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Udělovali jsme ceny a anticeny 
V hodinách slohu jsme se zamýšleli nad tím, komu bychom dali ocenění, medaili či 
řád. Je jedno, jak to nazveme, důležité je, že jsme přemýšleli nad tím, kdo si cenu 
zaslouží a proč. A nezapomněli jsme udělit i anticenu. Tedy kdo a proč nás zklamal. 

Cena  
1. Lékaři: Nikdy to nemají lehké a nyní už vůbec ne. Starají se o pacienty, které 

by měli i bez pandemie, ale nyní mají i covidové pacienty. A přesto pracují. 

2. Rodiče: Cena jim patří za to, že to se mnou pořád zvládají. A nevzdali to, 

i když je prudím už skoro 15 let. 

Anticena  
1. Vláda: Když se rozhodnu jít ven, tak nevím, která opatření platí a která ne. 

Chtělo by to nějakou stránku na internetu, abychom přesně věděli, co platí. 

2. Bezohlední lidé: Ti, co mají symptomy covidu, chodí bez roušky a jsou 

nebezpeční pro každého člověka, kterého potkají. A pokud je upozorníte, tak 

vám ještě vynadají. 

Filip 

Cena 
1. Náš pes: Je to prostě takový náš čtyřnohý blázínek. Cenu si zaslouží proto, že 

nám umí vždycky zvednout náladu. 

2. Starší sestra: Ocenění si zaslouží za to, že to se mnou doma vydrží, když 

jsme spolu sami doma. Ale hlavně jí dávám tuto cenu za to, že studuje zdra-

votně sociální fakultu a jezdí na praxi do nemocnice. 

Anticena 
1. Náš pes: Jsem si vědom toho, že jsem mu už udělil cenu. Ale on si zaslouží 

i anticenu. Protože, a to bych docela pochopil, když je mu zima, blíží 

se bouřka či je někde ohňostroj, se tlačí do domu. Ale to, že pořád 

štěká, i když kolem domu nikdo nejde, to mě docela štve. Obzvláště 

když mám výuku. 

2. Bezohlední lidé: Anticenu dávám těm, kteří nedodržují opatření, chodí si, kam 

chtějí, nenosí roušku – respirátor a ohrožují lidi kolem sebe. To mě už vážně 

štve, a proto jim uděluji tuto anticenu. Nebýt těchto lidí, možná by žáci seděli 

znovu ve školních lavicích, obchody a restaurace by byly otevřené a všechno 

by bylo v normálním stavu jako dříve. 

Radek 

Cena    
1.  Rodiče: Cenu si zaslouží proto, že to se mnou dokážou vydržet a jsou mi 

vždycky oporou. Když mám nějaký dotaz nebo problém, řeknu to právě jim 
a oni mi pomůžou. 

2.  Lékaři a zdravotní sestřičky: Věřím, že to pro ně musí být v této době složité. 
Musí totiž chodit mezi nemocné lidi, pomáhat jim a tím vystavují své zdraví 
nemocem. 
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Anticena 
1. Vláda: Nebaví mě, jak vláda pořád něco mění. Člověk se v tom už ani nevyz-

ná a neví, co platí a co ne. Nedokážou vymyslet smysluplná opatření a pak se 

diví, že počet nakažených stoupá. 

2. Teroristé: Nechápu, že někdo takový na planetě Zemi může existovat. Zabíjet 

lidi jen tak, kdy se jim zachce, a ještě se jim to líbí. 

Honza 

Cena 
1. Maminka: Stará se o mě a můžu se jí svěřit. Je tu vždy pro mě 

a pomáhá mi. 

2. Křeček: Vždy mě rozveselí a můžu s ním dělat různé kousky. A taky 

je moc roztomilý. 

Anticena 
1. Kamarádka: Pořád mě pošťuchuje a ujídá mi moje jídlo, přestože má svoje 

vlastní.  

2. Důchodci v obchodech: Strkají do nás, všude se nahrnou a ještě jsou na nás 

protivní. 

Sabina 

Cena 
1. Lékaři: Ze všech sil pomáhají ostatním a domů chodí vyčerpaní. A další den 

vše znovu. Musí být s lidmi, kteří jsou nemocní, a sami se musí před nákazou 

chránit. 

2. Učitelé: Museli si z ničeho nic zvyknout na distanční výuku a naučit se nové 

technologie. Museli z určitého reálného světa přejít do úplně jiného prostředí. 

Anticena 
1. Vláda: Má pořád různá zasedání a neustále nám něco zakazuje a pak rozvol-

ňuje a já už v tom mám zmatek. Můžu jít tam nebo dělat tohle? Musím mít rou-

šku mimo obec? A tak podobně. 

2. Česká republika: Kdyby se hned ze začátku nosily roušky a nikam by se ne-

chodilo, tak by to u nás nemuselo vypadat jako nyní. Už to mohlo dávno skon-

čit, kdyby bylo Česko chápavější. Kdyby tu nebyli tzv. burani, kteří měli pocho-

pit, jak je situace vážná. 

Kuba       

Cena 
1. Rodiče: Cena jim patří za to, že to se mnou vydrží a že mi pomáhají. 

2. Těm, kdo pomáhají k přijímacím zkouškám: Jsou různá cvičení, kde se 

můžeme procvičit na přijímací zkoušky, existují i videa. To vše pomáhá 

žákům, kteří se připravují jako my. 

Anticena 
1. Vláda: Nechová se tak, jak by měla. Tato vláda mohla existovat před dvěma 

lety, ale ne nyní, kdy naše země potřebuje v čele moudrého a schopného 

člověka, který dokáže správně rozhodovat a řešit složité situace. 
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2. Novináři: Jsou čím dál více pohodlní a neschopní udělat pořádné 

zpravodajství pro normální lidi. 

Pavel 

Cena 
1. Lékárnice: Ocenění za to, že jsou ochotné nám vždy pomoci. Jejich 

práce je velmi důležitá. 

2. Maminka: Celý můj život se o mě stará a myslím si, že si ocenění 

zaslouží. 

Anticena 
1. Vláda: Dělá všude zmatek. Něco slibuje a nikdy to nedodrží. Anticenu si 

zaslouží i za zavření škol. 

Xxx 

Cena 
1. Lékaři: V této době jsou všichni lékaři stateční. I přes všechna rizika nám po-

máhají a starají se o nás. 

2. Babička: Vždycky při mně stojí. A když něco nevím, tak mi poradí a vysvětlí mi 

to. Můžu se na ni spolehnout. 

Anticena 
1. Vláda: Některé její zákazy mi přijdou zbytečné. Myslím si, že ani sami vládní 

činitelé nevědí, co mají dělat. Ale jsou to vystudovaní lidé, tak by to vědět měli.  

Jirka 

Cena 
1. Babička: Když jsem smutná nebo naštvaná, dá mi radu, jak to mám 

vyřešit. A můžu se na ni spolehnout. 

2. Maminka: Za to, jak nás vychovala, i když na nás byla sama. Pomáhá 

mi a má se mnou trpělivost. 

 Anticena 
1. Počasí: Toto dubnové počasí mě dost štve, je pořád zima a venku se nedá nic 

dělat. Ráda bych jezdila na kole nebo hrála s bráchou fotbal. Ale v tomto počasí 

budu raději doma 

Gabriela    

 

Přijímací zkoušky se blíží… 

Čtyři žáci z devátého ročníku budou absolvovat první květnový týden přijímací zkou-

šky. Všichni se poctivě připravovali a věřte, že to pro ně nebyla jednoduchá práce 

s ohledem na distanční způsob výuky. Proto jsem se zeptal, jak se před touto důle-

žitou zkouškou cítí. Jindy tolik hovorní kluci šetřili slovy, z čehož je patrná určitá ner-

vozita. Ale je to pochopitelné, a proto jim společně popřejme úspěch a štěstí. 
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Honza:  Už jsem docela nervózní. Ale uklidňuje mě to, že mi všichni fandí a přejí 

štěstí. Já doufám, že to dopadne dobře. Na kroužku matematiky a češtiny 

jsem se připravoval, dělal jsem různé testy, cvičení, opakoval jsem si. 

Takže si myslím, že by výsledek mohl být dobrý. 

Filip:  Pocity mám smíšené. Doufám, že to zvládnu. Ale nervozita rozhodně je.   

Radek:  Na přijímací zkoušky se snažím připravovat. Nemám z toho ani dobrý 

pocit, ale ani špatný. Prostě něco mezi. 

Pavel:  Pocity mám dobré, už se ani nebojím, přestože vím, že to na mě v pondělí 

v den zkoušky všechno spadne. Příprava byla, myslím si, dobrá, i když mi 

vědomosti do září asi nevydrží.  

 

Škola a já v době covidové… 

Za loňský i letošní rok jsme se k situaci týkající se školy a pandemie několikrát vyja-

dřovali, ale přesto si nyní spolu s vámi dovolím udělat za tímto tématem jakousi 

pomyslnou tečku. Vede mě k tomu fakt, že bychom se snad konečně i my z druhého 

stupně mohli potkat ve škole. Následující příspěvky jsou tak zajímavou sondou do 

hlubin vašeho myšlení v době covidové. 

Gabriela: Tato doba mě naučila větší samostatnosti. Je fajn, že máme zkrácené ho-

diny a více volného času. Nemůžeme se ale vídat s kamarády a s učiteli. Jsem 

taky více asociální. Užívání kamery ve výuce nepodporuji, jelikož mám při výuce 

na sobě pyžamo a župan a také chci mít své soukromí. Úkolů máme tak akorát, 

i když na mě jich bývá hodně. Do školy se moc netěším, protože je fajn, když si 

můžu přispat. Na distanční výuku jsem si už zvykla. 

 

Jirka: Výhodou je, že si můžeme přispat a že máme kratší hodiny. Nevidíme se ale 

s kamarády a taky se toho tolik nenaučíme. Užívat kameru nechci, chci mít 

soukromí. Do školy se netěším, protože jsem na distanční výuku zvyklý. 

Ilonka: Dobré je, že si přispím a můžu vstávat několik minut před začátkem hodiny. 

Špatné je, že se toho naučíme méně a některé hodiny nemáme vůbec. Užívání 

kamery by mi osobně nevadilo, ale musela bych o tom vědět dopředu. Do školy 

se těším hlavně na kamarády, ale nelíbí se mi, že budeme mít celý den na sobě 

roušku. 
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Jakub: Líbí se mi, že nemusím vstávat na autobus. Jen vylezu z postele a zapnu si 

hodinu. Ve škole hodina trvá 45 minut, online jen 30 minut. Problém je, že máme 

málo komunikace se spolužáky. Když se seká internet, tak z takové hodiny nic 

nemám. Do školy se netěším kvůli vstávání a kvůli rouškám. 

Honza: Plus je pozdější vstávání, kratší hodiny a více času na koníčky. Mínus je chy-

bějící komunikace s kamarády a lidmi celkově. A když mám čas, tak mě rodiče 

více zaúkolují. S kamerou ve výuce nesouhlasím, vadilo by mi, že mě všichni 

vidí. Domácí úkoly nebyly lehké, ale určitě jich bylo méně než obvykle. Některé 

byly i dost zábavné. Pokud jde o podvádění, nebudu si hrát na neviňátko. Když 

máme test, občas se podívám do sešitu nebo na internet. Taky jsem někdy využil 

překladač. Do školy se ani netěším, nechce se mi ráno brzy vstávat, sedět na 

tvrdé židli, mít roušku a být zavřený ve třídě. 

Sabina: Je fajn, že nemusím brzy vstávat. Taky mám lepší známky než ve škole. 

Problém je, že nám tato situace vzala různé akce, párty, obchody. V hodině jsem 

proti užívání kamer, jde mi o soukromí. Taky si třeba při výuce hraju se svým 

křečkem. Ano, při zkoušení jsem někdy podváděla, když jsem používala překla-

dač. Pokud jde o domácí úkoly, tak ty mě moc nebaví. Do školy se netěším kvůli 

rannímu vstávání, ale těším se na Nikolu a na ty naše typické hlouposti.  

Filip: Výhoda je, že můžu vstávat později. A protože babička vaří, tak si u ní můžu 

vybrat, co chci každý den k obědu. Nevýhodou je, že se nedokážu k učení doko-

pat. Jsem ještě více lenivější. A protože se mi nechtělo učit, tak jsem i já někdy 

podváděl. Domácích úkolů nebylo málo, ale ani moc. Jen jsem je dělal na po-

slední chvíli. Do školy se netěším, protože budu muset dříve vstávat. 

Pavel: Jako klad hodnotím to, že jsem měl klid, mohl jsem přemýšlet, upevnil jsem si 

znalosti z češtiny a matematiky. Záporné je to, že neumím učivo z některých ji-

ných předmětů. A taky jsem přibral na váze. Jsem silně proti užívání kamery, 

protože já nikoho vidět nepotřebuji. Také je možné, že by jejich užívání zhoršilo 

celkový přenos.  Za osm a půl roku školní docházky jsem nepodváděl, ale nyní si 

při testu někdy vezmu sešit na pomoc. Domácí úkoly jsou v naprostém pořádku. 

Vůbec mi nevadí a některé jsou i zábavné. Jestli se do školy těším? Moc ne, 

přestože před dvěma měsíci bych řekl pravý opak. Člověk si zvykne a zleniví. 

Tento rok je navíc můj poslední rok, kdy jsem denně doma, a tak si to chci užít. 

Já nechci sedět v lavici, nechci poslouchat řeči spolužáků. Já budu raději 

poslouchat kocoura, který si chce hrát, a svého psa, který štěká. 

Nikola: Jsem ráda, že jsem doma a mám svůj klid. Ale zase nebudu nic moc umět 

a jsem pořád doma jenom s rodiči. S kamerou nesouhlasím, protože zasahuje do 

mého soukromí. A taky bych se musela pěkně oblékat. Ano, už jsem podváděla, 

a to tak, že jsem si nějaké informace hledala na internetu. Domácích úkolů je 

v poslední době docela dost, hodně mě ale baví kvízy. Do školy se samozřejmě 

netěším. Budu muset brzy vstávat, nosit roušku, a to se mi úplně nechce. 
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Radek: Jako plus vidím to, že mám více času. Nemusím vstávat tak brzy a končíme 

dříve než při prezenční výuce. Jako mínus vidím málo kontaktů s okolním svě-

tem. A také toho nestihneme tolik, co bychom zvládli ve 

škole. Jestli mám zapnutou kameru, je mi docela 

jedno. Jsem totiž nyní jediný člen rodiny, který pracuje 

z domova. Snažím se nepodvádět, ale když ně-

co nevím, tak si to v sešitě nebo na internetu vyhle-

dám. Domácí úkoly mi přijdou v pohodě, některé mě i hodně baví. Do školy se 

těším i netěším. Konečně vypadnu z domu, kde mě to už nebaví, ale netěším se, 

že budu muset brzy vstávat a nosit roušku. 

 

A ještě Velikonoce 

(výběr z otázek pro 6. – 9. ročník) 
 

 
u 1. a 4. varianty ještě chybí (nevešlo se) barvení vajíček 
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barvení vajíček

barvení vajíček, pečení beránka, mazance

barvení vajíček, pletení pomlázky, koledu

pečení beránka, mazance

pečení beránka, mazance, barvení vajíček

pečení beránka, mazance, pletení pomlázky, koledu,…

pletení pomlázky, koledu

pletení pomlázky, koledu, barvení vajíček

pletení pomlázky, koledu, pečení beránka, mazance,…

Jaké velikonoční zvyky dodržujete 
(může se vybrat i více odpovědí)?
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Po jakém úplňku nastávají Velikonoce?
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