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Distanční vydání našeho školního časopisu je tu.
Při čtení si prosím sundejte roušky, ať si můžete užít kvalitní texty plnými doušky!

Škola v pyžamu je jedno z mnoha sousloví a nových slov,
kterými pandemie obohatila současnou češtinu. Jaká jsou ta další?
Jak tráví vaši kamarádi a učitelé čas, kdy jsou školy kvůli infekci zavřené?
Kdo byla svatá Korona a co vlastně původně znamenala karanténa?
To vše a mnohem více se dočtete v tomto speciálním koronačísle,
které má tentokrát dvojnásobný počet stran.
Díky za všechny vaše příspěvky a krásné obrázky!
I přes otravné roušky, zákazy vycházek a hromady učení jste si všimli,
že venku je krásné jaro a že v té koronasvízelné situaci nejste sami!
Hezké čtení!

Lucie Ružičová – Sakura

škola v pyžamu

reportáž
psaná za tabulí

Velikonoční domácí tvoření

Psaní bez uvozovek - aneb scifi před důchodem

Je 11. 3. 2020, učím, najednou hlášení školního rozhlasu: Všichni okamžitě do sborovny!
Od zítřka se zavírají školy. Cestou do třídy
přemýšlím, kolikrát jsem to za svou kariéru
zažila a jak mám za hodinu vše potřebné zařídit.
12. 3. 2020. Jsem sama ve třídě, nezvyklé
ticho a píši první (kdybych tušila, že jich bude
víc jak 200) email rodičům a úkoly dětem. No
vida, napíši úkoly a budu mít volno! Celý týden! A vrhám se do úklidu skříní. Má představa klidného vyučování na dálku bere za své
po 24 hodinách.
Spousta dotazů od rodičů, od dětí, i mě napadá spousta myšlenek, co prostě MUSÍM
napsat, že bych vymyslela kvíz, křížovku, hádanku, jsou na ně zvyklé! Hurá do práce! Jak
se to sakra s tím počítačem dělá, jak se zmenšuje, skenuje, jak vložit obrázek? UF, hotovo,
sice po 3 hodinách, hele, ona už se blíží půlnoc, ale je hotovo! To, co má puberťák za 10
minut, učitelce v krizovém věku před důchodem trvá několikanásobně déle. Ale nevzdávám to.
Ráno na mě mrká počítač s 20 emaily a prosí o opravení celkem asi 50 stránek od dětí.
Co jsem to jen slíbila, že to budu každému
kontrolovat?! Vždyť to ani nepřečtu, dobrá,
zvětšuji, ale co to, je to rozmazané, tak jo, vytisknu to. Další 3 hodiny za mnou. Každému
jsem odepsala, pochválila i smajlíky poslala...

Mám za sebou 14 dní a strašně mi chybí
osobní kontakt s dětmi. A tak na sebe beru
ten nejtěžší úkol – ZKUSÍM ONLINE VYUČOVÁNÍ!
ZOOM, GOOGLE CLASSROOM, SKYPE,
vyber si, ochotně se snaží pomoci mladší kolegyně. Proč na mě mluví čínsky? Ale jsou trpělivé, učitelská praxe s méně chápavými se
nezapře, a tak opravdu po 14 dnech poprvé
vyučuji přes SKYPE. Hodinu kluky, hodinu
holky. Je nás ve třídě 28, tak to musím rozdělit.
Jsem nadšena! Vidím je, slyším, hurá! Ale co
to? Proč si na dalších hodinách často připadám jako voják v zákopu se svým: „Tady orel,
slyšíte mě?“ Výkřiky typu, já vás neslyším,
mně se to seká, řekněte to ještě jednou apod.
nabírají na intenzitě.
Nevzdávám to a nabízím sdílenou obrazovku, připravuji plakátky a nápovědy do noci
a těším se na ráno. Děti, teď něco uvidíte, hlásím nadšeně, jenomže 3 děti nevidí nic a 2 to
mají rozmazané. My jsme na chalupě a máme
špatný signál! Potřebuji pauzu, jdu to rozběhat!
Ještěže mám zlaté rodiče, kteří mě svými
maily povzbuzují a děkují.
Jak jsem si na začátku představovala ten
klid?
Budíček v 6.30, vyřizování emailů. Od 9 do
11 výuka, do oběda opravy, pak nutný fyzický relax a druhá směna, vyhledávání videí,
vyrábění pracovních listů, příprava na online
vyučování. V 19.30 telefon.
Paní učitelko, já tomu nerozumím. Nevadí,
vysvětlíme si to. Co to, ono už je půl osmé
večer?
V televizi hlásí možnost výuky ve školách
od 25. 5.
Prý starší učitelé ne... To bych se nato podívala! I kdyby mi bylo 80, tak už chci učit normálně! Zlatá tabule a barevné křídy!
Milada Fleková, 61 let

Vzhledem k opatřením, která nás nyní provázejí, nebylo bohužel možné uskutečnit VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ v naší škole. Nechtěli jsme však připravit děti a rodiče o radost z tvůrčí činnosti. Proto jsme připravili „kreativní balíčky“, obsahující vše potřebné včetně návodů. Balíčky
si rodiče vyzvedli v hale školy. Jak se všem „domácí tvoření „ povedlo se můžete podívat na
fotografiích.
Text a foto Alena Rybáková

Jak jsme šili roušky...
Ručně, na stroji, vsedě, vleže, ve dne, v noci, pro sebe, pro tebe, pro babičky, pro dědečky,
pro sousedy, prostě pro všechy! Trpělivě a rádi.
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Proč je karanténa naprd
a proč má Emzák větší štěstí...
10. 3. 2020 se navždy změnil svět. Poznal
jsem to naprosto přesně, vešel jsem do ordinace k lékaři a na ČT24 běžely zprávy ze
zasedání vlády. Po chvilce, když jsem vyšel
zpátky do čekárny, bylo jasné, že je něco jinak. Hlásili, že zítra není škola. A další, že se
uvidí. Postupně zavřeli obchody, opravny,
a co hůř – zavřeli nám i KFC, kina a další. První týden to bylo fajn, úkoly jsme vůbec neměli a mohli jsme si dělat, co chceme. Zasedala
Vláda a ministr vyhlásil, že se zavře všechno.
A hlavně, nikdo nikam nesmí. Kouknul jsem
z okna a bylo to jako v Avengers – Endgame
(nikde ani noha). Naši říkali, že to je jako při
finále Nagana. Což jsem napřed nepochopil. Později jsem vygooglil, že když naši hráli
o zlato v hokeji, tak se též zastavil čas. Jenže
tenkrát to bylo v dobré a teď, nikdo nevěděl
a doteď neví, co bude. Najednou vyhlásili, že
všichni, kdo jdou ven, musí mít roušku. Tím
pádem začal boj, v lékárnách a e-shopech se
strhl boj o roušky a dezinfekce. Začala i válka o toaletní papír, mouku a kolínka. Všichni nakupovali zásoby, jako kdyby měl přijít
Armagedon. Televize denně hlásily počty
nemocných, přidávaly počty mrtvých a postupně i vyléčených. Začaly se vyskytovat
konspirační teorie, kde se virus vzal?
Další týden už jsme postupně začali dostávat úkoly a začala výuka.

A my jsme pochopili, že koronaprázdniny
skončily...
A zase začala škola, jenže podivně. Přes
email nám paní učitelky začaly posílat nějaké
věci, pak jsem pochopil, že to jsou úkoly na
celý týden. Postupně jsme začali modernizovat výuku. Napřed jsme vysílali přes SKYPE.
Při jedné hodině se mi podařilo čistě omylem
vypnout zvuk paní učitelky. Není to jednoduché, všichni se učíme za pochodu. Po skoro
dvou měsících jsme už tak daleko, že spolu
chatujeme i přes ZOOM a Google Classroom. Teď už dokonce víme, jak to bude vypadat do konce roku. My, osmáci, máme smůlu.
Do školy se už do prázdnin nepodíváme.
Emzák(moje sestra)má větší štěstí,
za 14 dnů už bude moct chodit do školy. Ale
musí nosit roušku.
Postupně si situace zlepšuje, už se může do
přírody. Pomalu se otvírají restaurace (zahrádky), hřiště a další. Zatím nikdo nevíme,
co bude dál, ale … Na první rok karantény si
žijeme docela dobře.
Martin

Jmenuji se Nicolet.
Daří se mi dobře, až na to, že už je to doma dlouhé a chtěla bych jít
do školy. Chybí mi hodně spolužáci. Škoda, že nemáme online výuku,
abychom byli v kontaktu všichni, ale chápu, že spousta dětí nemá denně
přístup k internetu. Někdy chodíme ven s mojí kamarádkou Terkou na
brusle, nebo se jen tak projít, je to super. Většinu dne mi zabere učení,
ale potom jezdíme s mamkou a bráchou na kole do lesa a mamka běhat.
Nebo na brusle. O víkendu jezdíme většinou na výlety, třeba na Kokořínsko, máme to tam moc rádi. Byli jsme na Čertových hlavách, Pokličkách
,na Čapské palici je tam nádherná příroda. Když máme čas hrajeme
večer s celou rodinou hry. Nebo šijeme s mamkou roušky na mém šicím
stroji. Doufám, že půjdeme brzy do školy. Už se moc těším.
Díky této situaci jsem si našla nového koníčka – malování na kamínky.

Jak trávím
karanténu a co
jsem se dozvěděl
o holubech :)
Karanténa má hezké i chmurné dny. Vždy to
nemusí být zábava, ale já si ji užívám. Vydržet
mi pomáhá každodenní práce na zahradě, vyjížďky na kole a pozorování holubí maminky.
Holubice hnízdí u dědy na zahradě na smrku.
K dědovi jezdím, ale nechodím dovnitř. Snažím se uchránit dědečka před nemocí. Holubici ze zahrady pozoruji tak jednou, dvakrát
týdně. Někdy je vidět i samotné holátko, jak
ho maminka krmí. Děda mi poskytl informaci, že holubí maminka seděla na vejcích 16
dní a taky mi řekl, že v hnízdě už zahlédl dvě
holoubata. V knížce jsem našel, že je to holub

hřivnáč, největší holub Evropy. Staví si nepořádné hnízdo na jehličnatých stromech. Tak
to sedí.
Chybí mi ale kamarádi. Na druhou stranu
jsem více s rodinou. Také mám více času na
pomoc tátovi na zahradě snižovat terén kvůli
novému posezení, abychom to měli níž. Táta
nejdřív ryl a potom jsme mu pomáhali odhazovat hlínu lopatou. Už se ale moc těším, až
zase ve škole uvidím kluky.
Tristan Vavrušák, 3. A

vybarvila Lucie Černá

Úlovky z prácáků...
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Co se v koronačasech řeší ve virtuálním kabinetě
českého jazyka? Čtěte odzadu!
4

Ženy, zdravím vás,
napište mi pěkně prosím taky něco do
časopisu! Něco hezkého, tohle by se asi
tisknout nedalo.
Nebo dalo? Dalo! Ať děti vidí,
co učitelky řeší, jak i o přestávkách pracují a co jim zatajují!
Jinak za mě: já jsem PRO
třetí osobu v minulém čase
ROZHODNĚ ZATAJOVAT :))
Hezký den,
Marcela

Ahojky, 3
tak rozšiřuji naše češtinářské okénko.
Pokud jde o tvary
jednoduché a složené,
já jsem to taky dlouhou
dobu řešila jednoduše:
minulý čas - složené
tvary a tečka. Ale páťáci
to mají v učebnici jinak a pak
jsem na ASČ našla Kostečku, který to řešil
a říkal, že by ve 3. os. min. času měl být už
jednoduchý a jenom zmínit historický výklad.
Ale taky tam otevřeně zmiňuje, že pro výuku
není žádný jednotný výklad. A tím jsem se
zacyklila v tom ses, sis... Ach, jo...
Cituji Kostečku:
Z toho skutečně učitel základní ani střední
školy nemůže být příliš moudrý. Proti sobě tu
totiž stojí hledisko synchronní (podle něhož jde
o tvar jednoduchý) a diachronní (podle něhož
jde o tvar od původu složený).
Bohužel závazná sjednocující bohemistická
terminologie pro ZŠ a SŠ úroveň neexistuje.
Podle mého názoru je třeba držet se pojetí
synchronního a slovesný tvar /on/ utekl vykládat ve školách jako jednoduchý. Ve vyšších
ročnících základní školy a na škole střední je
možné přičinit k výkladu onen krátký exkurz do
historické mluvnice.
Zároveň podotýkám, že úkol na tento konkrétní jev by se neměl objevit v jakémkoli testu, od

školního přes přijímačkový na SŠ až
po maturitní.
https://www.ascestinaru.cz/poradna-asc-ke-slozenym-tvarum-slovesnym/
A k tomu lze. Lze je totéž, co je možno (jen
je zde vynechána v přítomném čase spona).
Brňáci uvádějí, že se jedná o konstrukci
s modálním predikátorem. Grepl-Karlík
uvádí, že se jedná o konstrukci VF imp cop
+ PRED mod + INf, základ pro větu jednočlennou. (pozn. VFcop - v přítomném čase
vypouští). Přísudek tvoří modální výraz,
který je tvořen slovesně-jmennou konstrukcí, a ještě infinitiv, s čímž gramatika pro školy
jaksi nepočítá. Školní gramatika mluví jen
o VFmod + INF - slovesný složený., případně o konstrukci mohl být krásný - VFmod +
VFcop + ADJ (S) složený jmenný se sponou
(slovesně-jmenný). Co je tohle podle školní
gramatiky? Kdo ví. Já bych řekla nejspíš složený jmenný se sponou (beze spony?).
A teď k té přímé řeči. Tady Grepl-Karlík říká
(říkají :)), že posuzujeme, zda se jedná o zapojování nebo spojování. Pokud výraz jedné věty
vyžaduje jako jedno ze svých sémantických
(intenčních) doplnění propozici, jde o zapojování. Což je podle mě tento případ, výraz se
slovy není úplný, vyžaduje doplnění. A to pak
následuje v přímé řeči.
Na druhou stranu jinde se dočteš, že
asyndetická spojení s obsahovou větou
(včetně přímých řečí) obvykle nepokládáme
za souvětné, ale jako nadvětné, překračující
rámec souvětí.
Co je obvykle?! Fakt nevím. Já bych se
přiklonila k Monče. Co kdyby tu přímou řeč
tvořila další složitá souvětí?! Třeba:
Obracím se na vás, holky, se slovy: „Je zřejmé, že všechny tyto špíčky jsou tolik složité,
že by bylo lepší, abychom tyto jevy prostě
dětem zatajily, protože jinak jim vznikne
v hlavách chaos. Já tedy jsem rozhodnutá
toto všechno vynechat a dětem zatajit!“
Jak bychom tohle potom rozebírali
(všichni)?

Děkuji Aničce za hozené rukavice, já tohle
miluji, zase jsem si užila hrabání v knihách.
Klidně uděláme špíčkové okénko na
Skypu.
Mimochodem: Skype - skype? Je to už
zobecnělé?
Pa. P.
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Ahoj Petro,
promiň zpoždění, nechávala jsem si Tě jako lahůdku na konec dne,
a to už padám...
Dnes jsem mluvila s Monikou, tak mám odpovědi 2
shodné :-)
já považuji minulý čas
za složený tvar i ve 3.
osobě, zvratná slovesa (reflexiva tant...a?) za
jednoduchý (s reflexivním formantem se, pokud to není zájmeno „koupat
se“, takže myslela jsem si - složený, myslel sis
- složený - prostě minulý čas a hotovo. A jak
jsi to Ty pořešila? (S Marcelou se neshodnu...)

A Mona řeší: .... abych řekl, co lze vytknout... - lze je příslovce s významem
„možno“... a dál? Co to je za přísudek...?
A já: .... hodil jsem ho na stůl se slovy:
„Už vás můžu poslechnout. Když není bílý,
neděsí mě.“ - jak řešíš větný vzorec? - já jsem
si to ve svém již scvrklém mozku převedla
na : ...se slovy, že už ho můžu poslechnout,
že když..., že mě neděsí“ a celé to určila jako
věty Pk, páč rozvíjejí „SLOVO“. Mona tvrdí,
že by určila zvlášť, jestli jsem to pochopila
správně - jako nový větný celek...
Neuděláme si na Skypu skupinu

čeština - špíčky?
Pá zítra :-)
Anna

Předmět: Re: Matematika Novotný - Evaluace 1
>
A když už jsme u toho češtinářského vrtání.
Řeším teď tvary jednoduché a složené.
Jestliže se zvratná slovesa dle učebnice (ne dle Kostečky)
označují jako jednoduché tvary.
A stejně tak minulý čas bez zjevných pomocných sloves
jako jednoduchý tvar (proti historii, v souladu s Kostečkou),
kam patří: myslel sis...?
To máš za tu trapnou poznámku. :-D:-D:-D

P.

Pro toho, koho jsme touto disputací potěšily, máme na straně 22 ještě jedno češtinářské
okénko! Zdravíme ze školy i z domácích kabinetů! Vaše češtinářky :))

stejný hluk v kuchyni, stejné kafe, ale koncerty byly jiné. Sice jsem za tento víkend naspala
dohromady asi tři a půl hodiny, nejedla buďto vůbec a nebo si do postele přitáhla všechno co
jsem našla, odpadly mi končetiny od stálého ležení, ale byl to pro mě stejně ten nejlépe
strávený víkend za celou karanténu.

Koronakoncert

Dobrý den,
omlouvám se,
že jsem vám neposlala
pracovní listy, kabely
od tiskárny nám
překousal náš malý pes
a ještě se něco
porouchalo uvnitř.
Teď je ale vše v pořádku
a pokusím se zasílat
práce včas.
Hezký večer
Asia.

Rayana
Asia

Ondra
Zuzka

KoronaPOHLEDNICE

Pozdravy z výletů
i od lednice...

Osmáci se zamýšleli nad výhodami a nevýhodami karantény
Zjistila jsem, kdo mi doopravdy chybí
Karanténu kvůli coronaviru musí dodržovat
každý člověk. Většině lidí se to nelíbí a stěžují si na ní. Ale mně osobně karanténa nevadí,
dokonce vyhovuje.
Co mi karanténa dala? Poněvadž jsem člověk který je rád chvilku sám mi úplně nevadí,
že se nesmím vídat s lidmi kolem sebe. Konečně mám hodně času pro sebe. Nemusím
nikam spěchat, můžu si v klidu popřemýšlet
a udělat si pořádek nejen ve svém pokoji, ale
i ve své hlavě.
Zjistila jsem, kdo mi doopravdy chybí a našla jsem své “pravé já“, kterého jsem si mezi
tím spěchem a lidmi vůbec nevšímala. Víc
jsem poznala sebe a svého bratra, s kterým
jsme na sebe neměli moc času. Také mám víc
času na malování a kreslení. Začala jsem cvičit. Mohla jsem se pořádně zamyslet, co bych
doopravdy chtěla a co ne. A co se týče učení, tak to mi moc nevadí, myslím si, že takhle
bez toho hluku a lidí kolem chápu tu látku víc.
A plus k tomu se ve světě zlepšilo ovzduší!

Byla to strašná nuda
sedět doma
(...) Mezi nevýhody patří to, že nemůžu chodit na tréninky šermu, ale díky tomu jsem se
po dlouhé době začal více věnovat tenisu, na
který většinou chodím se svou sestrou. Ta
málem uvízla v Norsku, ale na poslední chvíli
se stihla vrátit domů do Čech. Druhá sestra
zůstala se svým přítelem z Ameriky v Norsku a nemohou se vrátit ani do jedné země
spolu. Asi za největší nevýhodu považuji to,
že musíme nosit roušky, protože občas se

Co mi karanténa vzala? Jelikož mám rodinu na Ukrajině a cestovat se nesmí, tak to
znamená, že se neuvidíme delší dobu, to mě
docela mrzí. Taky mi trošku chybí škola, nemyslím všechny ty testy a zkoušení, ale mí
spolužáci, s kterýma byla často sranda. Zavřeli se obchody, divadla, kina, bazény a další
veřejná místa, kam jsem někdy chodila. Taky
se zavřely výtvarné školy, kam jsem chodila
každý pátek, toho je mi taky docela líto, protože zrovna tam jsem dostávala inspiraci na
další obrázky, nevím čím to bylo.
Obecně si myslím, že karanténa je jenom
k lepšímu. Má to víc výhod než nevýhod,
a proto jsem s karanténou spokojená. Musíme to brát jako příležitost.
Využít toho co nejvíc a nepromrhat ten čas jen tak.
Jsem ráda, že je karanténa,
ale zase nechci, aby trvala
věčně, protože se chci zase
uvidět se svými kamarády.
Julie
přes ně skoro až nedá dýchat. Ještě nedávno
bych jako nejhorší nevýhodu napsal omezení
volného pohybu, což už neplatí, takže jsem
šťastný. Protože předtím to byla strašná nuda
sedět doma, pořád se jenom učit a vůbec
nechodit ven. Další nevýhoda je to, že se nemůže cestovat, zatím se mě moc netýká, ale
pokud to potrvá i nadále tak nebudeme moct
jet na dovolenou do zahraničí. Vadí mi i to, že
se nehrají žádná sportovní utkání, obzvlášť
když se na sporty jindy dívám skoro pořád.
Žádná další nevýhoda, která se týká mě samotného mě už nenapadá.
Tato doba má i své výhody. Jedna z největších výhod je, že nemusím brzo vztávat
a můžu spát třeba až do desíti. Výhoda je
i učení, protože se neučím v tak velkém tempu jako ve škole a občas si dám třeba i celodenní pauzu a škola mi ani trošičku nechybí
a doufám, že se do školy vrátíme co nejpozději a nejlépe až v září. Další výhody týkající
se mě už nevidím.
Lukáš Bělaška

„Nasaď si tu roušku!“
Je asi osmý týden karantény a já si postupně začínám zvykat na to, co se vlastně děje.
Na začátku jsem si myslel, že to bude jen
malá záležitost maximálně na pár týdnů. Postupně však začala přibývat omezení, přišel
zákaz všech akcí nad sto lidí, zavření škol,
povinné nošení roušky na veřejnosti a další
důležité vyhlášky a opatření.
Pro někoho je tento stav velmi obtížný
a jiným naopak vyhovuje. Já mám například
velkou výhodu, že mám už několik týdnů
možnost zahrát si tenis, který je v této době
jako individuální sport naprosto legální. Na
začátku jsme sice museli být na jednom kurtu
maximálně dva hráči, ale asi po jednom týdnu
hraní jsme dostali možnost hrát na kurtech až
ve čtyřech. Díky tomu, už skoro měsíc hrajeme jako kdyby žádný nouzový stav nebyl.
Jako výhodu beru i fakt, že si můžu rozvrhnout čas tak, jak bych potřeboval. Nemusím
vstávat na osmou ranní do školy ani chodit
spát brzo. Jsou tady ale i nevýhody, mezi ty
patří omezený pohyb, kvůli kterému nemáme
možnost scházet se ve větších skupinkách,

chodit na sportovní utkání, zajít si do kina
nebo si před obchodem v klidu slízat zmrzlinu aniž by někdo nezačal vztekle pokřikovat:
„Nasaď si tu roušku!“
Škola. Jsem rád, že si všichni zvládli velice
rychle zvyknout na současný nouzový stav
a přeměnit styl výuky do elektronické podoby. Zdá se mi, že učení je o trochu méně než
ve škole. Ale doma se mi hůř učí, protože je
mnohem jednodušší koukat na film, než dodělat úkol do školy. Štěstí je, že naše škola využívá k předávání nových úkolů pouze email
a GC. Spousta škol využívá víc programů najednou a je v tom potom hrozný zmatek.
Jak to všechno dopadne, zatím nikdo neví.
Postupně se ale věci začínají pomalým tempem vracet do normálu, tak doufám, že to
všechno brzy skončí…
Adam Dostál

Naštěstí máme zahradu...
(...)
Ze začátku jsem byla ráda, že jsme doma,
protože můžu strávit více času s rodinou.
Máme zahradu, a tak i kontakt s přírodou.
Jsme tam často, takže mi to nepřijde tak
strašné. Výuka doma mi nevadí. Nemusím si
dělat každý den starosti s testy nebo pracemi
na známky. Když něco nechápu nebo mi nejde, vždy se najde někdo, kdo mi s tím může
pomoct. Je to tak sice i ve škole, ale podle mě
je o něco jednodušší poprosit někoho z rodiny, aby mi to vysvětlil po dvacáté, protože
jsem to pořád ještě nepochopila.
Práci si můžu rozvrhnout tak, abych nepracovala až do noci. Uvnitř v domě i venku na
zahradě si vždy, když mám volno po učení,
najdu nějakou zábavu.
Jak ale plynou týdny, začalo mi chybět vycházení ven mimo zahradu. I když teď už to

jde. Začalo se mi vlastně i stýskat po kamarádech a po naší třídě, kde o smích není nouze.
Do konce tohoto školního roku už se asi celá
třída pohromadě ve škole neuvidíme, a to je
velká škoda. Došlo mi, že se těším na to, až
tohle všechno skončí. Až se zase uvidíme.
Myslím si tedy, že to má svá pro i proti.
Byla to příjemná změna. Odpočinula jsem
si od těch stresů a učím se teď klidnějším
způsobem. Zároveň mi ale chybí spolužáci
a část rodiny, se kterou
se v téhle době nemůžu
vidět. Chtěla bych tedy
říct, že nám to přineslo
výhody i nevýhody.
Sofie

Jak pryč z kruhu?

Karanténa kdysi a dnes
Karantény jsou různé. Většinou jsou na nějakou známou infekční nemoc. Třeba žloutenka nebo Tyfus. Na to jsme zvyklí. Týkala
se jenom jedné rodiny, nebo menší skupiny
lidí. Ale tahle karanténa na Covid-19 se týká
všech lidí na celém světě. Každá země se vypořádává s touto situací po svém. Po uzavření hranic skončilo cestování. Přichází i zákaz
vycházení z domovů. Musíme nosit roušky
a jiné ochranné pomůcky. Tento zákon je
velmi přísný. Jsou zavřené všechny obchody s výjimkou potravin a lékáren. Jinde toto
opatření lidé neberou až tak vážně, porušují
režim a proto virová nákaza se šíří mnohem
rychleji. Myslí si, že přicházejí o svojí svobodu, když nemohou dělat co by chtěli. Virus
Covid-19 k nám přišel z Číny, která byla první
nakaženou zemí. Většina zemí na takovou situaci nebyla připravena. Nebylo dost ochranných pomůcek pro všechny.
Jak jsme se s tím vypořádali.
Lidé začínají šít roušky, pomáhají se postarat o staré, opuštěné a nemocné. Vaří pro
zdravotníky, hasiče a policisty teplá jídla.
Někteří si řeknou o peníze, ale většina tohle
dělá úplně zadarmo. Tím, že mnoho lidí přišlo o práci, protože museli zůstat doma,začali
si pomáhat. Třeba herci a zpěváci točí doma
různé zábavné pořady. Chtějí lidi povzbuzovat, aby věřili, že tahle hrozivá situace určitě jednou skončí. Dávají lidem příklad, jak
se v prostředí domova zabavit. Ať už spolu
s dětmi, nebo prostřednictvím televize.

foto internet

Morová maska, jakou používali tehdejší doktoři,
se stala jedním ze symbolů moru. Foto internet.
Mně osobně se karanténa moc nelíbí. Přišel jsem o milovaný fotbal, házenou i plavání. To už nemluvím o dovolené u moře, nebo
policejním táboře v Jižních Čechách. Nejvíce
mně chybí ale kamarádi. A nakonec i škola,
což jsem si nikdy nemyslel. Vím, že školu nahrazuje výuka přes internet, ale to nastavení
přeskakuje a tak je to vždycky náhoda jestli
se to povede. Ještě k tomu se musím střídat
s mamkou, protože ona na něm musí pracovat z domova. A to má přednost. Já vím, dobré na karanténě je, že nemusím obvykle brzy
vstávat, nebo že mám více času na svoje hry.
Někdy třeba i něco uvařím. Třeba palačinky.

Takže co je to karanténa?

Tento výraz pochází z italského slova „guaranta“, v překladu to znamená čtyřicet. Bylo
to označení pro období 40 dnů, kdy byli nemocní na lodích izolováni, bez možnosti vrátit se na břeh. A to už ve 14. století jako obrana proti moru. Letošní karanténa na Covid 19
už trvá už 2 měsíce, a ještě není vidět na konec. Nastalo sice uvolňování, ale do školy už
v tomto školním roce už asi nepůjdeme. I tak
bych byl rád s kamarády ve škole.
Tomáš Erlebach

(...) Výhodou pro svět je také větší ochrana
přírody. Nejezdí tolik aut (a jiných vozidel), lodí,
letadel a jiných dopravních a nákladních prostředků. Příkladem je, že v Brazílii na jedné pláži, kde se
běžně koupe hodně lidí, vylezly ohrožené želvy
na pláž (z toho důvodu, že tam nebyli dlouho lidé)
a nakladly stovky vajíček. Nebo že v Benátkách se
voda sama od sebe vyčistila (kvůli tomu že tam neplavou lodě), a kvůli tomu připlavaly ryby a kachny,
které tam kdysi nebyly. Další výhodou je že se
zvedla vlna solidarity, a lidé si začali více pomáhat.
Vojta Jahoda

Domov. To je v tuto
dobu to, kde jsme
všichni nejvíce. Jaké
jsou výhody a nevýhody? Přineslo nám to
nové zkušenosti? Kdo
je s tím spokojen, kdo
naopak ne? Nastala doba, na kterou se nikdo
z nás nemohl úplně tak připravit. Nastalo
něco, v čem jsme všichni společně. Můžeme
to přirovnat k tomu, že jsme všichni v jednom
kruhu, ale nikdo z něho nemůže pryč a my
všichni bojujeme proti korona – viru, který
nás v tom kruhu drží. Jak z něho pryč?
Začala bych optimisticky. Myslím si, že
tato situace má i určité výhody. Máme čas.
Spousta lidí v dnešní době pořád někam
spěchá a nemá čas na spousty věcí. Tedˇ ale
ano. Všichni se tak nějak můžeme zastavit
a udělat to, na co bychom si v tom našem
hektickém životě čas neudělali. Můžeme si
konečně pořádně uklidit všechny věci, můžeme zkoušet péct, vařit, kreslit si, přečíst
knížky, zkouknout všechny ty seriály a filmy,
vymýšlet nové věci, být s rodinou... každý
si najde něco, co chtěl vždycky vyzkoušet,
udělat, ale nebyl ten čas. Je tady samozřejmě
i ta druhá stránka a to jsou nevýhody. Všem
nám určitě chybí přátelé, naše záliby, na které
tedˇspousta z nás nemůže chodit. Věřím, že
nám chybí už i ta škola :).
Karanténa a celkově tato doba mně osobně
dala i spousty zkušeností. Nevěděla jsem, že
existuje classroom, naučila jsem se více se

skypem, se zoomem, celkově s počítačem.
Naučila jsem se i dalších pár nových věcí,
o kterých jsem ani nevěděla, že umím a nebýt
karantény, nevyzkoušela bych je a nepřišla na
ně. Na druhou stranu mi samozřejmě vadí, že
nemůžeme chodit tolik ven, spousta hezkých
míst je zavřená, musíme nosit roušku, a další věci, které nám ještě před chvílí přišly naprosto normální, ale najednou až zas tak normální nejsou.
Pro spousty lidí tato situace není lehká.
Hodně jich přišlo o práci. Malé podniky, květinářství, hospody... a spousty dalších na tom
tedˇnejsou vůbec dobře. Jsou tady i ti, kteří
mají home office a nebo ti, kteří nechodí do
práce, ale i tak nějaké peníze dostávají, a těm
to může i nemusí vadit. A jak se můžeme dostat ven z kruhu, ve kterém tedˇjsme? Tak, že
budeme dodržovat všechna opatření, které
vláda přikázala. Budeme ohleduplní a časem
se z něj všichni dostaneme.
Doufám, že toto období bude co nejdříve za
námi. Já se těším až už budu moct být se svými kamarády, dělat naprosto obyčejné věci
a také bych chtěla být už ve škole. Rozhodně
si začnu více vážit věcí, které mi přišly jako
samozřejmost. Na začátku karantény mi toto
všechno ani nevadilo, ale všeho moc škodí.
Udělala jsem věci, které jsem chtěla a tedˇ,
když už mám vše hotové, vrátila bych se zase
do toho normálu :)
Myslím si tedy, že karanténa a všechny věci
okolo mají výhody i nevýhody.
Veronika

Věděli jste, že
svatá Korona...
je patronka, která chrání
před epidemiemi?
Podle legendy zemřela krutou mučednicku smrtí během pronásledování křesťanů v dobách starého Říma.
Byla popravena rotrhnutím mezi dvěma palmami. Tělo Korony
bylo uvázáno uprostřed dvou pevně ohnutých palem a roztrhlo se
po jejich uvolnění.
foto internet

Pomáhají nám rodiče a babička
Když vláda uzavřela 11. 3. 2020 všechny
stupně i druhy škol, nikdo nevěděl, jak dlouhá bude tato doba, jak si s ní poradí stát, společnost, rodiče, učitelé, studenti i žáci. Jak si
s ní poradí moje rodina, já, bratr a moje 6letá
sestra. Budu vycházet z toho, jak se vyvíjí
nyní, studenti VŠ mohou za určitých podmínek do škol, vykonávat zkoušky, státnice,
studenti maturitních ročníků nastupují 11.
5. 2020, aby začátkem června mohli vykonat
maturitní zkoušky, postupně se vrátí 1. stupeň ZŠ a děti do MŠ. Ostatní studenti a žáci
zůstanou mimo školu až do prázdnin, pravděpodobně se vrátí jen 9. třídy (za určitých
podmínek).
Učí se tedy online na dálku, často bez kontaktu s učiteli, žáci dostávají jen prezentace, úkoly, někdy mohou využít konzultace,
někdy se spojují přes skype. Zadání obdrží
buď přes email nebo přes Google classroom. Nevýhodou tohoto řešení je nestejná
vybavenost a úroveň škol, týká se to jednak
moderních vyučovacích metod a možností
a hlavně technologií, chybí často jednotný
postup, někdo zadává úkoly častěji, někdo
ne, často chybí zpětná vazba od učitelů, ale
i žáků. Určitě jsou školy, které jsou dostatečně vybaveny jak technologiemi i pomůckami
a metodami, jsou dál než ostatní, ale jsou
i školy, kde toto všechno chybí, totéž ale platí
pro domácnosti žáků a studentů. Často chybí
počítače, chytré telefony, ale také ochota se

Co mi karanténa dala, a co vzala?
učit a často chybí
pomoc od rodičů,
jednak jsou v práci,
nebo se nezajímají,
nebo zadané látce
nerozumějí. Když
bych to měl shrnout, nemám tolik
informací, abych mohl napsat, zda převažují
negativa nad pozitivy a opačně.
Já a moji sourozenci máme výhodu v tom,
že nám pomáhají rodiče a babička, máme
chytré telefony, počítač nebo tablet každý
svůj, lépe tedy zadané úkoly zvládáme. Některá pozitiva bych rád vyzdvihl, jsme sice
někdy zahlceni úkoly a množstvím látky, ale
také můžeme k některým předmětům přistupovat jinak než ve školním roce. Můžeme
dělat víc referátů, prezentací, jít víc do hloubky. V tom si uvědomuji možnosti internetu,
mohu tam vše nalézt, dozvědět se, případně
nalézt další a další informace. Jen mám pocit,
že v jednotlivých předmětech je hodně látky, na nic není moc času, chybí procvičování
a upevnění látky, ale to není záležitost současné doby a situace, ale je to asi problém
současného školství. Co mi chybí nejvíc, jsou
společné chvíle ve škole, moji spolužáci, ale
také moje aktivity a sporty,co jsem vykonával, návštěvy kulturních akcí. Čas, který jsem
trávil se spolužáky ve škole i mimo, lze jen
stěží nahradit. Mohu alespoň jezdit na kole,
chodit po horách, protože v době nouzového
stavu jsme na chalupě.
Pokud mám říci, které hledisko převažuje,
z mé strany pozitiva, ze strany celé společnosti spíše negativa. Vzdělání každého národa by mělo být jednou z priorit a z toho,
co se odehrává, ten pocit nemám, a vinu
nenese jen COVID-19. V budoucnosti by
měly určitě nastat některé změny ve školství-v osnovách, ve metodách výuky, v práci
s moderními technologiemi, asi i v hodnocení
učitelů a škol. Znamená to-věnovat vzdělávání mladé generace velkou pozornost.
Jan

Spíše mi toho více dala,
než vzala. Karanténu beru
jako odpočinek od normálního běžného dne. Jednou
se to vrátí do normálu a na
karanténu budeme vzpomínat v dobrém.
Mně dala hlavně volný čas, který za běžného života moc nemám. Mám čas více sportovat, číst si, koukat na seriály, jezdit na kole,
procházet se v přírodě, uklízet, šít. Karanténa
mě naučila šít roušky, hned několika střihů.
Co mi karanténa vzala?
Tak vzala mi především kamarády. Ve smyslu, že se s nimi nemůžu scházet. Sice si můžeme psát nebo videochatovat, ale není to
stejné, jako se vidět osobně. Vzala mi sportoviště. Dlouho jsem si nemohla jít zahrát golf,
badminton nebo jiné sporty, které dělám
a jsou kolektivní. Možnost jezdit na kole to
z části vynahradila. Škola se lépe učí ve škole než doma, ale když se chce, tak se to dá
zvládnout rychleji jak ve škole. Také mi vzala
akce, jako je Barvám neutečeš, festivaly Mezi
ploty a Majáles.

Přestávku
jsem potřebovala...
Před počátkem krize jsem měla spoustu povinností. Chodila jsem do školy, po škole na
plavání, po plavání na malování a takhle skoro
každý den… Pak se najednou všechno změnilo. Zavřely se obchody, bazény, kina, dokonce
i školy a kroužky. Nejdřív jsem si uvažovala,
jestli neustálé sedění doma pro mě bude užitečné, nebo jestli to naopak uškodí… Taky
jsem se trápila tím, že se doma budu nudit,
jsem totiž hrozně neposedná, potřebuju vždy
někam jít, něco dělat. Kladla jsem si otázky
– Jak to udělám s úkoly? Co budu dělat ve
svém volném čase?
Udělala jsem si „plán povinností“ na každý
den, abych stíhala dělat co nejvíce užitečných
věcí. Každé ráno dělat rozcvičku, po rozcvič-

Nudím se v karanténě?
Ze začátku jsem nevěděla co dělat, tak první dva týdny. Učení bylo hodně, ale potom
nastávala nuda. Ale pak jsem si řekla, že bych
mohla využít té hromady času. Nastavila
jsem si režim a podle něho se řídím. Takže se
už nenudím. A když nemám co dělat, vyjdu
ven, nasadím helmu, vyndám kolo a jedu na
projížďku.
Těším se až karanténa skončí?
Ano i ne. Nebudu mít tolik času jako teď.
Těším se na kroužky, ale především na kamarády. Takže se v nějakém ohledu těším a v nějakém se moc netěším.
Chtěla bych si karanténu znovu zopakovat?
Není to pozitivum, karanténa je kvůli tomu,
že lidé umírají. Brala bych karanténu na odpočinek, ale aby se venku nic nedělo. Spíše
bych si ji nechtěla zopakovat než jo.
Co si z téhle doby nechám?
Cvičení mě začalo strašně bavit a chci v tom
pokračovat i po karanténě. Taky bych si chtěla ponechat výlety do přírody na kole.
Nikola
ce úkoly, potom si přečíst co nejvíc stránek…
Myslím, že teď se mi v karanténě celkem líbí.
Mám více času na školní úkoly, na domácí
povinnosti a taky trávím více času s rodinou.
Nemusím se zabývat školními problémy, například oblečením, balením tašky na příští
den, přípravou na testy, zkoušení…
Je to dobré, ale má to i svoje nevýhody. Už
se mi začíná stýskat po škole a kroužcích, po
svých kamarádech a po cestování… V podstatě mi už po dlouhé přestávce chybí dřívější, aktivní život. Určité nepohodlí je i s učením. Pro mě je lepší a pohodlnější učení ve
škole, kde se vše vysvětluje a probírá s učiteli. Taky jsem už dlouho neviděla svoji babičku,
která bydlí v zahraničí a jelikož jsou uzavřené
hranice, nemůže nás navštívit.
Musím říct, že jsem takovou dlouhou přestávku potřebovala. Víc a víc si na ni zvykám,
dokonce by mi bylo trochu líto, kdyby skončila. Určitě mi karanténa prospívá, ale taky
jsem plně připravená jít do školy!
Líza

Domácí vězení
Skoro každý z nás už si nějakým domácím
vězením prošel, ale vězení pro celou republiku? Domácí vězení za prohřešky doma trvá
obvykle jen pár dnů. Ale proč být doma zavřen měsíce? Omezení svobody pohybu je
přeci pro pachatele trestných činů, za trest…
Tím si prošel jen málokdo. Jaký to pro nás
může mít dopad? Může nám to prospět?
Ano i ne. Ne každému to ve škole jde a taková celostátní dlouhodobá karanténa může
nehezky narušit výuku.
A pak tzv. ponorka – někdy je opravdu těžké vydržet s někým dlouho v malém prostoru, i když se jinak máte sebevíc rádi a potom
vznikají zbytečné konflikty. Negativním vlivem je také panika, která vzniká hlavně díky
médiím, lidé jsou pak ve stresu a dělají zbytečná a často špatná rozhodnutí.
Mezi další problémy patří ekonomická krize, která vzniká zavřením obchodů. A zavřením škol, kdy rodiče musí zůstat s dětmi
doma a nemůžou chodit do práce a tím přicházejí o peníze.

Dělej, nebo odpočívej?
Myslím si, že asi největší problém bude návrat do běžného
života a přizpůsobení se zpět
starému režimu. Když se vrátíme do školy, drtivá většina
žáků nebude schopna se
rychle přizpůsobit se školním podmínkám. Normálně
už ke konci září funguje výuka
v plném tempu, ale následujícím
školním roce budeme ještě v říjnu opakovat
učivo.
Dle mého je též smutné, že se nemůžeme
potkat se svými přáteli a kamarády. Stejně
jako ostatní mám koníček, hraní Star Wars
Destiny, který provozuji s ostatními lidmi, proto mě uzavření místa, kde hrajeme,
frustrovalo jak z důvodu, že nemohu hrát
svou oblíbenou karetní hru, tak kvůli tomu že
nebudu moct trávit čas se svými přáteli. Samozřejmě mám přátele i mezi svými spolužáky, ale to je snad jasné :D
Doufám, že většina lidí má ráda ty, se kte-

Když se tak nad tím zamýšlím, může to
být pro někoho naopak přínosné - někomu,
komu učení doma nedělá problém, to může
vyhovovat, navíc přeci jen je už je moderní
doba s vyspělými technologiemi a spousta informací a materiálů se dá vyhledat na
internetu. Díky internetu můžeme s učiteli
také na dálku komunikovat, a to i vizuálně. Myslím, že díky karanténě máme také
spoustu času na svou rodinu i sami pro sebe
- můžeme cvičit, kreslit, číst knížky, věnovat
se plně svým koníčkům a spoustě dalších
věcí, které bychom jinak nestíhali. A díky
dovolenému pohybu v přírodě můžeme
poznávat nová místa - protože alespoň my
jsme se snažili jezdit do přírody dál od Prahy, kde není tolik lidí, na nová místa (samozřejmě až po denní dávce učení :o)). A někdy
můžeme i déle spát :o)
Jak se zdá, asi opravdu platí rčení „všechno
zlé je k něčemu dobré“ !
Nela

rými sdílí svůj životní prostor, ale trávit týdny
až měsíce se stejnými lidmi bez interakce
s někým jiným je někdy až frustrující. Jak
se říká, všeho s mírou…
Na druhé straně máme teď všichni
čas pořádně se vyspat bez stresu, že
budeme muset zítra v půl sedmé vstávat. Každý si zasloužíme minimálně
osm hodin spánku.
Ta ky mám teď mnohem více volného
času. Stejně jako hodně jiných lidí jsem rozdělený mezi: Odpočívej, protože pravděpodobně nebudeš už nikdy mít tolik volného
času. a Dělej něco užitečného, protože pravděpodobně nebudeš už nikdy mít tolik volného času.
Na závěr bych chtěl říct (napsat?), že všechno zlé je k něčemu dobré. Z důsledku vládních opatření jsme v podstatě vyměnili čas
strávený s ostatními za čas, který musíme
strávit se sebou. Já sem se s tím smířil, ale už
se nemůžu dočkat až půjdu do školy, ne kvůli
učení, ale kvůli lidem.
Ondřej Jaroš

Anna Pfefrová

Lukáš Budínský

Děti během izolace povbuzují učitele milými obrázky. Za všechny moc děkujeme!
Jediné, co mi chybí, jsou kamarádi...
Už od 1. třídy jsem se těšila na to, že by
mohla nastat situace, kdy v průběhu školního
roku nebudu nemocná, nebudou prázdniny,
a já přitom nebudu muset chodit do školy.
Rodiče mi říkali, že mám moc bujnou fantazii a tato situace nikdy nenastane. A přitom
se tak letošní rok stalo. Už koncem roku 2019
jsem věděla, že tento rok bude magický, ale
nečekala jsem to ve špatném slova smyslu.
Začalo to v lednu, kdy byly teroristické útoky, pokračovalo to únorem, kdy začaly hořet
australské lesy a poté Covid-19 neboli Coronavirus, který ovládl celý svět.
Celá ekonomika se zastavila a Česko nebylo výjimkou. 1. března se u nás objevily první
nakažení Covidem-19, poté se 11. 3. uzavřely
školy a postupem času začala platit karanténa s nouzovým stavem.
Do obchodu se smí podle věku v určitém
čase a povinností jsou nosit roušky, rukavice
a dezinfekce, která je při vchodu do obchodu.
Jakmile se zjistilo, že není dostatek roušek,
většina lidí si je začala šít nejen pro sebe a své
blízké, ale i pro lékaře, domovy seniorů a další potřebné ohrožené skupiny lidí. Postupem
času začaly počty nakažených stoupat a musela přijít tvrdší opatření, aby se Coronavirus
pozastavil nebo alespoň zpomalil. Celá země
si uvědomila, jak jsme vázaní na jiné státy
s potravinami a dalšími věcmi, které se dováží
ze zahraničí a naše země není ve spoustě věcí

soběstačná. Uvědomila si to i naše vláda a začala zadávat výrobu zakázek třeba pro dezinfekci našim českým firmám, aby se nemuselo
dovážet ze zahraničí. Pandemie s sebou přinesla i uzavření hranic, pokud hranice překročíme, po návratu musíme dodržovat čtrnáctidenní karanténu. Dokonce z některých
našich opatřeních si jiné státy vzaly příklad.
Smáli se nám, že nosíme šité roušky, a nakonec to zavedli také, protože viděli, že u nás
počet nakažených není tak vysoký.
Koronavirus podle mě přinesl mezi lidi i lepší chování ke svému okolí, začali si více pomáhat jak s nákupy pro seniory, tak i dalšími potřebnými věcmi. Určitě se díky němu zlepšilo
ovzduší, omezilo se cestování letadly, snížil
se provoz na silnicích a celý svět se jako by
zpomalil, lidé většinou zůstávají doma s rodinou a pracují takzvaně na home office (práce
z domova).
Jako velkou výhodu beru, že až zase od
září začne škola, budeme moci komunikovat
i přes „sociální sítě“ a co se týká mě, nemusím ráno brzy vstávat a rodiče jsou také více
doma. Za sebe musím říci, že mi současná
situace vyhovuje, ale je to kvůli tomu, že se
naštěstí nikdo z mého okolí nenakazil, a doufám, že to tak bude i nadále. Jediné, co mi
chybí, jsou kamarádi, protože kontakt přes
sociální sítě je dost neosobní.
Terka Barešová

Koronaslovník
Koronáč – co to jako je?
Honza: „Tak jsem si šel zaběhat a v Ďábličáku to vypadá jak na nějaké koronapárty...
Hloučky lidí, popíjejí, klábosí...“
Tatínek: „Dělej, zarouškuj se, blíží se
člověk.“
Petr telefonuje Pavlovi: „Už mi ty koronaprázdniny připadají nějaký dlouhý. Co Ty,
nešel bys radši do školy?“
„Vorouškovanej?“ zavzdoroval Pavel. „To radši budu doma, fakt koroňáka před prázdninama nechci! Naše babi má koronadepku, slíbili
jsme jí, že za ní hned z kraje léta zajedeme
a budeme ji lochtat tak dlouho, dokud neuzná, že ten koronákup na jaře neměla dělat.“
Chat Jany a Dany:
:-( vůbec nestíhám
co? já mám fšechno...
co?
Jj, odeslaný na GC a pěkně v termínu :-) :-) :-)
seš normální koronašprt!
Dvě dámy na nákupu: „Ta rouškovaná už
mě fakt štve... Koupila jsem si novou rtěnku,
a k čemu mi teď je?“
Neologizmy – koronapárty, zarouškovat se,
koronaprázdniny, orouškovat se, koroňák,

Pozdrav od virtuální tabule
koronadepka, koronákup, koronašprt, rouškovaná – slova, která se v naší komunikaci
ještě celkem nedávno vůbec nevyskytovala,
a teď se nad nimi nikdo nepozastaví. Mění se
svět – mění se i slovní zásoba, která si s touto
změnou hravě poradí, a tak vznikne v krátkém čase nejen odborné označení nového
bacilu, ale i spousta slov. Jsou nová, neotřelá
a lidé se občas předhánějí v tom, kdo vymyslí
originálnější složeninu: koronews, koronadovolená, koroňátko, koronafest, koronašmejd,
koronamóda, koronahaus, koronavejrat, ...
Lingvisté, tedy vědci zabývající se jazykem,
jsou jistě nadšení a databáze Neomat, která
zaznamenává nová slova, aby dala vzniknout
slovníku neologizmů, se pěkně nafukuje. Já
bych se bez těchto nových slov klidně obešla
a doufám, že brzy budou jen nepříjemnou
vzpomínkou a materiálem do slovních rozborů do pracovních sešitů pro deváťáky.
Pokud by vás zajímalo více:
https://ct24.ceskatelevize.cz/
veda/3071100-koronavirus-meni-cestinu-vznikly-uz-stovky-novych-slov-popisuji-lingviste
Anna Lukešová

Koronakorespondence
Předmět: češtinářský problém
Dobrý den. Teď jsem dělal úkol fyziky a narazil jsem na překážku. Fyzikální veličina čas má značku
malé ,t‘. Jaké ,t‘ bych měl napsat, kdybych ho psal na začátek věty? Např.: T/t je značka fyzikální
veličiny čas.
(...) Tady z hlediska českého jazyka zní pravidlo
jasně. Pokud je větný celek zakončen tečkou,
otazníkem nebo vykřičníkem, musí začínat velkým písmenem.
Fyzikáři by z toho asi radost neměli, ale tak to
v češtině je.
Mluvčí (pisatel) by si ale především měl uvědomit, že jazyk je prostředek dorozumívání, a proto by se měl snažit, aby také čtenář výpovědi
rozuměl.
Domnívám se tedy, že pokud umístíš název

veličiny na začátek větného celku s výše zmíněným interpunkčním znaménkem na konci, může
dojít k nedorozumění. A tomu by ses měl snažit
zabránit.
Větu bych tedy upravila tak, aby název veličiny
nestál na jejím začátku, případně bych za výpovědí nedělala tečku, tím dostojíš jak pravidlům
češtiny, tak pravidlům fyziky. To už Tě ale jistě
napadlo, viď?
Poradila jsem Ti v duchu Chytré horákyně.
PK

Dobrý den,
posaďte se!
Popsat, jaké to je
pro učitele v době
distanční výuky, je
jednoduché – nové
a velice náročné.
Jaké je to pro žáky
a rodiče? Nové a velice náročné.
Pro ulehčení nastalé situace se učitelé snaží, seč mohou, a nabírají zkušenosti z IT poradenství, o jakých se jim nesnilo skrz nejlepší
semináře pro pedagogy. Všichni věříme, že
i žáci posouvají své limity v ečekávaných i nečekaných dovednostech a veškeré zadané
práce plní, jak nejlépe a nejrychleji dovedou,
neboť jsou jako vždy svědomití a lační po nových informacích, protože učení je jedna ze
základních potřeb každé lidské bytosti.
Stejně však jako Pythagoras, který zemřel
s vědomím, že jeho věta nebyla přijata odbornou veřejností a musela čekat až na Euclida, i my, učitelé, propadáme nejistotám, zda
naše práce není zbytečná, ve chvílích, kdy
nemůžeme pracovat s jinak známými nereakcemi. Ve třídě je jednoduché poznat, který
žák alespoň trochu vnímá, pracuje na zadaném, nebo nás zcela ignoruje. Přes internety to však jde rozpoznat hůř. Stejně tak je to
i s ostatní spoluprací.
Žák ve škole, jdoucí do třídy pozdě, je okamžitě s tímto faktem konfrontován svým
vstupem do třídy, která ztichne a čeká na
jeho kreativitu při výmluvě. Oproti tomu
však i žáci mají těžší rozeznat, kdy vlastně
zvoní, když jsou doma a krom učení doma
svědomitě pomáhají s chodem domácnosti,
neboť sami ví, že zbylí členové domácnosti mají také své těžkosti a v této prazvláštní
době se jim snaží být nápomocni, seč jen mohou. Proto i k pozdním příchodům do hodin
jsou učitelé ještě tolerantnější než v budově
školy. Nicméně pořádek dělá přátele a dochvilnost je velice dobrá vlastnost.

Ačkoli se učitel nyní často potýká s nadmírnou ostýchavostí a zdvořilostí žáků, kteří
jsou k sobě natolik ohleduplní, aby náhodou
někomu neskočili do řeči, že často na otázku
nakonec nikdo neodpoví (ačkoli všichni odpověď samozřejmě znají), má to i své kladné
stránky. Vypnutí mikrofonu v reálné třídě
některým žákům, kteří mají tolik podnětů ke
sdělení ostatním, které se rozhodně týkají
výuky, nebo jsou životně důležité (jako kam
půjdou na oběd, když jim v jídelně neudělali
jejich oblíbené jídlo), by mohlo být zajímavým přínosem nejen pro vzdělávání. Když
už tato možnost ve virtuální hodině existuje
a někteří žáci jsou s nedostatečným tempem
vyučování nespokojeni, není přeci žádný důvod jí nevyužít. Žák pak klidně může sdělovat
své pocity třídě dál, aniž by ostatním odepíral
právo na samostatné tempo nebo je rozptyloval od soustředění.
Ale některé věci se nemění. Žáci jsou stále
natolik ohleduplní k sobě i ostatním, že mluví
(nyní tedy se zapnutým mikrofonem), jen pokud jsou tázáni. Stejně tak, jako na tabuli, nekreslí jindy, než jsou o to požádáni, tak ani do
společných dokumentů a na virtuální tabule
přispívají jen, když mají a pokud mohou.
V takovémto prostředí, kde všichni žáci namísto snahy vyhnout se jakékoli práci, se naopak snaží co nejefektivněji spolupracovat,
je pak vyučování zábavou nejen pro žáky.
A vězte, že učitelé v takovýchto podmínkách
dokáží být skoro stejně tak ohleduplní a tolerantní, jako naši úžasní a pracovití žáci, ve
kterých je budoucnost našeho světa.
Tomáš Novotný

Dear students,
We know it is a very difficult situation for you to deal with, you miss your
friends, family and teachers, but you can‘t see them.
Now it‘s a moment to stay safe at home, take care of yourself and your
families, and keep doing your English homework ;)
We hope that all of you can stay safe from the virus, and be ready to go
back to school as soon as possible.
Here in Spain, we are closed at home since the 12th of March. People
can‘t go to school, or to work. Only adults can go to the supermarket. If the
police catches you in the street, you are fined with 600 euros (15.000 CZ).
We are safe, and we miss you all a lot. We would like to be in Prague, with
you at school.
You‘ll see that in a very short time you will be back at school, and in the
streets with your friends.
Best wishes from Lleida,
Xavier & Oriol

O babičku a o dědu jsem měl strach
Popravdě řečeno, nevím, jak tuto úvahu
začít, jelikož si myslím, že se u nás doma
nic nezměnilo... Akorát do školy jsem musel brzo vstávat, a teď se aspoň ráno trochu
vyspím. Já jsem vlastně nikdy ven nechodil,
protože u nás na vesnici nikdo není, takže
mě karanténa netrápí. Pro mě to zamená jen
to, že už oficiálně můžu sedět doma a mamka po mně aspoň nekřičí, ať jdu ven.
Občas přijede ségra s malou, takže mě
na chviličku dostane od počítače a jdeme
aspoň na zahradu.
Můj celý den probíhá tak, že ráno vstanu
okolo osmé, podívám se, jaké mám úkoly
a když žádné úkoly nemám, nebo je mám
hotové, jdu hrát počítačové hry.
Občas zaběhnu dolů ze schodů vybrat
mamce ledničku. Myslím, že už se těší, až
půjdu do školy, že konečně aspoň zůstane
plná lednice.
Je také pravda, že trochu strach o babičku
a o dědu jsem měl a stále mám. I když to

nepřiznám nahlas, vždy jsem o ně měl
strach.
Ale stejně mi to všechno okolo, co se děje,
přijde jen jako zbytečná panika. Podle mě to
byl jen chytrý tah, aby vláda nahrabala co
nejvíce peněz pro sebe, a my už pro ně nic
neznamenáme. Ale s tím stejně nikdo z nás
nic neudělá, jelikož jsme moc malý páni, jak
říká moje mamka.
V pondělí nám konečně otevřou všechny
obchody, takže mamka konečně přestane
prudit, že si nemůže dojít na nehty. A nebo
že si nemá kam sednout na kafe... Roušky
sice budeme pořád muset nosit, i když to mi
nějak moc nevadí. Babička nám totiž ušila
různé vzory, takže vypadáme jako šašci.
Doufám, že v září se všichni uvidíme plný
zdraví a celý odpočatý. A teď už popravdě
doufám, že už mám 300 slov a budu to mít
za sebou...

Karanténa nám pomalu končí a prázdniny se blíží. Hezký víkend všem!
Filip Richter

Je to tak! Prázdniny se už opravdu blíží a s nimi zasloužený odpočinek. Teď ještě chvíli mailujte,
skypujte, zoomujte, choďte včas do svých virtuálních učeben! Mějte se dobře a zůstaňte zdrávi!
Moc děkuji všem, kdo přispěli textem, fotkou nebo obrázkem! Časopis je další prostor, kde
můžeme být zase trochu spolu. Velký dík patří paní zástupkyni Soukalové za zprostředkování
tohoto zvláštního vydání a Lence Holbové za tisk! Za redakci školního časopisu se loučí
a od počítače mává Marcela Šedivá.

