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Ahoj kamarádi! 

Všechny vás zdravím po dlouhé době a nelehkém období.  

V pondělí 17.5. 2021 jsme se společně sešli ve škole po dlouhém čase 

– distanční výuka, rotační výuka, … Vím, že se všichni těší na pátek 

nebo na prázdniny, ale ten poslední rok byl pro všechny velmi těžký a 

snad každý se do školy těšil. 

Věřme, že pomocí očkování, dezinfekce, mytí rukou, rozestupů, … se 

zase pomalu vrátíme do normálního života. Přeji vám všem hlavně 

pevné zdraví, sílu a optimismus.                                   Vladěna Šiková 

 

ROUŠKODRUŽINA 

 

 



Názory žáků na výuku z domova – 8. třída 

S tím, že nechodím do školy, spokojená nejsem. Nevidím žádné výhody oproti 

běžnému chození do škol. Jediná výhoda je, že v některé dny nemusíme vstávat 

tak brzy. Úkolů dostáváme podle mého názoru více než ve škole. Raději bych měla 

více online hodin než pět úkolů z jednoho dne. 

Být doma mně nevadí. Škole věnuji asi 5 hodin denně. Odpoledne hraji hry. Občas 

chodím ven. Dopoledne jsem doma sám, protože rodiče a brácha chodí do práce. 

Protože jsem dopoledne doma sám tak se musím starat o domácí práce a psa. 

 

Čím déle jsme v karanténě, tím víc bych chtěla do školy. Ze začátku jsem byla 

moc šťastná, protože jsem si našla více času sama pro sebe, ale někdy je to už 

otravný. Já si zvykla dělat všechny ty úkoly, ale myslím si, že skoro pro všechny 

je lepší jít do školy, nejen kvůli škole, ale taky kvůli kamarádům.  

 

Poslední dobou nemám náladu vůbec nic dělat. Online škola mě přestává bavit. Už 

se těším na prázdniny. Doma máme koronu, takže jsme v karanténě. Jídlo si 

objednáváme online. Jediné, kam jsme za tu dobu vyrazili, byly testy. Ty nebyly 

moc příjemné. 

 

Jsem spojený, že nechodím do školy, doma mi to vyhovuje. Mám více volného 

času, třeba jít ven s přáteli nebo hrát videohry. Minulý rok jsme neměli žádné 

hodiny, ale hodně úkolů, teď je to naopak a jsem s tím spokojený. 

 

Toto období je již velice dlouhé. Dopoledne máme několik online hodin. 

Dopoledne si většinou udělám i nějaké lehčí domácí úkoly, ty těžší nechávám na 

později. Mezi tím vším se věnuji svému psovi jménem. Jistě je pro něj lepší, když 

jsem s ním doma, než kdybych byla ve škole. V tom vidím velkou výhodu. Velice 

rádi spolu chodíme na procházky. Úkoly, které mi chybí si dodělávám v průběhu 

celého dne. Občas se navštívíme i se spolužačkami a uděláme si hezký den. 

Řekla bych, že první vlna covidu byla o mnoho horší. Nyní již máme větší 

zkušenosti s online výukou. Všichni doufáme, že brzy výuka online skončí a všichni 

se ve zdraví sejdeme ve škole. Už toto období nechci zažít.  

 

Být doma je dobré i špatné. Dobré je, že můžeme déle spát, jíst u online hodin 

nebo dělat něco jiného, samozřejmě u toho alespoň trochu vnímat a dávat pozor. 

Je to ale i špatné. Ztrácím motivaci dělat úkoly. Už mě to nebaví. Každý den se 

snažím chodit ven. Na jaře jsem si zamilovala kolečkové brusle, a tak je střídám 

s procházkami. Vím, že covid je tady, ale nikdy jsem se ho nebála. Ale chápu lidi, 

kteří se ho bojí, a proto nechodí ven. 



2. třída 

Jakub: Do školy chodím rád, protože jsou tam kamarádi, protože mám rád matiku 

a svět práce. A mám rád paní učitelku. 

 

Tereza: Těším se na kamarády. Baví mě škola. Ráda se učím. Baví mě nejvíc 

matematika a čeština. 

 

Viktorie: Já jsem šťastná, že se učím. Chodím ráda do školy, protože tam mám 

kamarády. A mám ráda i učitelky. Nemám ráda testování a roušky. Moc se těším 

na to, až covid skončí. 

 

Rozálie: Já ráda chodím do školy, protože tady jsou moji kamarádi…….. Mám ráda 

paní učitelku a kamarády. Mám ráda paní učitelky všechny. 

 

Oliver: Chodím rád do školy za kamarády. Víc mám rád distanční výuku. Nejraději 

mám matiku. Nemám rád čtení a psaní. Češtinu nemám vůbec rád. 

 

Adam: Proč rád chodím do školy? Protože jsou tady kamarádi. Těším se na paní 

učitelku. Těším se ven na hřiště. Proč se netěším do školy? Protože někdy máme 

5 hodin. 

 

Adam: Těšil jsem se na kamarády. Netěšil jsem se na roušky. Netěšil jsem se na 

vstávání. 

 

Maty: Já chodím rád do školy, protože se těším na kamarády. Těším se i na 

matematiku. Netěším se na češtinu.  

 

Veronika: Já chodím do školy ráda, protože tam mám dobré kamarády. Chci 

chodit do školy, protože mě to doma nebaví. 

 

Matěj: Chodím rád do školy, protože mě baví matematika. A ještě mě baví 

angličtina. A hodně mě baví výtvarka. Nebaví mě, když máme test. 

 

Týna: Radši chodím do školy. A ráda se něco naučím. Nemám ráda, když nosíme 

roušky a když se testujeme. 

 



VTIPY: 

Letí vrabec kolem silnice. Nedívá se a napálí to do cyklisty. Ptáček leží a nehýbe 

se. Cyklista ho opatrně zvedne a vezme si ho domů. Koupí mu novou klec, dá mu 

tam vodu a chleba. Po dvou hodinách se ptáček probere a říká si: „Kde to jsem? 

Mříže, voda, chleba… Že já jsem toho chlápka zabil!“ 

 

Při online výuce učitelka dětem říká: „Kdo nestihl udělat cvičení 3, si ho doma 

dodělá.“ 

 

Víte, že online hodiny jsou jako vyvolávání duchů? Učitelka: „Honzo, Honzo, jsi 

mezi námi? Jestli ano, ozvi se!“ 

Pračlověk vyčítá svému synu známky na vysvědčení: „Tu trojku z lovu chápu, jsi 

malý, ale jak můžeš mít čtyřku z dějepisu, když to má jen jednu stranu!“ 

„Představ si, mami,“ vypráví Věra po návratu ze školy. 

„Dnes jsme psali písemku a já v ní nemám žádnou pravopisnou chybu.“ 

„No, to jsem skutečně ráda, Věruško. A z čeho jste ji psali?“ 

„Z matematiky.“ 

Šesťák si stěžuje kamarádovi: „Většinou nevidím rozdíl mezi testem a trestem!" 

         

 



Covid už je tady všude, 

zůstaň doma, co to půjde. 

Dezinfekci na ruce si dej, 

kvůli tomu se nevztekej. 

Respirátor nebo rouška 

nandej si za svoje ouška 

Negativní test teď máš,  

pod rouškou se usmíváš. 
Adéla, Kateřina 
 

V březnu do školy vlezem,  

v dubnu zas doma budem. 

U počítače učitelka vříská  

a mně se po spolužácích stýská. 

Teta na mě doma volá,  

že tu máme koledníka. 

Koledník je z inspekce,  

nese nás dezinfekce. 
Andrea, Gabriela 

 
 

Na tomto speciálním čísle časopisu spolupracovala 2. a 8. třída. 
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