
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neobvyklé 2. pololetí školního roku 
2019/2020 jde do finále a s ním 
přichází také poslední vydání 
školního časopisu. Maturitní i 

přijímací zkoušky jsou za námi a my 
se těšíme na letní měsíce, které nám 
poskytnou zasloužený odpočinek a 

snad také spoustu sluníčka a zábavy.  



  

 

Několik slov na úvod… 
Poslední letošní vydání školního časopisu je tady a snad poslední, které ve 

velké míře ovlivňují události týkající se pandemie koronaviru. Stále ještě 

nás omezují určitá nařízení, i když v posledních týdnech už se postupně 

uvolňují. Doufáme, že do začátku letních prázdnin bude vše jako dřív. 

Známky jsou uzavřeny, úkoly splněny a my se všichni chystáme, že si 

zaslouženě oddechneme od nekonečného vysedávání u počítačů, hlídání 

termínů a shánění informací. Byla to náročná doba nejen pro žáky, ale také 

pro jejich rodiče a učitele. Materiály jsou ovlivněny dvěma základními 

tématy – výročí druhé světové války a opět téma karantény a domácí výuky. 

Žáci zvládají psát velmi hezké texty, s některými z nich se můžete setkat 

v místním denním tisku, jiné najdete na internetových stránkách periodika. 

Pokud se Vám nechce články vyhledávat, vše je na našich webových 

stránkách přehledně připraveno k přečtení. Ještě naposledy vynecháme 

seriál o historii naší školy, necháme si jeho pokračování do příštích čísel, 

až bude celý časopis koncipovaný stejně, jako tomu bylo dřív.  

Studenti napsali: 
 

V první části časopisu si představíme studentské práce na téma druhé 

světové války. Jedná se o smyšlené příběhy, skutečné příběhy nebo jen 

úvahy na toto téma. 

 

Jak jsem se jednoho dne vzbudil na konci dubna 1945 

„Je to jen sen? Či opravdové probuzení do minulosti?“ kladu sám sobě otázky. 

Vstanu z postele a jdu se podívat z okna. Všude vidím poničené domy, rozježděnou 

cestu. Vydám se ven, byť s velkým strachem. Procházím se vesnicí, vypadá to zde 

jako po výbuchu, pomyslel jsem si. Najednou uslyším něčí hlas: „Rychle, utíkej 

domů, schovej se!“ Běžím domů, co mi nohy a dech stačí, bojím se. Doma mi říkají, 

co mě to napadlo, že jsem mohl být mrtvý, proč tolik riskuji, že jsem zvědavý jako 

malé dítě. Jediné, co jim v tu chvíli, zatímco popadám dech, odpovím: „Tak rychle 

jsem snad nikdy neběžel.“ 

Rány se ozývají ze všech stran, nejen mé srdce, troufám si 

říci, že srdce nás všech, buší o sto šest. Jsme schovaní ve sklepě, 



  

 

doufáme, že přežijeme. Náš strach byl větší než kohokoli jiného. Jelikož jsme byli 

Židé. Máma se jednou doslechla, že Židy někam odváží a už se nikdy nevrátili zpět. 

Měla strach o nás, o rodinu, taky o sebe. Máma s tátou často říkávali, že mě mají rádi 

a vždy měli. 

„Pomoc, pomoc, ne, já nechci, pomoc, kam mě táhnete!“ ozývá se křik 

z nedalekého domu. „Ticho, hlavně ticho a klid, ať na nás nepřijdou“ říká táta. 

Slyšíme nějaká slova, asi německá, předpokládám, že nadávky, podle tónu hlasu. 

Nerozumím jim, neumím německy. Maminka brečí, já taky, jsme všichni 3 v objetí a 

vzájemně se uklidňujeme.  

Poslední, co jsme slyšeli, bylo: „Tady už nikde nikdo nebude, jedeme dál.“ 

Hned vzápětí se ozvala jedna rána, nebyla moc slyšet, asi to bylo někde dál. Po 

několika minutách se situace uklidnila. „Přežili jsme, joo!“ začal jsem jásat. „Štěstí 

v jednom velkém neštěstí,“ řekl tatínek. Ale pořád nám nebylo jasné, odkud se ozvala 

ta rána. 

Po několika dnech se k nám doneslo, že ta rána byla údajně Hitlerova 

sebevražda. A tak celá válka na našem území skončila. Dodnes se však neví, zda to 

byl Hitler či některý z jeho dvojníků.   

Petr Dvořák, 1. B 

 

 

Konec války – dokázal bych žít v této době? 

První otázka, co nás napadne, je zeptat se sami sebe, zda bychom dokázali žít na konci 

druhé světové války. Myslím si, že na tuto otázku nikdo nezná odpověď, pokud ji sám 

nezažil. Bohužel to považujeme za dávnou minulost a mladší a mladší generace už 

pomalu neví, že nějaká válka vůbec byla, i když se to v malé míře učí ve školách. A 

to je podle mě chyba. Tehdejší doba byla krutá. Vzala spoustu životů nevinných lidí, 

ale taky se plno lidí narodilo. Válka nám přinesla spoustu zkušeností, bolesti, naučila 

nás vážit si života. 

Představte si, že se probudíte na konci války v dubnu roku 1945. Co byste dělali? 

Věděli byste, co máte dělat? Já ne. Co si myslíte, že byste viděli po probuzení? 

Pravděpodobně miliony šťastných a zároveň smutných lidí, kteří ve válce přišli o své 

blízké. Po šesti letech skončily boje a svět se bude dávat zpátky do pořádku. Všude 

kolem budou zničené budovy, ale taky budovy, kterým se válka naštěstí vyhnula. Co 

by se od nás mohlo čekat? Nejspíš by se od nás čekaly plány do budoucnosti, protože 

víme, jak to chodí, vypadá a co pro to musíme udělat. Zvládli bychom připravit stát 

na budoucnost? Koho bychom mohli v té době potkat? Určitě nějaké známé 

osobnosti, které válku bez větších problémů přežily a hlavně bychom potkali naše 

babičky a dědečky, jako malé děti a jejich rodiče, o kterých nemáme skoro žádné 

informace, a bylo by dost času na to si všechno říct a poznat se. 



  

 

Důležité je zamyslet se nad tím, jak bychom sami vypadali. Pravděpodobně 

vystrašeně, udiveně a velmi překvapeně. Začali bychom pátrat po tom, jak jsme se do 

téhle doby mohli dostat. 

Myslím si, že nikdo, kdo žil v období války, by už nikdy nic takového zažít nechtěl. 

Já bych v té době nedokázal a ani nechtěl žít. 

Max Müller, 3. B 

 

 

Drahanská vrchovina během války 

Vybrala jsem si příběh z konce 2. světové války, který se stal v nedaleké vesničce 

Drahanské vrchoviny. Konec války byl už na spadnutí a lidé se radovali, že skončí 

jejich utrpení a strach. Mojí babičce bylo tehdy osm let a setkala se s německými 

vojáky osobně. Pamatuje si na 2. světovou válku i na její konec. 

Jednoho dne na konci dubna při ústupu německých vojsk hrstka německých 

důstojníků a vojáků zabrala naši a okolní chaloupky. Zřejmě se jim líbilo a 

vyhovovalo umístění domků, dobrý výhled na okolí a přitom pěkně schované 

uprostřed vsi. Samozřejmě že se babička bála, protože do té doby vojáky neviděla a 

ani žádné zbraně. Vzpomíná, jak jim vojáci zabrali hlavně stodoly a maštale, které do 

té doby sloužily pro domácí zvířectvo. To muselo být přestěhováno jinam.  

Důstojníci bydleli v kuchyni a ona s rodiči i s třemi sourozenci v pokoji. Všude byly 

zbraně a pod postelemi, kde spali, byly granáty a pancéřové střely, které sloužily ke 

zničení tanků. Maminka mojí babičky vojákům vařila a tatínek, protože byl krejčí, tak 

opravoval uniformy.  

Babička vzpomíná, že rodiče měli velký strach, ale ona jako dítě to vnímala jinak. 

Dokonce si vzpomíná, jak s vojáky zažili i legraci. Například ji se sourozenci naložili 

do vojenského auta a jezdili s nimi k rybníku.  

Dokonce jednou s nimi vjeli do vody. Řidič byl prý fajn, byl mladý a dělal rád 

srandičky. Kdyby nebyla válka a on Němec, řekla mi babička, že byl docela 

sympaťák. Zapamatovala si jméno. Říkali mu Willy a za ty srandičky to vždy schytal 

nadávkami od důstojníků. Pokaždé mu dali nějakou práci navíc.  

Důstojníci byli prý na vojáky hodně přísní. Vojáci museli dodržovat tvrdý režim, 

denně cvičili a starali se o zbraně a vojenskou techniku. Bylo na nich vidět, že už mají 

války plné zuby a že mají strach z Rudé armády. 

Asi po týdnu se museli Němci stáhnout a přesunout před příchodem Rusů. Tak jak se 

rychle objevili, tak zase zmizeli. Byl to prý docela fofr - říkala babička. Docela by ji 

také zajímalo, zda Willy válku přežil a zda se mu podařilo vrátit domů ke své rodině.  

Tak to je můj příběh z konce 2. světové války, který jsem vám vyprávěla ze 

vzpomínek své babičky. 

 Denisa Farkašová 1. B 



  

 

Konec války – můj pohled na život v této době. 

 Píše se rok 1945, odchází zima a pomalu začíná jaro. Po několika dlouhých 

letech končí druhá světová válka, často označovaná za jednu z nejkrvavějších událostí 

v dějinách lidstva. Právem takhle nazývaná. Letos jsme si připomínali výročí 75. let 

konce 2. sv. války, pro spoustu lidí velmi důležité výročí, naopak někteří už ani neví, 

že se něco takového stalo. Samotné slovo válka, ve mně osobně vzbuzuje spousty 

pocitů, většinou je to ale smutek, beznaděj nebo krutost, ale naopak i vděčnost či 

odvaha. O život v tu dobu přišlo více než 60 milionů lidí, další miliony obětí způsobil 

hlad a nemoci. Po milionech umírali vojáci, vězni i civilisté. Ale ať už se tu bavíme o 

Židech či všech lidech, kteří v této době neskutečně trpěli. Ať už hladem či nějakou 

nemocí. Umírali zbytečně. Tolik lidí přišlo o život, jen proto, že se dostal k moci 

člověk, který uměl dobře používat svou řeč. Tolik málo stačí k úspěchu. 

Pro moji generaci je to už často dávná milost, přece jen je to minulé století, tak 

proč by mě to mělo zajímat? Právě v tom je ten největší háček. Je jisté, že jednou to 

budeme my, kdo budou rozhodovat za jiné, a proto je velice důležité znát historii, 

protože jak jistě víte „Historie se opakuje“. A je jen na nás, abychom něco takového 

už nedopustili. Najdou se však i výjimky, které tato doba nesmírně zajímá, jako 

například mě. Ráda se dívám na filmy a celkově se vzdělávám v této oblasti, protože 

je to neskutečně zajímavé. Ať už se zde bavíme o těch zlých či hodných lidech, které 

známe z hodin dějepisu. O jejich životech, osudech, cestách. Je to velice poučitelné a 

věřím, že každý film či cokoliv s touto tématikou, vám dá jiný pohled na věc, třeba 

jen to, jaké máme vlastně štěstí, že jsme se narodili právě do této doby, kdy naše 

problémy jsou často oproti problémům tehdejších generací úplně malicherné a 

většinou i zbytečné. Jednoznačně však nejde porovnávat životy lidí v té době a té naší. 

Jsou to úplně odlišné světy. Spousta věcí nebyla samozřejmostí, jako je tomu v dnešní 

době. Lidí často ani neměli kde spát či něco dobrého k snědku. A jejich největší 

problém nebyl, že mají málo srdíček na fotce na instagramu, ale zda vůbec přežijí do 

dalšího dne.  

Podívejme se na to z jiné stránky. Jaké by to bylo žít v té době?  Jak bych 

vlastně vypadala já? Co moje pocity? To jsou otázky, na které je často velice těžké 

odpovědět, hlavně pro nás lidi, co jsme to nezažili. Proto jsou pro mě tak velice 

důležité filmy, obrázky nebo svědectví. Dávají nám alespoň nějakou možnost 

nahlédnout do této děsivé minulosti. Spousty z nás si to ani nedokáží všechno 

představit. Myslím si, že záleželo na tom, v jaké rodině jste se narodili. Jaké jste měli 

postavení ve společnosti. Otázkou je, jak bych v té době vypadala já. Nedokážu si to 

představit. Byla bych vůbec šťastná? Měla bych skvělé dětství plné smíchu a lásky? 

Nebo by to bylo úplně jiné? Jak by vypadal můj normální den? Otázky, nad kterými 

jsem upřímně nikdy v životě nepřemýšlela. Nebylo proč vlastně. Jedno ale vím jistě. 

Kdybych tam skutečně žila,  viděla bych zničenou krajinu – 



  

 

pole, lesy, vesnice či města. A nejen to, ale i vnitřně či fyzicky zničené lidi. Většině 

lidí válka něco vzala, ať už se tu bavíme o příbuzných či přátelích, ale hlavně kus 

života, který jim už nikdo nevrátil. Určitě by to nebyl příjemný pohled. Ale jak se 

říká: ‚vše špatné, je k něčemu dobré.‘ Myslím si, že ať už se tu bavíme o generaci, 

která to vyloženě zažila či všechny následující generace, je to něco, co už nikdo z naší 

historie nevymaže. 

Jaké by to naopak bylo pro člověka, které žil v roce 1945, se probudit v roce 

2020? Jaké by byly jeho myšlenky nebo pocity hned po probuzení? Chyběla by mu 

ta doba? Byl by nakonec rád, nebo by se radši vrátil zpět? Já myslím, že pokud by se 

to někdy stalo, bylo by to velice zajímavé a velmi poučné někoho takového potkat a 

pobavit se s ním. 

Nikol Kalvodová, 3. B 

 

V druhé části časopisu se budeme věnovat tématu výuky na dálku a 

karantény. Nejprve Vám přiblížíme, jak pociťovali vše kolem uzavření 

škol naši studenti a poté opět nabídneme k přečtení jejich práce. 

 

Studenti naší školy vyplnili krátký dotazník týkající se uzavření škol, 

domácí výuky atd. Zde jsou jejich odpovědi.  

 

 
 



  

 

 
 

 

 
 



  

 

 
 

 

 
 



  

 

 
 

 
 

 
 



  

 

 
 

 
 

 
 



  

 

 
 

 
 

 
 



  

 

 
 

Děkujeme všem, kteří si našli chvilku a dotazník vyplnili . 

 

Poslední částí časopisu je tzv. Covid – deník. Jeho úkolem bylo shrnout 

dění během týdnů, které jsme museli strávit doma. Každé zpracování je 

jiné, každé přináší jiný pohled.  

 

 

Deník z karantény 

1. týden (10. – 15. března) 

První týden byl volnější, protože nebylo tolik vládních opatření. První 

dny jsme trávily společně, dokud to šlo. Chodily jsme na brusle a 

navzájem se navštěvovaly. S formou výuky jsme se teprve 

seznamovaly a snažily se vše zvládnout. Před koncem prvního týdne od 

uzavření škol nastala celostátní karanténa a zůstaly jsme doma. Protože 

jsme se nemohly vidět, tak jsme využívaly moderní technologie a volaly si přes 

FaceTime.  

2. týden (16. – 22. března)  

Zuzka – Doma jsem hospodařila sama, protože oba moji rodiče 

chodili do práce. Čas jsem trávila doma, voláním s kamarádkami, 

děláním školy a pak také v práci. Po čas celé karantény jsem 

pracovala na brigádě jako prodavačka v obchodě. Ze začátku jsem 

měla strach, musela jsem používat rukavice, roušku jako každý jiný 

a v obchodě vše dezinfikovat. Na brigádu jsem jezdila autobusem 

nebo jsem chodila pěšky.  



  

 

Barča – U nás jsme byli celá rodina doma. Rodiče pracovali přes homeoffice. Já a 

můj bratr jsme dělali pravidelně školu. Ze začátku jsme si museli na celou situaci 

hodně zvykat. Nechodili jsme ven, protože jsme se báli. Byl to zvláštní pocit, když 

jsme se podívali z okna, ulice byly prázdné. Nakupovat chodila pouze mamka a to 

v nejnutnějších případech. Tak jako všichni jsme s mamkou šily roušky. 

3. týden (23. – 29. března) 

Zuzka – Začala jsem chodit častěji na brigádu a snažila se chodit 

pěšky, abych se vyhnula jízdě autobusem. Doma jsem byla pořád 

sama. Obědy se zúžily na těstoviny s něčím, rýži a brambory taky 

s něčím, došla mi totiž inspirace. Chodila jsem na návštěvu za 

kamarádkou, která bydlí kousek ode mě, a povídaly jsme si přes 

okno a snažily se udržet aspoň nějaký kontakt. Taky jsem začala 

číst, což u mě není zvykem. Školu jsem dělala tím způsobem, 

abych vše stíhala a nemusela nic dělat na poslední chvíli. 

Většinou jsme si volaly s Barčou, a když jsem si nevěděly rady, tak jsem si poradily. 

Barča – Tento týden byl skoro stejný jako ten předtím, jen jsme začali víc sportovat, 

ale snažili jsme se omezit kontakt s cizími lidmi. Chodili jsme na procházky a běhat, 

do polí a za město. Jezdili jsme na kole a na bruslích. Naučila jsem se vařit nová jídla 

a hodně jsem pekla. Volala jsem si s kamarádkami. Když bylo venku hezky, čas jsme 

trávili na zahradě. Moje brigáda se bohužel přes karanténu zrušila, protože všechna 

kina musela být zavřena.  

4. týden (30. března – 5. dubna) 

Zuzka – Ke konci měsíce jsem měla hodně strach a cítila tlak, 

protože na brigádě si každý pořád stěžoval a vše věděl nejlépe. 

Začalo to být pro mě psychicky náročné. Celý měsíc mi nebylo moc 

dobře a tím, že jsem chodila do obchodu, tak jsem se bála, jestli 

jsem to nechytla. Měla jsem strach a možná proto mi bylo špatně. 

Jinak jsme chodily s mamkou často ven na čerstvý vzduch a to mi 

hodně pomohlo. Kvůli karanténě jsem se nemohla vídat se svými 

bratry, a proto jsem si s nimi často volala.  

Barča – Nejvíc času jsem trávila venku na zahradě. Když bylo hezky, tak jsem se 

opalovala a byla v bazéně. Venku jsem si četla a pomáhala rodičům se zahrádkou. 

Hráli jsme s bratrem hry na Xboxu a koukali na filmy. Hodně jsem kreslila, protože 

když byla normálně škola, tak jsem to nestíhala. V tomto týdnu jsem také natáčela 

video do IKT, na téma Já a karanténa. V pátek jsem si byla ve škole pro zbytek 

učebnic, co mi ve škole zbyly a potřebovala jsem je na domácí učení. Na učení doma 

jsem si už zvykla, na každý den jsem si naplánovala, co udělám, abych vše stihla.  



  

 

5. týden (6. – 12. dubna) 

Zuzka – Dny mi připadaly pořád stejné jak přes kopírák. 

Škola, brigáda, zavřená doma. Na Velikonoce jsem upekla 

svůj první mazanec a na Velikonoční pondělí nám zbylo 

akorát na snídani. Díky internetu jsme si často volaly 

s kamarádkami, a to mi hodně pomáhalo. 

Barča – V tomto týdnu byly Velikonoce, ale nebyly vůbec 

tradiční. Byli jsme všichni doma a ani vajíčka jsme 

s mamkou nebarvily. Vymrskali nás jen taťka s bráchou. 

Dívali jsme se v televizi na pohádky a šli jsme na 

procházku. Jinak celý týden byl obdobný, jako ty minulé. 

 

6. týden (13. – 19. dubna) 

Zuzka – Tenhle týden začal Velikonočním pondělím, které jsme 

strávili netradičně, ale s rodinou. Rozhodli jsme se, že půjdeme na 

procházku po okolí. Samozřejmě jsme dodržovali všechna 

opatření. Po procházce nás přijel navštívit bráška. Zbytek týdne 

jsem byla doma a věnovala se škole. Online výuka mi vyhovovala 

z pohledu, že jsem si úkoly mohla přizpůsobit sobě. Na druhé 

stránce jsem často měla s něčím problém a chybělo mi vysvětlení. 

Barča – Učitelé začali dělat videohovory, které si myslím byly užitečné, protože nám 

vysvětlili látku, které jsme nerozuměli. Dopoledne jsem dělala školu, nebo jsem 

pomáhala mamce s vařením. Cvičila jsem podle trenérů na internetu a chodila běhat. 

Domácí škola mi začala vyhovovat, protože jsem měla víc času.  

7. týden (20. – 26. dubna) 

Zuzka – Ke konci dubna už jsem začala chodit na procházky 

s kamarádkou od nás z vesnice. Tento týden jsme i oslavovali 

narozeniny mého brášky Káji. Přijel i druhý bráška Jeník. Kájovi 

jsem upekla dort a strávili jsme krásný slunečný den spolu na dvoře. 

Škola už začala být náročnější, protože bylo méně času. Taky jsem 

měla dvakrát online doučování z matiky s paní, ke které chodím 

normálně přes rok. 

Barča – V tomto týdnu jsem poprvé viděla svoji kamarádku Aďu, byly 

jsme se projet na kole do Skalky. S ostatními kamarádkami jsme si nadále 

jen volaly. Poprvé jsem od začátku karantény viděla prarodiče. Přijeli 

k nám na zahradu a grilovali jsme. Vyzkoušely jsme s mamkou nové 

recepty, jako třeba mrkvový dort, nebo domácí Kinder řez. Dopoledne 



  

 

jsem každý den dělala školu, abych odpoledne měla volno. O víkendu jsme jezdili na 

kolech.  

8. týden (27. dubna – 3. května) 

Zuzka – Blížil se konec karantény, který všichni vyhlíželi. Mé dny vypadaly pořád 

stejně. Protože v Krumsíně máme tenisový kurt, tak jsme s Nelčou 

začaly chodit hrát, abychom si zpestřily dny. Bylo krásné počasí, 

a tak jsem trávila hodně času venku. 

Barča – V pondělí jsem jela společně a holkami z druhé třídy 

opékat špekáčky do Seloutek. Bylo krásné počasí. Každá jsme 

něco upekly nebo donesly nějaké jídlo nebo pití. A tím jsme 

oslavily Lucčiny osmnáctiny. Byla jsem s mamkou a babičkou 

v zahradnictví v Otaslavicích. A ostříhali jsme bráchu. Zdá se mi, že už jsme si 

všichni tak nějak zvykli na vše, co se dělo a brali to prostě tak, jak to je.  

9. týden (4. – 10. května) 

Užívaly jsme si krásného počasí a trávily jsme čas venku, s rodinou a konečně i 

kamarády. 

10. týden (11. – 17. května) 

Díky rozvolňování vládních opatření jsme se začaly pomalu vracet k běžnému životu. 

11. týden (18. - 24. května) 

Zuzka – Díky rozvolňování, jsme se mohly s holkami vidět. Sedly 

jsme si na zahrádku do naší oblíbené kavárny. Vše už začalo být 

volnější, ale pořád člověk musel být ohleduplný.  

Barča – V tomto týdnu už kavárny a jiná občerstvení měly 

otevřené zahrádky. Byly jsme s holkami v kavárně Canall. Jela 

jsem tam na kole, protože autobusem jsem jet nechtěla. Plnila 

jsem pravidelně úkoly, které nám učitelé zadávali, a chodila jsem 

s mamkou nakupovat. 22. května slavila moje kamarádka 

narozeniny, tak jsme šly na snídani do kavárny. Už mi přišlo normální jít mezi více 

lidí, samozřejmě jsem vždy dodržovala rozestupy, měla jsem roušku, a když jsem 

přišla domů, pořádně jsem si umyla ruce.  

12. týden (25. – 31. května) 

Zuzka – Co mě rozhodně karanténa naučila, je samostatnost. Začala jsem víc péct a 

vařit. Často jsem vařila i obědy mamce do práce. Pekly jsme chleba, housky a taky 

moje nejoblíbenější povidlové buchty. Tento týden jsme jeli s rodiči na chatu, sešla 

se tam celá rodina a bylo to skvělé. 



  

 

Barča – Během tohohle týdne jsem viděla i zbytek svých nejbližších kamarádek.  

13. týden (1. – 7. června) 

Zuzka – Jak napsala Barča, tak jsme byly na oslavě narozenin. Myslím, že jsme si to 

užili a viděli se zase všichni. V červnu už karanténa nebyla, ale jako naschvál nastal 

měsíc plný deště. Pořád jsem chodila na brigádu, začala znovu cvičit a snažila se plnit 

všechny úkoly do školy. 

Barča – 5. června měla moje kamarádka oslavu narozenin. To byla asi 

první akce, na které jsem potkala trošku víc lidí, ale to už byla všechna 

opatření mírnější. Byli jsme s rodiči u známých na chatě v Plumlově a 

prošli jsme se po hrázi. Začala jsem zase chodit na konzultace 

v angličtině a poprvé od začátku karantény jsem  jela autobusem. 

Všechno se už tak pomalu vracelo do normálu. Chodila jsem na samosběr jahod. A 

celkově situace už byla lepší. 

Zuzka Vlachová, Bára Koukalová – 3. A 

 

COVID DENÍK 

 

1. Týden 

Jarda - Když jsme přestali chodit do školy, byl jsem z toho dost v šoku, protože jsem 

nevěřil, že by se něco takového mohlo stát. První dny byly divné, protože jsme měli 

chodit do školy, ale byli jsme doma. Potom už jsem si začal zvykat, že dostáváme 

úkoly elektronicky a přišlo mi to příjemnější než chodit do školy, protože jsem si 

mohl rozvrhnout úkoly, jak jsem chtěl. Jen mi vadilo, že jsou úkoly rozházeny po více 

stránkách a člověk se v tom špatně orientoval. Takže kdybych měl shrnout první 

týden, tak jsem jenom spal, jedl, hrál počítačové hry a zvykal si na učení z domova. 

 

Štěpán - První týden jsem volno bral jako prázdniny na dobu neurčitou a bylo mi 

jedno, jestli to potrvá dny, týdny, měsíce nebo roky. V úkolech byl první týden 

zmatek, protože úkoly byly nejasné, zadávány různě po internetu a často bez termínu 

odevzdání, proto jsem jich několik nestihl odevzdat včas, ale bylo mi to celkem jedno, 

protože jsem věřil, že kantoři budou brát na tuto situaci ohled. 

 

Michal - První týden byl pro mě spíše takový na rozkoukání. Jak bude fungovat 

distanční výuka? Co budu celé dny dělat? Jak dlouho to potrvá? Toť byly otázky, 

které jsem si neustále kladl. Brzy na to jsem zjistil, že ze všech výhod výuky z domu 

je to, že nemusím časně vstávat a nemusím chodit spát v určitou hodinu, abych byl ve 

škole odpočatý. Zanedlouho jsem tomu propadl a můj režim se tzv. otočil, chodil jsem 

spát ve velice pozdní, řekněme až ranní, hodiny a vstával jsem za 



  

 

brzkého odpoledne. Má aktivita v těchto dnech nebyla nějak výrazná a takřka nestojí 

za zmínku. 

 

2. Týden 

Jarda - Druhý týden už byl o něčem jiném, začal jsem být více produktivní, zvykl 

jsem si na to, že musím být doma a snažil jsem se celý den jen nesedět u Netflixu a 

her a začal jsem např. běhat, posilovat nebo chodit jen tak na procházky. Na online 

výuku už jsem si tak nějak zvykl a udělal si v tom pořádek.  

 

Štěpán - Druhý týden už jsem se na tuto situaci plně adaptoval a cítil jsem se jako 

ryba ve vodě. Být celý den doma mi nevadilo, navíc jsem chodil každý večer běhat 

do přírody na čerstvý vzduch. Na zmatené úkoly jsem si tak nějak zvykl a udělal jsem 

si v nich nějaký systém. Ještě ke všemu se začaly objevovat názory, že tento školní 

rok se už do školy nepodíváme. Nechtěl jsem věřit vlastním očím. 

 

Michal - Druhý týden už byl zajímavější. Svoje volno jsem zužitkoval i v jiných 

věcech, než je škola. Zejména mamka mi našla hodně aktivit, které je třeba doma 

vykonávat. Dělal jsem domácí práce, které se později rozvinuly do aktivit, které bylo 

třeba udělat už dlouhodobě, ale nebyl na ně čas. Tudíž jsem pracoval hodně na 

zahradě, uklízel jsem si ve svých věcech, jak školních, tak soukromých. Dělal jsem si 

pořádek ve školních materiálech, opravil jsem si všechny čtenářské deníky a rozdělil 

jsem si všechny pracovní listy do školy podle předmětů do složek. Tento týden začal 

být opravdu velký zmatek v úkolech, protože každý učitel zadával úkoly na jinou 

platformu a bylo to velice nepříjemné. Neustálá kontrola všech aplikací a emailů, 

jestli nepřišel nový úkol, často ústila v pocit úzkosti a nervozitu, jestli jsem náhodou 

na něco nezapomněl. Zbytek dne jsem trávil prací do školy a hraním na počítači. 

 

3. Týden 

Jarda - Třetí týden se mi začala zlepšovat fyzická kondice. Cítil jsem se lépe než kdy 

dřív. Škola konečně začala být přehledná, protože všichni učitelé založily skupiny na 

Google classroom, takže v úkolech byl konečně pořádek a hezky šlo vidět, co a do 

kdy máme udělat.  

 

Štěpán - Z této nezvyklé situace se začala stávat rutina a běžná věc. Učitelé začali 

zakládat skupiny na Google classroom, takže v úkolech již byl větší přehled. Sehnal 

jsem si domů rotoped, protože jsem nedokázal doma jen tak sedět a nesportovat. S 

kamarády jsme si dokonce založili menší amatérský cykloklub a začali jsme podnikat 

různé výlety na kolech, samozřejmě s rouškami a rozestupy. 

 



  

 

Michal - Třetí týden se stále nesl ve znamení domácích prací a připravováním do 

školy. V tyto dny jsem už začínal mít po krk neustálého sezení doma a chtěl jsem taky 

trochu na vzduch. Proto i přes přísný zákaz chození na veřejnost, pokud to není 

nezbytně nutné, jsem začal chodit do ulic. Někdy jsem vyšel na dlouhé, až 

několikahodinové procházky se psem, někdy jsem si vyjel autem někam do 

“divočiny” a jen jsem si tak užíval čerstvého vzduchu a procházel jsem se po krajině. 

Většinou, když jsem se vrátil domů, zchladil jsem se pivem a sedl jsem si k nějakému 

filmu, nebo jsem si s kamarády zahrál nějakou tu hru. Zmatku v úkolech přibývalo a 

napětí okolo navrácení se do školy stále stoupalo. 

 

 

4. Týden 

Jarda - Úplně jsem přestal sportovat, ztratil jsem všechnu svou fyzickou kondici. 

Začal jsem zase celé dny hrát videohry a díval jsem se na seriály. Navíc jsem se nudil 

a byl jsem hrozně unavený ze života, protože každý den byl stejný a nekonečný. 

 

Štěpán - Na konci prvního měsíce jsem už se školou neměl sebemenší problém a 

všechny úkoly jsem hravě zvládal. Na omezení způsobené virem jsem se rychle 

adaptoval a neměl jsem s nimi sebemenší problém. Dny se začaly čím dál více 

opakovat a pomalu, ale jistě splývat dohromady, proto jsem veškerou fyzickou 

aktivitu pověsil na hřebík a volný čas jsem naplnil zahradničením. Nakoupil jsem si 

nějaké květiny a začal se o ně starat. Měl jsem dokonce svoje vlastní políčko. Velmi 

mě to bavilo a myslím, že jsem se v tom celkem našel. 

 

Michal - Neskutečný zmatek v úkolech, žádný sport ani celkový pohyb, vlasy po krk 

a každodenní sledování novinek o tom, jestli se vrátíme do školy. Tohle byla hlavní 

náplň prvního měsíce mé karantény. Začal jsem více hrát na počítači, více spát, 

konečně jsem se rozhodnul něco dělat, i když to bylo jenom každodenní běhání a 

občas doma nějaká ta gymnastika. Rostly ve mně pochyby o tom, zda se vůbec ještě 

tento školní rok vůbec vrátíme zpátky do lavic, a když už, tak jak to bude vypadat? 

Budeme muset nosit roušky? Budeme muset dodržovat distanční zásady v podobě 

dvoumetrových mezer? Co se vlastně bude dít? Naštěstí učitelé začali přecházet na 

stejnou platformu, tudíž v úkolech nebyl již takový zmatek. Bylo to hlavně díky 

zpětné vazbě, o kterou se naštěstí začali vyučující zajímat a zjistili tak, že nám 

nevyhovuje zadávání úkolů na několika různých místech naráz. 

 

2.  Měsíc 

Jarda - Všechna opatření se začala pomalu uvolňovat a já jsem měl fotbalové 

tréninky v menších skupinkách. Konečně jsem aspoň na 2 hodiny 



  

 

vyšel z domu a potkal se s kamarády. Většinou jsem z tréninku přišel domů a zahrál 

si nějakou hru, nebo se podíval na seriál, a když jsem nestihl udělat školu před 

tréninkem, tak jsem se musel vrhnout ještě na úkoly, než jsem šel spát. 

 

Štěpán - Moji skromnou vegetaci mi zahubili škůdci, zejména slimáci, kteří mi tam 

lezli ze sousedovy zahrady. Jelikož jsem byl vývojem posledních událostí velmi 

zhnusen, uzavřel jsem se do sebe a začal jsem se dívat na seriály a reality show, díval 

jsem se na Pevnost Boyard, Takeshiho hrad nebo třeba Ninja factor. I to mne však 

také časem omrzelo. V této době mi přišlo, že školy bylo celkem pohojnu. Úkoly 

nebyly těžké, ale začal jsem se v nich topit. Několik jsem jich zapomněl odevzdat a 

na těch složitějších jsem si moc nedával záležet. Z této krize jsem se naštěstí vyhrabal 

a všechny resty jsem si dopracoval. 

 

Michal - Uběhnul další měsíc a já už začal mít po krk nicnedělání. Proto jsem začal 

domácí individuální trénink ve florbale. Došlo mi totiž, že situace kdy nikdo 

netrénuje, se dá docela pěkně využít v můj prospěch. Jelikož mi na mém sportu velice 

záleží, chtěl jsem tedy trénovat, abych se vyrovnal i těm nejlepším v naší lize. Později 

jsem se z domu přemístil na nějaké venkovní hřiště, protože omezení začala zlehka 

polevovat a musel jsem toho využít. Cvičil jsem vše od fyzické kondice až po ty 

nejtěžší dovednosti pro florbalistu. Po dlouhém dni plného trénování jsem přišel domů 

a většinou jsem odpadl, nebo jsem šel dělat školu. Na večer jsem si opět zahrál nějaké 

hry, podíval se na film či seriál, dal jsem si pivo a šel spát. 

 

3.  Měsíc 

Jarda - Karanténa už zase byla příjemná, protože už se povolovalo shromažďování 

více osob. Začali jsme trénovat plnohodnotné tréninky. Začal jsem jezdit na kole po 

českých památkách. Škola už mi vůbec nevadila, bral jsem to jako samozřejmost 

každého dne. Oteplilo se, takže člověk měl hned lepší náladu a mohl dělat daleko víc 

věcí. Už jsem si pomalu začal hledat brigádu na letní prázdniny. A díky tomu, že jsme 

měli tolik času, tak jsem začal dělat autoškolu, do které jsem dojížděl 2x týdně. 

 

Štěpán - Jelikož touto dobou už byla opatření celkem volná, rozhodl jsem se, že 

zkusím nějaký outdoor camping a houbaření. Nakonec jsem strávil jednu noc v 

nedalekém lese pod stanem. Moc se mi nedařilo udržovat oheň a k ránu začalo pršet. 

Houby jsem také žádné nenašel, proto jsem smutně usoudil, že takové dobrodružství 

není pro zrovna pro mě a vrátil jsem se domů, kde jsem se začal plně věnovat škole a 

vzdělávání po internetu. 

 



  

 

Michal - Celá karanténa mi začala celkem vyhovovat. Adaptace sice trvala trochu 

déle, ale to se dalo čekat. Hodně tomu pomohlo to, že opatření stále slábla a mohli 

jsme dělat stále více věcí, od procházky po venku bez roušky, po nějakou zábavnou 

akcičku s kamarády na chatě. Jediné, co jsme dělat nemohli, bylo vrátit se do školy, 

což mi celkem vyhovovalo, protože jsme mohli po splnění našich povinností v podobě 

úkolů dělat téměř cokoliv. Konečně jsem si zašel ke kadeřnici, kde jsem shodil svoji 

hřívu. Začaly nám konečně u týmové tréninky, do kterých jsme po dlouhé pauze 

naletěli se spoustou energie a plní chuti si zahrát. Úkolů ubývalo, protože se blížil 

konec roku, a tak jsem měl stále více volna na seberozvoj a na přípravu do práce, 

která mě v létě čeká. 

 

 

Shrnutí celé karantény 

Jarda - Karanténu bych hodnotil kladně, i když ze začátku mi dělalo potíže se 

adaptovat, nakonec jsem si zvykl. V karanténě jsem měl dobré i špatné dny. Některé 

dny jsem vůbec nic nedělal, jenom jsem seděl u počítače a hrál hry. Některé dny jsem 

zase celý den byl na nohou a něco dělal, ať už to bylo uklízení, běhání, jízda na kole, 

golf, tenis, kriket, basketbal, fotbal, škola anebo autoškola. Takže karanténa mi 

prospěla a jsem rád za tuto zkušenost. 

 

Štěpán - Karanténa mi vůbec nevadila, naopak si myslím, že jsem zažil spoustu 

zajímavých dobrodružství a získal cenné zkušenosti do života. Za druhé pololetí jsem 

se asi nenaučil tolik látky, jako bych se naučil normálně, ale na druhou stranu jsem si 

zkusil, jaké je to se učit z domova, kde musí být člověk více soběstačný. 

 

Michal - Můj osobní názor na celou karanténu je velice pozitivní. I když ze začátku 

to byl veliký nezvyk a něco nového, co nás jen tak v životě znovu nepotká. Každý si 

musí sáhnout na dno. Já jsem si na něj sáhnul po prvním měsíci těchto omezení. Ale 

každé dno je od toho, abyste se z něj odrazili a šli dál. Tak jsem udělal i já. Veškeré 

opatření a omezení jsem proměnil ve svůj prospěch, který mě posunul jenom dopředu. 

Udělal jsem více domácích úkolů než za celý život, přečetl jsem více knih než za 2 

roky a splnil si hodně povinností, které mě stejně v blízké době čekaly. Ve finále bych 

řekl jen to, že pro mě bylo velice těžké zvyknout si na tento režim a troufám si říct, 

že bude ještě těžší se dostat zpátky do normálního režimu. To je ode mě vše.  

Michal Závodný, Štěpán Klusal, Jaromír Václavíček – 3. A 

 

 

 

 



  

 

COVID DENÍK 

 

Co jsme dělali doma? 

 Chodili jsme na procházky se psy nebo do lesa, protože nebylo zakázáno chodit 

v přírodě. 

 Naše výuka pokračovala i po uzavření škol. Dělali jsme věci do školy, domácí 

úkoly, testy.  

 Komunikovali jsme s přáteli a rodinou přes internet, protože bylo zakázáno 

opustit dům, pokud to nebylo nutné. 

 Doma jsme šili ochranné masky pro naše blízké. 

 Spousta z nás si našla nové záliby a koníčky. 

 Většina z nás pracovali na brigádách jak přes PC, tak i v místech s nižším 

rizikem nakažení. 

 V průběhu karantény jsme mohli využít svůj volný čas k realizování věcí, jako 

jsou: 

 Brigády – přivydělání si v období karantény 

 Naučení se cizímu jazyku – nebo též zdokonalit v ostatních 

cizích jazycích 

 Rodinné výlety  

 Sportovali jsme a podnikli cesty do přírody 

 

Online výuka 

O zákazu přítomnosti žáků a studentů na vzdělávání a studiu na českých základních, 

středních, vyšších odborných i vysokých školách a školských zařízeních od 11. března 

2020 do odvolání za účelem zabránit šíření nemoci COVID-19 rozhodlo 

bezprostředně po jednání Bezpečnostní rady státu Ministerstvo zdravotnictví 

mimořádným opatřením dne 10. března 2020.  

Zprvu to byl nezvyk, ale na novou formu výuky se dalo zvyknout celkem rychle. 

Nejdůležitější bylo si umět zorganizovat čas. Některé úkoly se plnily snáz než jiné. 

Občas bylo těžké pochopit novou látku jen ze zaslané teorie, přece jen člověk lépe 

chápe to, co mu někdo vysvětlí, ukáže. Nebyla možnost se osobně zeptat na věci, 

kterým nerozumíte. Na druhou stranu jiné úkoly šlo splnit bez problému a bylo to 

mnohdy i lehčí než ve škole.  

Každý učitel měl k online výuce jiný přístup, někdo zadával úkolů dost, někdo zase 

za celou dobu poslal dva. Ze začátku někteří učitelé posílali úkoly na email a ostatní 

na Classroom, tak v tom byl trochu zmatek, ale postupem času začali všichni používat 

Classroom. Aplikace Classroom je přehledná, ukazuje vám, co máte hotové, co ještě 

chybí a kdy věci odevzdat. 



  

 

Distanční výuka nás naučila samostatnosti a trpělivosti. Museli jsme zvládnout 

problémy s technikou, naučení se novým postupům a zvládnutí vše tak jako ve škole.   

 

První dny doma 

První dny během karantény jsme měli všichni smíšené 

pocity. Postupně jsme se s celou situací seznamovali, 

jelikož jsme nic 

takového ani podobného nikdy 

nezažili. Byla to doba, kterou 

jsme si nikdo nedokázal ani 

představit. Jelikož bylo 

zakázáno se pohybovat venku, 

trávili jsme veškerý čas doma nebo v přírodě. Jako většina 

obyvatel naší země se někteří také začali věnovat šití 

roušek, nejen pro svoje osobní užití, ale také pro ostatní 

lidi. Měli jsme také svoje povinnosti, věnovat se studiu a plnit zadané úkoly. 

Postupem času jsme si na celou situaci zvykli. Tato doba nám dala spoustu zkušeností 

a také jsme si vyzkoušeli, jaké je studium na dálku.  

 

Po nějaké době, co jsme si na situaci zvykli, jsme se mohli konečně uvolnit. Mohli 

jsme si úkoly do školy a volný čas rozvrhnout tak, že jsme měli spoustu volna. Mohli 

jsme se tedy věnovat svým koníčkům 

anebo se i naučit nové věci. Jelikož 

byla většina zařízení zavřená, musel 

se každý zařídit po svém. Kdo 

chtěl cvičit, mohl si zacvičit doma 

nebo si jít zaběhat ven na čerstvý 

vzduch, jít na procházku se psem a 

spoustu dalšího. Dále jsme se 

mohli učit nové věci. Někdo se naučil vařit, další například šít. Poslední dny si už 

většina z nás na tuto situaci zvykla. Protože se většina středisek otevřela, mohli jsme 

karanténu v podstatě považovat za prodloužené prázdniny. Celou situaci každý 

vnímal jinak, ale spousta lidí si mohla odpočinout. 

 

Co nám chybělo během karantény? 

Karanténa přišla nečekaně a museli jsme se jí rychle přizpůsobit, ale co nám během 

ní doopravdy chybělo? Určitě většině z nás chybělo trávit čas s přáteli, s kterými jsme 

se kvůli vyhlášení zákazu stýkání osob nemohli vídat celé týdny. Ale chyběli nám i 

obyčejné věci jako nakupování, chození do restaurací nebo 



  

 

kaváren, ale i volná možnost pohybu. Byl to šok, když jsme se ze dne na den museli 

přizpůsobit novým podmínkám, ale většina z nás to zvládla a našla si jiné koníčky jak 

trávit čas v karanténě. 

 

Celkové zhodnocení 

Karanténa na začátku byla pro nás všechny těžká, nikdo jsme nevěděli, jak se pořádně 

zabavit apod. Trvalo nám všem si na situaci zvyknout, ale jakmile jsme si zvykli plnit 

online úkoly, trávit čas nejvíce doma, tak jsme vše zvládli. Také se po čase situace 

uvolnila a mohli jsme chodit ven a postupně sundávat roušky. Zvládli jsme si 

organizovat správně čas a každý jsme si svůj den rozvrhli. Každý z nás situaci celou 

zvládal jinak. Někteří už od začátku vše zvládali a někteří až postupně. Je to vlastně i 

logické. Přišlo něco, co nikdo nečekal a na co nikdo nebyl připravený.  

Tento čas, který nastal, měl pro nás pro všechny kromě proti i nějaké pro. Mohli jsme 

se věnovat sami sobě a rozvíjet se, věnovat se rodině, na kterou jsme neměli během 

roku čas, nebo pořádně uklidit celý dům. Každému z nás toto období něco dalo a 

nikomu nevymizí z paměti. 

David Pluskal, Aneta Eyerová, Lucie Hamplová, Tomáš Beneš, Mariam 

Yacoubová, Martina Kalná, Monika Štugelová, Ondřej Havlík, Karolína Růžičková 

– 3. A 

 

… a jak bych shrnula celou karanténu a období během korony  

Když nám ve škole oznámili, že bude výuka přerušená, tak jsem měla strach. Měla 

jsem obavy, jak to všechno bude. Přece jen jsme ve třetím ročníku, který je podle mě 

důležitý k přípravě do čtvrtého. Ty obavy ve mně stále jsou, ale snad to nějak 

zvládneme. Popravdě ten třeťák utekl ještě rychleji, než jsme všichni čekali. První 

týden byl fajn. Nemuseli jsme vstávat brzo do školy. Jenomže ten dobrý pocit brzo 

zmizel, všechno začalo být stereotypní a já se začala doma nudit a už mě i štvala 

celodenní společnost sourozenců. Občas nebylo velmi lehké v jejich společnosti 

pracovat.  

Opatření se začala zpřísňovat a já nebyla vůbec šťastná, nemohla jsem se vidět 

s kamarády a měla obavy z toho, jak dlouho tohle všechno bude trvat. Přece jen jsme 

nikdo nevěděli, jaká je pravda, média všechno zveličují a nikdo nám neříká úplnou 

pravdu. Když se začali už některá opatření zmírňovat, byla jsem šťastná, hlavně proto, 

že uvidím své přátele a budu chvilku i v jiném prostředí. Předávali jsme si s přáteli 

své zážitky z karantény a zjistili jsme, že všude to bylo většinou stejně. Karanténa 

nebo celkově tohle období mělo své plusy a mínusy. Myslím si, že většina z nás si 

uvědomila důležitost svobody a vážit si toho, že jsme zdraví, máme přátelé a rodinu. 

Každý jsme měli dost času sami na sebe, zamyslet se nad tím, co bychom chtěli změnit 

a s čím bychom chtěli začít. Hodně z nás objevilo nové zájmy a 



  

 

přiučili se něčemu novému. Ve všem špatném se musíme naučit hledat i to dobré. I 

přírodě tahle “pauza“ pomohla, snížilo se znečistění ovzduší, v Benátkách byla úplně 

čistá voda a mnoho dalších věcí. Myslím si, že korona nám otevřela oči v mnoha 

věcech.  

Denisa Sokolová, 3. A 

 

Rovněž učitelé Vám posílají stručné vzkazy k výuce na dálku 

Zvládli jsme to – to je to nejdůležitější, co k tomu říct. Studenti byli zodpovědní a 

uvědomovali si závažnost situace. Učitelé se snažili jim vyjít vstříc, a proto to muselo 

dopadnout dobře . Teď už jen doufejme, že se v příštích letech budeme vídat 

osobně, neboť to bylo to, co nám nejvíce chybělo – přítomnost žáků ve škole, jejich 

poznámky, vtípky a komentáře. Těším se na Vás!! 

Lenka Pospíšilová 

 

Události posledních měsíců nás donutily přemýšlet jinak, zamyslet se nad hodnotami 

života, uvědomit si, co pro nás znamenají ostatní lidé. Oceňuji, jak studenti v této 

době pracovali na zadaných úkolech. Děkuji kolegům za spolupráci a pomoc. 

Zachovejme si v mysli vše pozitivní, co nám tato doba přinesla a čerpejme z nabytého 

"duševního bohatství" po celý svůj život.  

Simona Blahoušková 
 

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale 

samy nejdou.“  J. A. Komenský 

... naši učitelé pouze neukazovali, ale učili se a svým příkladem provedli žáky 

těžkým obdobím .... 

Vlasta Novotná 

 

Říká se, že všechno zlé je k něčemu dobré - ano, věta tisíckrát vyslovená. Ale já pevně 

věřím, že má ve svém obsahu velké moudro. Doba nás zpomalila a my jsme si mohli 

uvědomit, jak všechny věci, které jsme  dříve považovali za samozřejmé, vůbec 

samozřejmé nejsou. Jak důležitá je pro nás svoboda, svoboda, která najednou nebyla. 

Nemožnost cestování,  pohybu - kamkoli, nemožnost nákupů - kdykoli, prostě 

najednou se člověk ocitl jakoby zavřený v kleci. A k tomu ještě strach, strach o nás 

samotné a o naše blízké. Myslím, že se v nás v této době probudil ten ztrácející se cit, 

ztrácející se víra v dobro lidí. A ještě jedné věci jsem si jako člověk, který je ve své 

práci v obklopen mladými lidmi, uvědomila, nezatracujme je, nejsou ztraceni. Jsou tu 

mladí lidé, kteří pomáhali, pomáhali na úkor vlastní svobody, svého zdraví,  protože 

chtěli, a to je velmi pozitivní poselství do budoucnosti.  

Jana Kirchhofová 



  

 

Na úplný závěr jsme si pro Vás připravili několik vtípků na aktuální téma. 

Nemyslete si, že se snažíme situaci zlehčovat, nebo snad nechápeme možná 

rizika, ale jako se říká, s úsměvem jde všechno líp… a nebyli bychom Češi, 

kdybychom neuměli okamžitě vtipně reagovat na vzniklé problémy. 

Doufáme tedy, že se naše vtípky na téma koronavirus nikoho nedotknou, 

ale naopak vykouzlí úsměv na tváři.  

 

Až ke mně půjde policajt tak kýchnu a řeknu něco čínsky. 

 

V peněžence mám korunavirus. 

 

"Divadla kvůli koronaviru odvolala premiéry… Nemohla by i vláda?" 

 

Pokud budou ještě dlouho zavřené školy, rodiče objeví vakcínu rychleji než vědci. 

 

Babča jde do obchodu a říká: " Klíče, mobil, brýle.. sakra roušku nemám". 

 

Chuck Norris chytil koronavirus! Bylo mu ho líto, tak ho zase pustil. 

 

Děcka, myjte si ruce, jinak chytnete koronavirus. Na ten neumřete, ale na infekčním 

oddělení není Wi-Fi. A to nepřežijete.  

 

Koronavirus je jako těstoviny. Číňani ho vymysleli, ale až Italové ho rozšířili do 

světa. 

 

Víte proč Covid dlouho nevydrží? Protože je Made in China. 

 

Sněhurka už má jenom šest trpaslíků. Kejchal je v karanténě. 

 

Koronavirus začal v Číně v půlce prosince. Do ČR dorazil 1. března. Je jasné, že ho 

přivezla Česká pošta. 

 

S lidmi, kteří se vrátili z Itálie, komunikujte raději e-mailem. Tedy pokud máte 

kvalitní antivirovou ochranu. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
Čerpali jsme z: 

https://obrazky.seznam.cz/?q=b%C5%AFh+merkur&size=any&color=any&pornFilter=1&sgId=OTA2NzM3MDAg

MTU5MzAxMjAwMS4zMzc%3D&oq=b%C5%AFh+merkur&aq=-1&su=e 

https://citaty.net/citaty/14571-jan-amos-komensky-nasi-ucitele-nesmeji-byt-podobni-sloupum-u-cest-j/ 
 

 

 

 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tvorbě školního časopisu. Věříme, 

že budeme ve spolupráci pokračovat i nadále. 
 

 

 

 

 

 

Nádherné prázdniny plné slunce a pohody 

a v září šťastné vkročení do nového školního 

roku  přeje  

kolektiv časopisu Obchodní akademie 

Prostějov. 
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