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A zase ta distanční výuka… 

Od 15. října probíhá výuka distančním způsobem. Někteří si ji zkusili již v loňském 

školním roce, a tak mohou porovnávat. Mnozí si na tento způsob výuky zvykli, jiní 

volají po denní výuce. Co nám tedy vyhovuje a proč? 

 

Gabriela:  Chybí mi přímý kontakt s učiteli a kamarády. Při on-line výuce ale můžu 

sedět u stolu v pyžamu a nemusím se převlékat. Distanční výuka mě 

nebavila ani vloni a nebaví mě ani teď. Já jsem se totiž vždycky ráno do 

školy těšila. 

Ilonka:  Já už jsem si na distanční výuku zvykla, tak mi nevadí. Lepší je v tom, 

že si můžeme ráno přispat, ale má i své nevýhody – občas nespolupra-

cuje Teams. 

Jirka:  Nevadí mi, ale už to trvá dlouhou dobu. Ale řekl bych, že má na mě 

dobrý vliv, že mi to jde lépe. 

Honza:  Pro mě by bylo lepší být ve škole, tam bych dával větší pozor. 

Veronika:  Distanční výuka je zábava, i když se to někdy seká. Distanční výuka 

letos je lepší než vloni, ale kamarády a školu mi to nenahradí. Takže 

prostě NE. Doufám, že se brzy vrátíme do školy, protože se sestrou být 

už doma nechci. 

Petr:  Distanční výuka je nevýhodná v tom, že je občas špatné připojení, 

občas někdo vypadne. Já bych šel raději do školy. Ale bez roušky! 

Natálka:  Distanční výuka se mi nelíbí. Občas to vypadne, občas mi nejde 

mikrofon, občas nemůžu najít třeba domácí úkol. 

Martin:  Už jsem si na ni zvykl. 

Hanka:  Nevadí mi, zatím vše chápu a ráda se na ni připojuji. Nevýhoda je 

v tom, že když se dlouho dívám do počítače, tak mě bolí oči. Také mě 

mrzí, že se nevidím s kamarády ze školy. Šla bych ráda do školy, ale 

doma je taky fajn. 

Karolína:  Už je mi to jedno. Mně se nechce ráno vstávat. Asi se mi doma dobře 

učí, protože mám lepší známky. 

Ela Š.:  Řekla bych, že distanční výuka není tak špatná. Letos je to lepší než 

vloni, kdy jsem měla problém s přihlašováním. A protože jsou některé 

úkoly na termín splnění, tak se tomu i více věnuji. Ale štve mě, když mi 

nejde mikrofon nebo chat. Každopádně bych byla raději s kamarády. 
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Ela Š.:  Dálková výuka už mě nebaví. Je to pro mě celkově těžší, např. to 

vysvětlování. Lepší by to bylo ve škole, i když je tato dálková výuka 

lepší než minulá. Chci mít lepší známky a taky jsem zodpovědnější. 

 

Tereza:  Zase sedím u počítače a učím se. Ani nevím, jestli je to lepší, nebo ne. 

Raději bych byla ve škole. Minule jsem se nenudila, ale nyní je to pořád 

dokola. Tak alespoň nemusíme doma nosit roušky! 

 

 

Jak jsme prožili podzimní prázdniny 

Letošní podzimní prázdniny byly příjemné v tom, že trvaly celý týden. Jejich prodlou-

žení souviselo jednak s covidovými prázdninami, jednak jsme si v jednom z prázdni-

nových dnů připomněli státní svátek. Šesťáci nám popsali, jak strávili podzimní 

prázdninové dny. 

Adéla 

Moje podzimní prázdniny začaly tím, že k nám přijeli bratranci a teta se strejdou. 

Pomáhala jsem tatínkovi s podkrovím a mamince s uklízením, občas jsem šla 

pomáhat i dědovi. S bratranci jsme jezdili na kole, a když už byla 

tma, tak nám sestra udělala menší stezku odvahy u nás na zahra-

dě. Dost jsme se báli, jelikož byla velká tma a my jsme neměli ani 

baterku. Poslední úkol, který nás čekal, byl, že půjdeme do kůlny 

a splníme tam nějaké úkoly. Vrata od kůlny jsme zapřeli, aby se 

nezavřela, a totéž jsme udělali u druhých vrat. Ta vrata, co jsme 

zapřeli jako poslední, tak se z ničeho nic sama otevřela. Byli jsme 

tak vylekaní, že jsme se vykašlali na úkoly a běželi rychle domů. Moc mě tato 

stezka bavila. Druhý den bratranec dovezl koťátko, tak jsme si s ním hráli a vyro-

bili mu hračku. No a tohle je z mých prázdnin vše.  

Anastázie 

O prázdninách jsme dělali kuchyni. Dělali jsme ji 3 dny. 

Musela se položit nová podlaha a pak to ostatní. První dva dny jsem pomáhala, 

ale třetí den mi bylo špatně, takže jsem ležela. Kuchyně už je hotová a je krásná.  

Anežka 

O prázdninách jsem byla skoro pořád doma. Doma jsem odpočívala a koukala se 

na filmy. Jeden den jsem byla u babičky a dědy a tam jsem si hrála s koťaty.  Na 

konci prázdnin jsem se viděla s nejlepší kamarádkou. Pak jsem byla ještě s jinou 

kamarádkou běhat na cyklostezce. Potom jsem byla už jenom s rodinou.    
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David 

O podzimních prázdninách jsem si uklízel pokoj. Byl jsem i venku a uklízel listí. 

Blbli jsme s listím, dělali jsme z toho hromady a pak jsme tu hromadu projeli jízd-

ním kolem. A najednou mi cinklo v hlavě: co kdybychom udělali dobrý skutek 

a uklidili to? Kámoši souhla- sili, tak jsme vzali hrábě, 

kotouč a kárku a šlo se na to. Hrabali jsme to půl 

prázdnin, ale pořád a pořád na to padalo listí. Tak 

jsme to nechali a budeme to zase dělat jindy. 

A další důvod, proč jsme to nechali, byl ten, že 

začala škola, tak už jsme neměli tolik času, ale 

chci v hrabání zase pokračovat. A pak jsme byli ještě na Dušičky na hřbitovech. 

Monika 

Byla jsem doma, ale přesto jsem toho zažila docela dost. Na začátku prázdnin mi 

strejda dovezl psa. Hned jsme začali vymýšlet jméno. Padla jich spousta, ale 

nakonec jsme vybrali jméno Dasty. Je to vychytralé štěně. Ale taky jsem po-

máhala rodičům a bratrovi. Prázdniny se mi moc líbily a nezlobila bych se, kdyby 

byly častěji. 

Pavlína 

Celé podzimní prázdniny jsem nic moc nedělala. Buď jsem spala, pletla nebo po-

máhala mamce s úklidem a vařením. Ale přesto jsem nějaký ten zážitek měla. 

Jednoho všedního dne jsme byly s mamkou objednané k naší oční doktorce. 

Hned, jak jsme dorazily, nastaly potíže. Moje mamka zapomněla doporučení 

a můj doklad. Takže jsme nějak daly dohromady moje rodné číslo a bylo to v po-

řádku. Paní doktorka mě vyšetřila na dvou různých přístrojích. Kolik budu mít 

dioptrií? Mám půlku a tři čtvrtě. Doktorka nám dala předpis a poslala nás do optiky 

vybrat a nechat zhotovit brýle. Týden jsem na brýle čekala a nyní už je mám. 

Veronika  

Venčila jsem psa. Pak jsem s ním běžela jeden kilometr. 

Když jsem byla u táty, tak jsem venčila kočku. Chodila jsem 

ven a také doma pomáhala. Ale byl děs být doma se sestrou. 

A protože nebyla celý týden škola, tak jsem se nudila a chtěla 

se učit, ale nedostala jsem se k tomu.  

 

 
Co mi udělalo radost nebo mě potěšilo? 

Co mě zklamalo nebo naštvalo? 

V každé době nás něco rozesměje a pobaví, stejně jako nás něco naštve či rozzlobí. 

A toto jsou vaše zážitky zábavné i smutné z dnešní doby koronavirové… 
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Honza 

V poslední době mě potěšilo a navzájem také rozesmálo, když jsem šel do ob-

chodu nakoupit. Potkal jsem tam jednu malou stydlivou holčičku. Ta mi řekla: 

„Dobrý den.“ To mě tak rozesmálo! Uvědomil jsem si, že si na to budu muset 

zvyknout. Čím jsem větší a starší, tím to začnu poslouchat od lidí častěji. 

Zklamalo mě to, že nepojedeme příští rok na žádnou dovolenou. Kvůli viru, který 

trápí celý svět a jmenuje se Covid 19. Zrovna když jsme se chystali jet k moři, ne-

můžeme. Doufám, že pandemie brzy odejde. Nikdy jsem u žádného moře nebyl, 

a tak jsem se moc těšil, že se tam konečně podívám. 

Pavel 

Mně udělalo radost jídlo. Když jsem v pondělí unavený po on-line výuce přišel do 

kuchyně, viděl jsem tam jako první nepořádek od kocoura. Ale když jsem se podí-

val na plotnu, viděl jsem pečené kuře s rýží. Bylo to ohřáté a já měl hlad, takže za 

chvíli byl pekáč prázdný. Po vydatném obědě jsem měl chuť 

na něco sladkého, tak jsem otevřel ledničku a uviděl buchtu. 

To byl tak krásný den! 

Co mě naštvalo? Na faře děláme plot a já natírám sloupky. 

Natřel jsem je poprvé, to nestačilo. Tak jsem je musel natřít 

ještě jednou. Předtím jsem ty sloupky natíral na ležato, ale to 

nešlo moc dobře. Proto jsem si vzal kozu a opřel sloupky na stojato. Po hodině 

mám konečně natřených všech 8 sloupků, dívám se na to a chválím se. Vzápětí 

slyším zvuk, jako když se posunuje kov po kovu.  Říkám taťkovi: „Hele, to zní jako 

by…” a ani jsem to nedořekl a koza začala padat. Rychle jsem ji chytil a oddechl 

si. Po chvíli jsem k nám pustil našeho psa Baxíka. Bax prošel okolo sloupků, strčil 

lehce ocasem do jednoho, sloup se posunul… a teď to už vážně všechno spadlo 

na zem. To byl fakt den blbec. 

Nikola 

Našla jsem si novou kamarádku. Máme toho hodně společného. Pořád se bavíme 

o hrách, jaké hrajeme a tak. Je na ni veliké spolehnutí a je velice zodpovědná.  

Také má pejska a s ním občas chodíme ven. Jsem ráda, že takoví lidé jako ona 

existují. 

Co mě zklamalo?    

Přišla jsem o hodně kamarádů. Kvůli pandemii, co tady je.  

Když byla první vlna, tak jsme se všichni bavili, hráli hry a dělali hlouposti. 

Ale jak začala druhá vlna, tak se na mě všichni vykašlali. Hodně mě to mrzí, byli 

to kamarádi. 

Radek 

V sobotu jsme s taťkou káceli stromy na zahradě. Zrovna jsem 

osekával větve u jednoho docela tenkého stromu, když přiběhl 

náš pes Ben. Asi si myslel, že to je klacek pro něj. Začal si s ním 

hrát. Sešli jsme se tam všichni a dívali se, jak ho Ben okusuje 

a zkouší zvednout. Bylo to legační, protože ten kmen byl na něj 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Buchta
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://en.wikipedia.org/wiki/Quercus_alba
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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moc veliký. Taťka to natočil na mobil a my ostatní se jenom smáli. Toto mě hodně 

pobavilo.  

V pátek jsem si chtěl spustit svůj notebook, abych se podíval na program 

potřebný k distanční výuce. A co se nestalo, nezapnul se. Zkoušel jsem to 

několikrát. Nechtěl se aktivovat. Zkusil jsem vyndat a znovu vrátit baterii, 

nepomohlo to. Šel jsem si pro radu k taťkovi a ten zjistil, že už nejspíš nepůjde 

nastartovat. Odešel v tu nejhorší chvíli, protože hned v pondělí jsem se měl 

připojovat na distanční výuku. Taťka odnesl můj notebook do opravny a půjčil mi 

svůj. Nepodařilo se ho ale spravit, a tak mi rodiče koupili nový. 

Kuba 

Radost mi udělalo to, že v jedné mé oblíbené hře mě přijali do klubu, kde je můj 

nejvíce oblíbený youtuber. Ale stálo mě to úsilí se tam 

dostat, musel jsem se hodně zlepšit v angličtině a v mém 

umění hrát hru. Ale časem jsem to dokázal a jsem moc 

rád, že se mi to podařilo. Ale musím se ještě dost učit, abych uměl hlavně anglic-

ky. Protože mi angličtina moc nejde, takže občas nevím, co mám odpovídat.  

Co mi neudělalo radost?! Že jsem šel jeden den na ryby s bratrancem a neuvědo-

mil si, že jsem někde položil krabičku s návnadami. Uvědomil jsem si to až skoro 

po měsíci, když jsem chtěl vyrazit na ryby. Tak jsem ji hledal po celé garáži, ale 

nenašel. Myslel jsem si, že ji taťka někam uklidil. Krabičku jsme nenašli, protože 

se zvedla voda a já si myslím, že jsem ji nechal těsně u vody. Krabičku mi vzala 

voda a mě to hodně mrzí, protože tam bylo dost návnad!!! 

Natálie 

Jako obvykle jsem hlídala bratrancovo dítě, které se jmenuje Elizabeth. Bylo to už 

dříve, byly jí teprve dva roky, ale na to, že byla tak malá, byla dost chytrá. Byli 

jsme s ní venku a měli puštěné rádio. Uslyšela nějakou písničku, která se jí moc 

líbila. A co ji napadlo? Začala tancovat a různě poskakovat. Ale za ní byl malý 

bazének plný vody. A jak tak skákala, skočila na nějaké autíčko. A co se nestalo? 

Autíčko jí podklouzlo pod nohama a ona spadla do bazénku. V tom pádu mě 

stihla stáhnout s sebou. Začala se tomu hrozně smát, že jsem to nevydržela 

a začala se smát taky. 

Co mě rozzlobilo? Stalo se to nedávno a zase jsem hlídala Elizabeth a své dva 

mladší bratry. Rozhodli jsme, že si zahrajeme na 

schovávanou a Elizabeth a můj bratr Kuba budou hledat. Tak 

jsme se šli s bratrem Danielem schovat. Daniel se schoval do 

kuchyně pod stůl a já na balkon. Kuba a Elizabeth nás začali 

hledat. Dandu našli za chvíli, ale mě na balkoně našla 

Elizabeth až po půlhodině. Divně se na mě koukla a zamkla 

mě tam. Přišli tam mí bratři, začali se smát a nechtěli mi 

otevřít. Naštěstí šla okolo mamka a dveře mi otevřela. 

  

http://flickr.com/photos/wificafe/8277196997
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://www.flickr.com/photos/chalonuk/6207312254/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Martin 

Co mi udělalo radost? Tento týden mi udělala radost přestavba mého pokoje. Měl 

jsem strach, že se to rodičům nebude líbit. Naštěstí s mým návrhem, jak uspořá-

dat pokoj, souhlasili. Díky tomu mám v pokoji víc místa 

a také více prostoru na lego. S přestavbou jsem 

spokojen.  

Co mě zklamalo? Zklamal mě tento celý rok. Dřív se mi 

do školy nechtělo, a teď už mi chybí. Mrzí mě, že nemůžu 

chodit ven a slavit svátek s kamarády. Prázdniny nebyly 

takové jako dřív. Doufám, že Vánoce budou v pořádku. 

Hanka  

Co mi v poslední době udělalo radost? Že nám v Pálovicích udělali novou silnici. 

Byla hodně poničená, protože když jsem po ní s kamarádkou jela na kole, tak 

jsme se musely vyhýbat každé díře a každému hrbolku. Bylo to nepříjemné po 

takové silnici jezdit, a tak jsme se konečně dočkali nové. Po dvou měsících byla 

silnice hotová. A tak mi to nedalo a musela jsem silnici hned 

vyzkoušet. Šla jsem si domů pro kolonožku a začala jezdit 

po silnici. Bylo to super, ale jen do chvíle, kdy jsem si troufla 

jezdit trochu rychleji a spadla jsem. Ale nebojte, nic se mi 

nestalo. Už se těším zase na další jízdu.  

Letos jsem byla zklamaná, že jsem nemohla jet na podzimní tábor do Velkého 

Újezdu. Byla jsem tam poprvé letos v létě na táboře a moc se mi tam líbilo. Už 

jsem byla celá natěšená, když to překazila pandemie koronaviru. A tak byl tábor 

zrušen. Alespoň jsem si s kamarádkami z tábora dopisovala. Budu doufat, že to 

vyjde snad příští rok.  

Tereza 

V úterý, nebo kdy se to vlastně odehrálo, jsem byla s kamarádkou Elou venku. 

V ten den jsem ještě musela jít zavřít koně Zeinu. Nabídla jsem Ele, zda nechce 

jít se mnou. Samozřejmě souhlasila. V tu dobu už se stmívalo, takže 

jsme musely jít potmě až na Veselíčko, kde máme ustájeného koně. 

Řeknu vám – jít potmě na Veselíčko s Elou, to je tedy hodně velká 

sranda. Hlavně když se “bojí” i krtečka. Došly jsme a já hned začala 

chystat jídlo pro Zeinu. Mezitím se Ela bavila tím, že hladila koně 

a provokovala je jablkem. Jak jsem to dochystala, tak jsem pustila Zeinu do boxu, 

zavřela a mohly jsme jít zpět domů. Cestou byly vidět hvězdy a to byl 

nezapomenutelný zážitek. A co mi vlastně udělalo radost? To, že jsem ten den 

mohla strávit se svou nejlepší kamarádkou Elou.  

Co mě zklamalo – naštvalo? No abych pravdu řekla, v poslední době mě nic ne-

štve. Když nepočítám koně, tak jsem buď zalezlá doma, nebo chodím ven. Možná 

by se našlo něco, co mě za ty dny naštvalo, ale to bych musela mít dobrého pa-

matováka. I když… vzpomínám si. Šla jsem si koupit čínskou polévku do obcho-

du. Už jsem před tím obchodem byla, ale najednou jsem si vzpomněla, že nemám 

roušku. Tak jsem to musela otočit a jít zpátky domů.  Vzala jsem si tu otravnou 

https://en.wikipedia.org/wiki/Educational_toy
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://www.flickr.com/photos/136833700@N04/21835999610/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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roušku a šla zpět do obchodu. Byla jsem zase před obchodem a vzpomněla si, že 

nemám peníze. Na to jsem se už vykašlala a šla dovnitř. Moje nejoblíbenější 

čínská polévka je kuřecí. Vzala jsem si ji a šla k pokladně. Připsala jsem to na 

mamku a mohla jsem jít konečně spokojená se svou polévkou domů. Došla jsem 

domů a dala vařit vodu. Všechno jsme si připravila včetně lžíce a na chvíli si od-

skočila pro mobil a sluchátka. No a jak jinak? Než jsem přišla, tak můj úžasný bra-

tr si polévku vzal pro sebe. Koukala jsem na něho a on řekl: „Jo, díky za tu polív-

ku, ale nemusela jsi ji dělat kvůli mně.” Ponaučila jsem se: nikdy neodcházej od 

svého jídla, mohl by ti ho někdo sníst! 

Veronika    

Zklamalo mě to, že jsem tohle léto nemohla jet za svou kamarádkou do Polska. 

Protože mi moc nerozumí, tak si píšeme přes Messenger. Ale píšeme si jenom 

ahoj, jak se máš, protože to jediné mi rozumí. Snad příští rok budou již otevřené 

hranice, abychom se mohly s Amálií společně potkat. Konverzace pomocí počíta-

čových technik je totiž taková “neúplná.” Chybí 

v ní projevy citů i mimoslovní komunikace. Ale 

jsem ráda, že nám zbylo alespoň toto.    

Radost mi dělá, když jsou Vánoce. Zdobíme 

stromeček, pečeme cukroví a rozdáváme si 

dárky. Na pečení mám nejraději to, že můžu 

uždibovat těsto na linecké cukroví. Dům krásně 

voní vanilkou a skořicí a často topíme v kach-

lových kamnech. V adventní době chodíme brzy 

ráno ještě za tmy na roráty. Setmělý kostel plný svíček má úžasnou atmosféru. 

Tento čas adventu a Vánoc mám velmi ráda, proto se těším, že již brzy přijde. 

Eliška Š.  

Radost mi udělalo, když jsem byla venku s kamarády a mohla jsem se spokojeně 

bavit a vypadnout z domu, samozřejmě s rouškou. Také mi udělalo radost moje 

malé morče Theo, když radostně skákalo a pobíhalo po kleci. Byla jsem velmi rá-

da, když jsem mohla trávit svůj volný čas s naší fenkou 

Kissou. Nejvíce šťastná jsem ale byla v tu dobu, když jsem si 

po práci mohla v klidu konečně lehnout a odpočívat. Byla 

jsem ráda, když jsem za den dokončila poslední úkol. Mám 

radost, že mám polovinu tohoto slohu za sebou.  

Naštvala mě moje mladší sestra, když mě pořád otravovala 

v autě a píchala do mě prstem. Zklamalo mě, když mi sestra 

dala slib a pak ho nedodržela. Štve mě, že už nemám moc 

čas na naši fenku Kissu, protože mám doma hodně 

povinností a úkolů. Naštve mě a zklame, když zjistím, že mi 

někdo lhal. Zklamalo mě a velice naštvalo, když jsem si 

naplánovala skvělý den a nakonec jsem to všechno musela zrušit. Naštvalo mě, 

když jsem se šla podívat do ledničky, protože jsem měla hlad, a nic tam nebylo. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ledni%C4%8Dka
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C3%A1noce,_cukrov%C3%AD_na_tal%C3%AD%C5%99i,_zvrchu.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

 

 


