vrstvou prachu 

a čekaly, než je zase někdo rozbalí. A protože 

venku všechno krásně kvete a v tomhle období 

by byla škoda nejít ven, chodíme na procházky 

do přírody. 

Když se tak nad tím vším zamyslím, radši bych už 

chodila do školy, i přes ranní vstávání. Přece 

jenom je pro mě teď v osmé třídě škola důležitá. 

Ráda bych zase volně chodila bez roušky ven 

s kamarády jako dřív, a mohla jet za příbuznými. 

Doufám, že tohle všechno už brzy skončí a bude 

to zase v pořádku. 
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Těším se do školy? Ano.  
Marie Valentová, 8. B 

 

Když nám poprvé řekli, že škola bude na nějaký 

čas zavřená, měla jsem velkou radost. Hlavou mi 

proletělo, kolik toho volného času budu mít, 

když se nebude muset chodit do školy. Už jsem 

viděla, jak budu vstávat, kdy se mi bude chtít 

a ten čas využiju jen pro sebe.  

Jenže se školou se zavřely všechny kroužky a bez 

roušek jsme nesměli dál než na zahradu. 

Najednou jsem zůstala doma jen se svou 

rodinou a hromadou úkolů. Ale co, to se dá 

vydržet. Úkoly si rozvrhnu a alespoň na sebe 

máme vzájemně více času. Další chyba, pár dní 

nuceného volna stráveného jen v přítomnosti 

mých sourozenců mi ukázaly, proč vlastně tak 

ráda chodím do kroužků, za kamarády 

a popravdě i do školy. Úkoly se pomalu začaly 

hromadit a času bylo kupodivu míň a míň. Po 

delší době zvykání si na novou každodenní 

rutinu, se mi nakonec přece jen podařilo nějak 

skloubit vše dohromady, i když to nejen mě stálo 

hodně úsilí. 

Když už jsme to začali “jakž takž” zvládat, 

rozhodli jsme se s mamkou a sestrou, že také 

ušijeme pár roušek. Po dnech strávených za 

šicím strojem myslím, že jsme to zvládli docela 

dobře, takže jsme si řekli, že po proužkovaných 

a jednobarevných rouškách na rozdání si  

 

můžeme ušít i pár veselých se zvířátky pro celou 

rodinu. (Jestli ve městě potkáte někoho, kdo 

nosí roušku s kuřátky, pravděpodobně se jedná 

o tátu, který jde zrovna do práce). 

Na zahradě byla díky nastávajícímu jaru taky 

spousta práce, kterou jsme kvůli škole 

zanedbávali. Květiny se začaly po dlouhé zimě 

probouzet a tak jim bylo nutné udělat v záhonku 

místo tím, že vytrháme veškerý plevel. A tak 

zase nebyl čas myslet na nudu.  

 Ale když se nám volno začalo protahovat dál a 

dál, začala jsem sledovat zprávy a potají doufat 

že se někde objeví zpráva o konci této 

nekonečné doby v karanténě. Zprávy byly plné 

informací o karanténě a jedna vyvracela druhou. 

S každou další zprávou jsem doufala, že se 

konečně stav zlepšuje, ale pomalu jsem pozbyla 

naději, protože se neustále opakovalo jen to, že 

se karanténa ještě prodlouží. Po chvíli jsem se 

začala ztrácet ve všech zákazech, v dobách, kdy 

kdo může a nemůže do obchodu (to se 

mimochodem změnilo asi tak třikrát) a co by 

každý měl správně dělat nebo nedělat. 

Abych byla upřímná, je to poprvé v životě, kdy se 

doopravdy těším, až zase začne škola a nebudu 

muset celý den trávit doma. Trochu se bojím, že 

si nezvyknu zase ráno takhle brzo vstávat, ale 

myslím, že když jsem si zvykla na život 

v karanténě, tak si zase rychle zvyknu chodit 

do školy. 

 

Farmington, Nové Mexiko, USA. Umělec: Ivan Lee 
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Ťuk, ťuk. Kdo je tam? Karanténa! 
Oliver Kožuškanič, 8. B 

 

Začalo to celkem nenápadně. Na začátku roku ke 

mně začaly proudit zprávy z daleké Číny 

o novém viru. Těmhle zprávám jsem ale do 

určitého času nevěnoval moc pozornosti, 

protože Čína je přece daleko. Ale s příchodem 

jara k nám do Česka i do Evropy virus dorazil 

také. Zpráv přibývalo a situace se začala 

přiostřovat. Už to nebyl jen nějaký virus, ale stal 

se z něho s přibývajícími mrtvými smrtelný 

zabiják. Postupně se spustila řetězová reakce 

opatření, které vydávali jednotlivé krajiny včetně 

Česka. Nakonec se virus zabydlel v celém světě 

a vznikla celosvětová pandemie.  

Pak do mého života neočekávaně vstoupilo 

jedno z prvních opatření. A to zavření školy. 

Přivítal jsem ho s otevřenou náručí. A začal mi 

filmový život. Opožděné vstávání, snídaně 

v posteli, seriály celý den, prostě život jak ve 

filmu. I navzdory tomu, že začaly přilétat první 

virtuální vlaštovky ze školy s úkoly na doma, ale 

také drastické pohledy na situace v okolních 

krajinách, já jsem byl spokojen v teplíčku doma.  

 Jak přibývala opatření, tak mi na dveře opatrně 

zaťukala karanténa a za ní tatínek, který musel 

zůstat doma z důvodů uzavření firmy. A v tom se 

můj filmový život rozplynul a nastal tvrdý režim. 

Přibývaly i úkoly. Jediný učitel, u kterého jsme 

našli pochopení, byl pan učitel Hrdina, který nás 

s úkoly šetří. Kromě vyššího počtu úkolů jsem 

pocítil i omezení v jiných činnostech, kromě mé 

oblíbené hry na trubku. Na které si mohu zahrát 

kdykoliv. Jediné, co mi chybí je chuť na hraní, to 

ale rodiče asi nechápou.  

S karanténou jsem se začal víc sbližovat 

a doprovázela mně skoro na každém kroku. 

Chtěl jsem jít ven, ale karanténa se mi postavila 

do dveří. Nakonec mně pustila, ale pod jednou 

podmínkou. A to, že si vezmu roušku. 

Nevzdávala se ani při běhu a stěžovala mi 

dýchání v roušce. Ale vrátil jsem jí to jízdou na 

kole v přírodě, kde už jsem roušku nepotřeboval. 

Můj společenský život se omezil jenom na 

kontakt s rodiči a bratrem, o to víc ale vzrostl 

můj sociální život na sítí s kamarády. Karanténa 

se více a více zabydlovala u nás doma. Nakonec 

zůstala doma i maminka a tím se mi zvýšila 

povinná účast na domácích pracích. 

Gaza, Palestina. Umělec: Majdi Fathi. 
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Stále více rozpínající se karanténa zasáhla i do 

prožívání mých Velikonoc. Obyčejně trávím 

Velikonoce na Slovensku. Tam dodržuju tradici, 

že na velikonoční pondělí neomezeně polívám 

holky studenou vodou. Moc si to užívám a za 

skvěle odvedenou práci dostanu čokoládovou 

odměnu. Tenhle rok mně o to karanténa 

připravila, ale nachystala mi novou tradici 

u anglických přátel. Velikonoční zajíček 

s rouškou se nezalekl karantény a nachystal 

čokoládová vajíčka a zajíčky schované na 

zahradě. Nakonec, i navzdory prvotním obavám 

jsem si Velikonoce užil. 

Postupně časem jsem si na karanténu zvykl 

a celkem jsem se s ní spřátelil. I když se nestala 

mým nejlepším kamarádem, respektuji ji 

a dodržuji její daná pravidla. Některá opatření 

mě sice omezují v běžném životě, ale myslím si, 

že jsou docela odůvodněné, ale hlavně by se 

měla všemi lidmi dodržovat. Tím bychom i my 

přispěli ke zlepšení situace. Zdá se mi, že světlo 

na konci tunelu je už vidět, ale svítí slabě. Rodiče 

začínají častěji odcházet do práce, domácí práce 

zvládám, změna v učení mi připadá dobrá. Škoda 

jen, že se nemůžu vidět s kamarády a s učiteli. 

Už se ale těším, až se s karanténou rozloučím 

a nadechnu se volně bez roušky.  

 

Nucené prázdniny 
Richard Kolář, 8. B 

 

Jak určitě všichni vědí - jsme v karanténě kvůli 

pandemii koronaviru. Musíme nosit roušky 

a dodržovat spoustu dalších pravidel nařízených 

vládou. Nechodíme do školy a někteří rodiče 

nechodí do práce. Nemůžeme pomalu ani 

„vytáhnout paty z domova“, přičemž mají 

výhodu ti, kteří žijí na vesnici, anebo mají 

alespoň malou zahradu. Je spoustu teorií, jak 

COVID 19 vznikl, ale to určitě víte, tak se o tom 

tady nebudu rozepisovat.  

A jak to vlastně vypadá, když máme tyto 

„nucené prázdniny“? Jak se učíme? 

Od některých učitelů dostáváme zadání úkolů 

i několikrát za týden.  Od jiných máme práci 

zadanou méně často - za to je jí třeba víc. A od 

některých učitelů nedostáváme vůbec nic 

a nejsme s nimi - ani oni s námi - v žádném 

kontaktu. A jak to zvládám? Někdy to stihnu za 

dvě hodiny a mám pro ten den hotovo. Někdy 

mi učitelé nic nepošlou, a proto mám volno. 

Jindy mi toho zase pošlou tolik, že to nestihnu 

ani za 3 dny. Nejhorší pro mě je, když učitelé 

pošlou zadání úkolů až večer nebo někdy pozdě 

v noci. Několikrát jsme už také psali testy, které 

jsou za mě dost nedořešené. Například, když mi 

během deseti minutového testu čtyřikrát spadne  

 

 

iškola a učiteli je to jedno, tak je to vážně, jak 

říkám, nedořešené. 

Každá rodina má teď asi jiný režim. Teď vám 

popíšu, jak to funguje u nás. Ráno se probudím, 

obléknu se, vyčistím si zuby a pak jdu dolů na 

snídani. Většinou tam přijdu poslední. Máma už 

je dávno v práci a táta buď taky, nebo už je 

u stolu. Tak asi v devět hodin se vrhnu na úkoly. 

Dost mě to nebaví, ale vždycky si řeknu: „Není 

toho zase tolik“. Tak, jak asi u každého, je můj 

největší nepřítel mobil. Přestože si na něm 

zjišťuji úkoly, občas neodolám, a zahraju si 

nějakou hru nebo se kouknu na nějaké video. 

A ten čas se najednou tak zkrátí, že ani nevím, 

kam tak rychle zmizel. 

Když už mám školu hotovou a jsem po obědě, 

vrhnu se konečně na kytaru. Za pomoci 

elektrické kytary nejprve vyženu pavouky 

z domu a poté jdu hrát na klasickou kytaru. Když 

dohraju na obě kytary, jdu ven. Venku můžu 

dělat spoustu věcí od skákání na trampolíně až 

po stavění domečku na stromě. Za karanténu 

jsme už pokáceli dva a půl smrku, ujeli 70 

kilometrů na kole, dvakrát grilovali a jednou taky 

vařili guláš na ohni. Máma už několikrát upekla 

domácí chleba - ten peče často. Ale nově taky 

vyzkoušela recept na domácí loupáčky - po těch 

se jen zaprášilo, jak byly výborné! 

Za to, že jsme doma, jsem rád. Do školy totiž 

chodím nerad. 
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A trochu angličtiny
 

Hello, Mrs Špáníková,  

I´m sometimes not happy because I have lots of 

homework.  My sister has lots of homework too. 

Thank you for your GIFs on g-mail, they are 

really very funny. I sometimes chat with my 

classmates by Hangouts. Three days of week we 

go with my family to the forest. Goodbye, see 

you at school. 

Petr Vymazal, 5. A 

 

 
 

 

Hello Msr. Teacher. I miss learning English with 

you, I can't waite to see you. I'm so bored at. 

Sometimes I take a walk into the vild. 

 

Anička Vilímová, 5. A 

 

 

Projekt: Jannick Starsy, 5. A 



S t r á n k a  | 41 

 

Školní časopis očima žáků
 

Školní časopis vychází vždy pravidelně pod 

vedením pana učitele Bližňáka. Jsou v něm 

pokaždé zajímavé články, obrázky, fotky z akcí, 

které ve škole proběhly nebo příběhy žáků, 

které zažili. Vždy se těším na další číslo, abych 

se dozvěděl a přečetl něco nového.  

V minulém čísle mě asi nejvíce zaujaly články 

o pandemii koronaviru - pohled žáků v období 

karantény. Jak to vše prožívají a co dělají 

doma, když nechodí do školy. A koukám, že 

každý bere nucené volno jinak. 

Zajímavý pro mě byl článek, jak se žilo 

v socialismu. Toto znám hlavně z vyprávění od 

svých prarodičů nebo z televizních pořadů, 

takže si to vlastně ani nedovedu představit, žít 

a být v této době. Každá doba má své pro 

a proti. Podle mě je to dnes lepší, můžeme 

říct, co si myslíme a cestovat kam chceme. Co 

mě ale asi nejvíce nebavilo, bylo biblické 

okénko. To není můj šálek kávy. 

Ale jinak toto číslo časopisu se mi celkem líbilo  

 

a doufám, že to příští bude ještě lepší 

a  hlavně, že se už brzy uvidíme. Těším se na 

vás.  

Daniel Oulehla, 5. A  

 

Brouzdám na internetu a náhle mi paní 

učitelka pošle úkol, a tak se do něho pustím. 

V tomto úkolu mám psát úvahu o školním 

časopisu. 

Líbí se mi, jak žáci vystihli situaci o koronaviru 

a napsali hezké práce. Připadá mi vtipné, jak 

Soňa pojmenovala svého zahradního šneka. 

Zajímavé bylo, že Janík kácí strom zrovna 

v tuto nelehkou dobu. Nejvíce se mi líbila 

Danova práce, protože jeho sloh vypadal jako 

od dospěláka. Pohádka O Hadí korunce je 

přímo pro prvňáky stvořená. 

Myslím si, že se do časopisu nehodí ty hezké, 

ale nesoučasné povídky. Připadá mi, že by bylo 

lepší, kdyby byl časopis více obohacen 

o povídky s koronavirem nebo o vtip. Obrázky 

Foto: Albert Hrbek, 6. B 
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by mohly více souviset s textem. Biblické 

okénko mě příliš nezaujalo.  

Tento díl školního časopisu byl zajímavý tím, 

že byl jiný než ty ostatní, protože tam byly 

současné názory žáků. Doufám, že bude dobrý 

i ten další. 

Jan Sýkora, 5. A 

 

Ve škole nám vychází školní časopis a přichází 

na email žákům čtvrtých až devátých tříd. Jsou 

v něm zapsané slohové práce žáků či fotky akcí 

a různé články. Nechybí ani komiks a různé 

pohádky a příběhy.  

Mně se školní časopis moc líbí. Ráda si 

počtu komiksy nebo jiné články. Také 

nepřehlédnu fotky, co posílají ostatní 

žáci.  

V posledním čísle mě zaujal článek 

o  J. A. Komenském. Co by asi Učitel 

národů říkal na to, že se děti kvůli 

uzavření škol učí doma a přes 

internet? Myslím si, že by jistě ocenil, 

že se žáci učí pracovat s počítačem 

a novými programy, učí se být 

samostatnější a že mají k dispozici 

kromě klasických učebnic spoustu 

různých interaktivních materiálů. Jistě 

by se mu líbilo, že žáci sami vytváří 

prezentace s obrázky a vysvětlením 

nebo komunikují se svým učitelem 

i spolužáky například přes Zoom. To je 

zkrátka škola hrou! Škola virtuálně! 

Doufám, že se vám má úvaha líbila 

a že se ještě tento rok uvidíme. 

Kateřina Břendová, 5. A 

 

Na email nám chodí vždy nový školní 

časopis. Tentokrát mě zaujalo 

8. vydání. Ve školním časopise se teď 

objevují příspěvky k situaci - COVID 

19. Také tam jsou články od některých 

mých spolužáků. 

Kdyby tato situace nenastala, 

přemýšlel bych nad běžnými věcmi, 

třeba jak využít víkend, nebo co budu 

dělat o prázdninách…. Vše se tímto mění. 

Televize, rádio, všude informace spojené se 

strachem. V časopise mě zaujaly články 

od Daniela Oulehly a od Alexandra Nawrata, 

kteří tuto situaci výstižně popisují. Je dobře, že 

se právě teď školní časopis zaobírá tímto 

tématem. Jde vidět, že si všichni dali záležet se 

svými články a toto téma nepodceňují. 

Věřím, že budu moci brzy psát úvahu 

na radostnější téma…. 

Radim Koutný, 5. A 

 

 

Foto: Eliška Sevruková, 7. A 
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Pohádka o tom, jak si pejsek roztrhl kaťata

Když ještě pejsek a kočička spolu hospodařili 

(však jsme o tom tuhle vypravovali, jak si 

šikovně umyli podlahu a jak se potom oba na 

slunci sušili) a měli ještě svůj domeček a vedli 

si v něm své hospodářství, byla jednou 

velikonoční neděle, a tak si řekli, že půjdou 

spolu na výlet. Sluníčko pěkně svítilo. 

„Půjdeme třeba do lesa,” povídá pejsek, 

„kampak jinam bychom šli, když je tak hezky?” 

„I třebas do lesa,” řekla kočička. „Jenom 

škoda, že nemám žádný slunečník, když 

sluníčko tak krásně svítí. Dělala bych s ním 

v lese parádu. To jistě ještě nikdo neviděl 

kočičku s parapletem.” 

„Ale však ono ti to neuškodí, když tě sluníčko 

trochu opálí,” povídal pejsek; „jsi beztak po té 

dlouhé zimě nějak bledá. A teď už se dlouho 

neolizuj a pojď!” 

„No, no, vždyť se přece musím drobátko 

upravit, když jdu v neděli ven,” řekla na to 

kočička. „Člověk musí přece na sebe trochu 

hledět. Podívej se jen na sebe, jak to vypadáš: 

máš jedno ucho nahoru a druhé nakřivo. Uši 

se mají nosit stejně.” 

Pejsek si narovnal uši a šli. Cestou si vykládali, 

co budou v lese dělat. Že si tam budou hrát na 

schovávanou a na Jeníčka a na Mařenku 

a chvíli taky na honěnou. A pak že si lehnou na 

záda do trávy a budou se dívat nahoru na 

modré nebe. 

Co tak šli, koukal se na ně z křoví zajíc. „Hehe,” 

začal se posmívat, „ten pejsek má jedno ucho 

nahoru a druhé nakřivo! Takhle,” a udělal to 

po pejskovi. Byla to pravda. Pejsek si nedal na 

uši pozor a měl každé jinak. „Koukej, on se ti 

posmívá!” řekla kočička. Pejsek se na zajíce 

rozzlobil a rozběhl se za ním do křoví. Ale zajíc 

utekl a byl už dávno pryč. 

„Ono v tom křoví bylo moc trní,” řekl pejsek, 

„ale kdybych byl chtěl, byl bych ho dohonil.” 

„Škoda šatů do takového trní,” řekla kočička 

a šli do lesa dál. Když tak šli, potkali je 

o kousek dál Milan a Milena Tarantovi z Nuslí, 

 

Mimi a Helenka Neumannovy, Věrka Langrová 

a Alenka Čapková, Otík Štorchů a Boženka 

Samešová a obě Mazánkovic děti taky a Zorka 

Kubíková a ještě jiné děti, které si tu šly na 

výlet. Děti se podivily, jak pěkně si tu jdou 

spolu pejsek s kočičkou, a ještě se za nimi 

ohlédly, ale pak se začaly smát. „Jéjej,” volaly, 

„koukejte, holky, koukejte, kluci, ten pejsek 

má roztrhané kalhoty! Kouká mu z nich 

košile!” 

„Prý mám roztrhané kalhoty,” povídá pejsek. 

„Podívej se, kočičko, že ne.” Kočička prohlížela 

pejska ze všech stran. “Ba ano, pejsku, už to 

tak je. Katě jsou vzadu roztržené až hanba.” 

„To bude od toho, jak jsem vlítnul za tím 

zajícem do trní,” bědoval pejsek. „To je 

ostuda, takhle roztrhané katě, zrovna na 

velikonoční neděli. Kdybychom to aspoň mohli 

spravit. Nemáš s sebou nit?” 

„To nemám,” povídala kočička, „ale snad něco 

cestou najdeme, nějaký kousek provázku nebo 

něco takového.” 

„Hele,” rozhlížel se pejsek, „tamhle myslím 

něco je!” Koukají a byla to dlouhá dešťovka. 

Ležela tam rovně natažená a myslila si, že ji 

nikdo nevidí. „Vždyť je to rovné,” šťouchla 
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do dešťovky kočka, „to je tužka.” Dešťovka se 

lekla a zamotala se do kolečka. „a ne,” křičel 

pejsek, „o není žádná tužka, vidíš, je to 

provázek! Vezmi ho a zašij mně ty katě!” 

Kočička vzala dešťovku a zašila pejskovi 

dešťovkou katě. „Tak, teď už se mně nikdo 

nebude smát,” liboval si pejsek a šli zase dál 

a povídali si o Sněhurce a Sedmi havranech. 

Jak tak šli, dešťovka se ze svého leknutí 

vzpamatovala. „Já přece nejsem žádný 

provázek, já jsem dešťovka,” pomyslila si 

a začala se potichu z těch katí pomalu soukat 

ven. Šlo to těžko, protože kočička prošila 

dešťovkou díru křížem krážem, ale konečně se 

jí to přece podařilo a vyvlíkla se polehounku až 

do půl ven. „Tak prosím, že jsem dešťovka,” 

řekla, „to teprve bude vidět, až vylezu celá 

ven.” 

Šla kolem slepice a vidí, že pejskovi vylézá 

z katí dešťovka. „Počkejte trochu,” řekla 

pejskovi, „tadyhle,” a vyzobla a vytáhla 

dešťovku a spolkla ji, „tadyhle byla dešťovka 

a ta vám myslím vyžrala do kalhot díru. Ani 

bych nevěřila, že dešťovky žerou také kalhoty. 

To by ani žádný neřek, co je dnes na světě 

špatnosti. – Však jsem ji za to potrestala: 

snědla jsem ji a už je po ní.” 

Kočička se dívá a vidí, že pejsek má katě zase 

celé rozpárané. „Vždyť to byl provázek na 

zašití kalhot,” řekla slepici, „a vy jste nám ho, 

kmotra, snědla. Čímpak teďka zašijeme 

pejskovi kalhoty?” 

„Ba ne,” povídá slepice, „namouduši, byla to 

dešťovka a žádný provázek; to byste koukala, 

jak se kroutila! Dešťovky, to já znám, a zrovna 

jsem měla na dešťovku chuť. A jestli chcete ty 

kalhoty zašít – však taková díra v katích dělá 

opravdu ostudu, zvlášť dneska, na velikonoční 

neděli – já sice žádnou jehlu a nit nemám, ale 

když půjdete ještě o kousek dál, tak tam bydlí 

švadlena a ta vám to snad zašije.” 

Tak teda šli pejsek s kočičkou k švadleně. „Hm, 

panečku, to je pořádná díra,” povídá švadlena, 

„ale dnes je velikonoční neděle a to já nešiju. 

Ledaže byste mně za to udělali také nějakou 

práci: to byste mně museli vychytat v komoře 

všechny myši. Ale to vám povídám, ne abyste 

mně tam vypili mléko a snědli mazanec 

a telecí s nádivkou!” 

Pejsek s kočičkou slíbili, že myši vychytají a že 

v komoře nic nesmlsají. Švadlena je zavedla do 

komory. Myši se lekly pejska a kočičky 

a zalezly do svých děr. „Však já je dostanu 

ven,” šeptala kočička. „Postav se, pejsku, 

doprostřed komory a dělej tam ‚Tancuj, 

tancuj, vykrúcaj’ a já pak obstarám to ostatní.” 

Pejsek se postavil doprostřed komory a čile se 

tam do kolečka vykrúcal. „Jéjej!” začala volat 

kočička, „to je k smíchu, to je k smíchu, tady je 

pejsek v roztrhaných kaťatech a on se ještě 

k tomu vykrúcá!” Myši byly zvědavé a chtěly 

se také zasmát. Tak vylezly ze svých děr, 

chechtaly se pejskovým katím a kočka je 

vychytala, že tam ani jedna myš nezbyla. 

„Dobře jste to udělali,” pochválila je švadlena 

a zašila pejskovi díru v kalhotech. „A protože 

jste mně v komoře nic nesmlsali, tak vám dám 

něco s sebou.” Dala jim každému hrneček 

mléka a kus mazance a pejsek s kočičkou šli 

spokojeně domů. 

Josef Čapek, 1929 
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