
PROJEKT JE REALIZOVÁN POD ZÁŠTITOU RADNÍHO PARDUBICKÉHO KRAJE
PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ, PANA JOSEFA KOZLA

Krajské centrum primární prevence Pk
při Pedagogicko-psychologické poradně Ústí nad Orlicí

Milí čtenáři, 
do rukou se vám dostává výsledek výzvy naší organizace „Deník týhle doby aneb offline v online“.  Celý měsíc březen 2021 
jsme sbírali příspěvky od dětí, žáků, studentů a pedagogických pracovníků, kteří nebyli líní a zvedli se od svých počítačů 
a ostatních digitálních technologií a nasdíleli nám svoje myšlenky, výtvory, kresby, výrobky, básně, povídky a zážitky z po-
sledních měsíců. Do výzvy se zapojilo 615 žáků a 63 pedagogických pracovníků. Domnívám se, že jsme se navzájem 
mohli inspirovat svými aktivitami a možná budeme inspirací i pro ostatní, kteří hledají odpověď na otázku, jak si uchovat 
duševní zdraví. Všem, kteří zaslali příspěvek patří velké DÍKY a myslím, že na ně jejich rodiče, pedagogové a blízcí mohou 
být náležitě pyšní. 
Ráda bych poděkovala všem sponzorům, kteří umožnili výtisk „Deníku týhle doby“ jako památky na „covidovou dobu“ a také 
zajistili odměny pro účastníky výzvy, protože si je zaslouží opravdu všichni. Poděkování patří také Střední škole informatiky 
a ekonomie, s.r.o. DELTA v Pardubicích, díky které získal Deník grafickou podobu.
 PhDr. Petra Novotná, ředitelka

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí
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Úvaha o době koronavirové:
Upřímně řečeno, v posledních měsících mám občas velice smíšené emoce. Mé nálady připomínají jízdu na horské dráze, 
kdy jednou jsem dole a podruhé nahoře. Jsou dny, kdy mě přepadnou nechtěné pocity smutku a zoufalství. Hlavou se 
mi promítají myšlenky, že mi mezi prsty nenávratně mizí nejkrásnější léta mého života, na která starší generace vždy 
s úsměvem vzpomínají. Občas se cítím vyčerpaná a dochází mi síly. Občas se mi zdají i ty nejsnazší činnosti nemožně 
těžké. Ovšem nenacházím libost v tom utápět se v pocitech, které mi nejsou k užitku. Naštěstí mi vždy můj vnitřní hlas 
nekompromisního optimisty řekne, že bude líp, jen tomu musím věřit a také pro to musím něco udělat. Odpovědnost 
za mé pocity si nesu pouze já sama a nemohu z nich obvinovat situaci či druhé. Mé dva týdny karantény, byly také těmi 
nejkreativnějšími. Když ustoupila nemoc a pozbyla jsem trochu síly začala jsem být aktivní. Po nějaké době mě omrzely 
všechny sociální sítě, také filmy a seriály a já si kladla za otázku, co budu tedy dělat? Začala jsem studovat, začala jsem 
cvičit a také jsem si začala zkrášlovat den maličkostmi. A tím, jsem z obyčejných činností udělala činnosti neobyčejné. 
Najednou jsem měla čas i na věci, na které dříve čas nebyl. Vše je pouze o úhlu pohledu z kterého se na život díváme. 
Tato situace může být utrpením a noční můrou pro jednoho a například odpočinkem pro druhého. Já osobně jsem 
raději, že mohu být doma, než abych chodila do školy, kde bych byla celý den v respirátoru. Nemohla bych pořádně 
dýchat a ničila bych si tím své zdraví. Soucítím, jak těžká tato situace musí být pro osoby, jež ztratili povolání, pro rodiče, 
kteří musí zůstat doma, kvůli svým dětem, pro seniory, jež jsou nejohroženější skupinou, pro děti, které si nemohou 
hrát ani dětských hřištích. Pro nikoho to není snadné. Ovšem hledat optimismus v situacích a dobách, které optimistické 
nejsou je vzácná obdivuhodná vlastnost, které bychom se měli obzvlášť v této době všichni učit.
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Dobrý den, 
mé jméno je SARS – CoV-2, ale říkejte mi Covid-19 či koronavirus. Troufám si říct, že jsem jeden z nejvíc zcestovalých 
tvorů. Potkal jsem spoustu zajímavých lidí, mnoho slavných umělců, sportovců, politiků, ale i běžných lidí. Málokdo 
potkal buňky tolika celebrit jako já, snad jen moje prababička chřipka. Bohužel většina imunitních systémů všech lidí mě 
nevítala s nadšením, dokonce mě chtěli zabít. Nechápu, proč mě nikdo nemá rád.
Narodil jsem se v Čínském Wu- chanu. Mými rodiči jsou tatínek SARS a maminka MERS. Ve Wu-chanu jsem se měl moc 
hezky. Lidé kvůli mně začali nosit srandovní bílé plastové oblečky, do kterých se celí zahalili a podivné látkové čtverečky 
na obličeji. Smutné je, že když se takto obléknou, nemohu přijít navštívit jejich buňky.
Z Wu-chanu jsem přešel do celé Číny a z Číny do zbytku světa. Už když jsem byl Číně, hodně o mně lidé ze všech 
kontinentů začali hovořit a rozhodli se mě prozkoumat. Strčili mě do mikroskopu, to je takový stroj, aby se na mě mohli 
podívat, a pak mi udělat krásnou fotku. Když mě fotili, snažil jsem se vypadat co nejhezčí, načechral jsem si svůj S- pro-
tein a usmíval se. Protože jsem věděl, že se na mě budou chtít kouknout asi všichni lidé.
Někdy v únoru jsem si moc oblíbil Itálii, tak jsem zjistil, že rád lyžuji. Ale i Španělsko bylo hezké. Lidé v těchto zemích 
byli hodní, proto jsem jich mohl hodně navštívit a to já dělám ze všeho nejradši. V Česku jsem ale moc lidí nepotkal. 
Lidé po celém světě začali nosit ty bílé plastové oblečky a látkové čtverečky, taky se začali mýt v hnusné vodě, kam 
nemůžu přijít. Oni snad nechtějí, abych je mohl navštívit, jsou zlí.
Do léta jsem pořádně prozkoumal skoro všechny státy až na ČR. Lidé zatím proti mně zbrojili všemi možnými způsoby.
Česko jsem detailně prozkoumal až na podzim. Od té doby se tam mám nádherně. A vůbec jsem se teď hodně vrátil 
k lidským buňkám, lidé tomu říkají druhá vlna pandemie.
Bohužel vymysleli očkování. Tím naučí své imunitní systémy mě poznat a zneškodnit. A když mě zabijí, nemohu je na-
vštívit. Naštěstí už mám ve Velké Británii, Brazílii a Jihoafrické republice své děti. Oni umí lépe navštívit buňky. Jsou to 
šikovné dětičky. 
Někdy na Vánoce jsem už oslavil své první narozeniny, toho se většina mých příbuzných nedožije. Proto když už nic 
jiného, aspoň budu slavný a budu slavnější než moje prababička Španělská chřipka.  

Marie, 8. B
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ZŠ Čs. Armády Moravská Třebová1

V roušce na zkoušce.  

Dnešní den by měl být výjimečný, půjdu s maminkou k zubaři. Obvykle bych se k němu netěšila, ale je to příjemná změna po čtvrt 
roce stráveném doma. Nejdřív mě ještě čekala jedna hodina vyučování. Po převlečení jsem sešla po schodech, které mám za třímě-
síční pobyt doma opravdu velice dobře prozkoumané. Už vím, že na čtvrtém schodu vlevo je malá prasklinka, a že šestý schod při 
každém došlapu jemně zapraská. (To mě již dvanáctý den pobytu doma začalo vadit, a tak ho vždy radši překročím). V pracovně 
na mě čeká počítač, sedám si k němu a zapínám ho. „Á, dneska naběhl rychle“, říkám si sama pro sebe, aby tady nebylo takové 
ticho. Počítač si oddychne, má toho už taky dost. Přiblížím obličej k obrazovce, abych si přečetla zprávy ze školy. Dnes začínáme 
angličtinou. Na ní se dneska vůbec netěším, píšeme totiž test. Test jsme měli psát se zapnutými kamerami. Bylo příjemné, dívat se 
po čtvrt roce na spolužáky, jejichž obličej se změnil k nepoznání. Polovina měla rozcuchané vlasy a druhá půlka měla ještě rozespalé 
a malinké oči. Některým jedincům bylo dokonce vidět i pyžamo. Prohlédla jsem si pozorně všechny tváře a zjistila jsem, že si u po-
loviny obličejů nepamatuji jména. Není divu v tomhle domácím vězení. Jeden žák se přihlásil, zapnul si mikrofon a omluvil se, že mu 
dnes nepůjde mikrofon... Angličtinář se na žáka unaveně podíval a mlčel. „To bude zase den“, řekla jsem si v duchu. Učitelé jsou z téhle 
výuky už celí nervózní a on je ještě pošťuchuje. V tom promluvil náš učitel angličtiny poměrně klidným hlasem a začal nám diktovat 
otázky. Test byl poměrně jednoduchý, to však asi neplatilo pro ostatní, zapnutými kamerami bylo vidět, jak se dívají do sešitů, nebo 
jim sourozenci napovídají přes rameno. Na test jsme měli deset minut a já již v sedmé minutě dokončovala, po dokončení jsem se 
přihlásila a omluvila se, že musím odejít k lékaři. Učitel se na mě rozmrzele podíval, ale dovolil mi opustit hodinu. Rychle jsem vypnula 
počítač a utíkala do pokoje převléci se a připravit se. Strojila jsem se jako bych jela na módní přehlídku, však to taky bude jediný výlet 
mezi lidi po dlouhé době, pomyslela jsem si. Maminka na mě zavolala, že odjíždíme a já seběhla ze schodů. Cesta k doktorovi byla 
úplně jiná než obvykle, maminka se mě ještě zeptala, jestli mám roušku, já vytáhla z kapsy velký chuchel asi deseti roušek, pak už 
jsme přijížděly do města, kde nebyl smog jako obvykle, ale byl tam čistý vzduch. Na většinou přeplněném parkovišti nebylo jediné 
auto. Na náměstí také ne, jen se všude místo nedopalků od cigaret válely roušky. Lidi kolem sebe chodili jako by si přenášeli smrtelné 
nemoci pohledem. Jeden pán velkým obloukem obešel smrkající paní s roztomilou psí slečnou. Prošly jsme po prázdném podloubí 
a už jsme viděly dveře zubní ordinace, když v tom mi přišla zpráva na mobil. Chtěla jsem se podívat, a jak jsem sklonila hlavu dolů, 
brýle se mi pod rouškou zamlžily tak, že jsem málem upadla na zem. Zaštrachala jsem jednou rukou v batohu a nahmatala mobil, 
vytáhla jsem ho a podívala se na něj. Byla to zpráva od spolužačky, proč prý nejsem na hodině a jestli vím, že mám psát test z češtiny. 
Naše češtinářka byla starší dáma vyhublé postavy a často byla velice nevrlá. Proto jsem dnešní test nemohla zmeškat. Nezbývalo mi 
tedy než se připojit. Seděla jsem v čekárně jako zařezaná čekajíc, kdo mě vyvolá dřív. Asi po pěti minutách mě naneštěstí zavolala 
paní zubařka a já musela jít do ordinace. Paní doktorka byla naštěstí moc hodná a dovolila mi být připojená na hodině a v případě, 
že by mě paní učitelka vyvolala, můžu si sednout za její stůl. Už jsem otevírala ústa, když se ozvala učitelka, abych se připravila na 
test. Celá jsem zbledla, naštěstí mi paní zubařka uvolnila místo na stole, a tak jsem se zvedla z křesla nasadila si roušku, posadila se ke 
stolu, zapnula si kameru a začala psát test. Test byl velice jednoduchý, a tak nebylo těžké ho napsat i bez předchozí přípravy. Po 
dopsání testu jsem se omluvila, že už musím jít, a tak mě mohla paní zubařka vyšetřit. Test i kontrola zubů dopadly naštěstí dobře. 
A já mohla jet s klidem zase domů. Do bezpečí domova. Do mého domácího vězení…

Asi takto si představuji a částečně i prožívám tyto těžké, ale často i zábavné chvíle, kdy nemůžeme jít pořádně ani na procházku. Pobyt 
doma ze mě udělal výtečnou kuchařku, která dokáže uvařit cokoliv ze dvou nebo tří ingrediencí. Vždy sem se považovala spíše za in-
troverta, v téhle době bych si ale povídala s kýmkoli třeba i s neoblíbenou spolužačkou nebo spolužákem. Celý příběh je lehce smyšlený, 
nebo přikrášlený cizími zážitky i ty jsou však lehce pozměněné, je však založený na pravdě.

Šárka, 8.
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Offline v online

Chtěla bych se vyjádřit k dnešní době jako mladý člověk, co si do letošního roku užíval života, přátel, rodiny i výletů. Před rokem 
přišla první zpráva, že je tu s námi neznámí vir, který se přenáší kapénky z úst a nosu mezi lidmi. V den, kdy oznámili, že se zavírá 
škola a budu moc být doma, byl snad ten nejlepší den na světě. Postupem času už jsem to viděla jinak, hůře. Teď v tuto chvíli mi 
chybí jak přátelé, tak rodina aj nakupování oblečení a chození po restauracích i posezení v hospodě. Po tomto roce moc nevím, co si 
o tom všem myslet. Chápu, že je to nečekaná nemilá věc, která tu teď s námi je, ale už si uvědomuji, že to není sranda a tato situace 
by se neměla brát na lehkou váhu a hlavně, teď nemáme myslet sami na sebe, ale zkusme myslet na druhé.  Sama vím, že by nebylo 
úplně nejlepší v téhle době se jít někam bavit, kde je velká koncentrace lidí, ale spousta lidí brečí, aby se mohli jít bavit. Spousta lidí 
nemyslí na druhé a to je v téhle situaci to nejhorší, co mohou udělat. Uvědomila jsem si, že teď tu nejde o mě, o to, že si nemohu jít 
koupit kalhoty nebo si zajít do kavárny na kafe, ale teď tu jde o kategorii mých rodičů a prarodičů. Spousta lidí si neuvědomuje, že 
zdraví našich blízkých je přednější než nějaká zábava, kde se člověk opije do němoty a potom si stejně nic nepamatuje. Měli bychom 
si uvědomit a být vděční za to, že tu naši blízcí pořád jsou a užívat si s nimi každou volnou chvíli, kterou máme. Měli bychom být 
šťastní, že slyšíme naší babičku nebo dědečka aspoň přes telefon, že víme, že jsou v pořádku pořád tady s námi. Naše mladá genera-
ce by se měla zamyslet, že my jsme ti, co to mohou všechno změnit, my bychom měli chránit starší lidi a být lepší generací. Nedělat 
hlouposti, nescházet se s deseti kamarády bez respirátorů. Nikdy nevíme, kdo to může mít a kdy to můžeme donést k babičce, která 
bydlí s námi a nejde ani na nákup, protože má strach. Takhle by to nemělo být, měli bychom být ohleduplní a myslet na druhý. Na 
sebe můžeme myslet tím, že místo srazu s kamarády si půjdeme zaběhat, zajezdit na kole a tím něco uděláme jak pro naše zdraví, 
tak pro lidi v našem okolí. Ano taky mi chybí zajít si do Vaňkovky a koupit si všechno co vidím, ale svoboda pro mě neznamená víc 
než úsměv mého táty každý další den, který mohu být s ním. Není to náročné jen pro nás, co teprve lidé pro které byla jediná náplň 
dne procházka? Na kterou se teď bojí jít jen, aby je někdo nenakazil. Tím, že lidé budou protestovat a nadávat na druhé se tu situace 
nezlepší, spíš naopak to bude ještě horší a bude to trvat déle. Já sama toho občas už mám plné zuby, školy mám o to víc a musím 
dělat úkoly, je víc a víc věcí, kterým nerozumím, chybí mi osobní styk s učiteli se spolužáky, ale přece když vím, že bych mohla něko-
mu ať už komukoliv ublížit, tak proč bych měla ostatní lidi tomu vystavit? Proč když mohu udělat něco pro to, aby tohle všechno 
už skončilo, proč to neudělám? Proč dělat vše proto, abychom takhle žili ještě další rok. Tato nemoc není o tom, že je tu nějaký vir, 
který zabijí lidi, kteří nemají tak dobré zdraví. Tato nemoc je o lidech a o tom jak se k tomu my postavíme a jak se budeme chovat 
v přítomnosti tohoto viru. 

Tereza, 2.B

HOLA, HOLA – škola volá!!!

Tato doba divná je,
nikdo se moc nesměje.
To, co dříve sen byl krásný,
teď už děsí. To je jasný!!

Školo, školo, kde Tě máme?
Otevři se, my to dáme!!
Počítač je dobrý slouha,
ale teď však ouha, ouha!
Zlým je pánem, všichni víme,
do školy se připravíme.

Zlatý sešit, pero s tužkou,
kéž nám budou brzy družkou.
Na kamarády se už teď všichni těšíme,
co budeme dělat, spolu stále řešíme!!
Školo, všichni doufáme,
že se brzy shledáme!!!!!!

Ondřej, 4. třída
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Iva, 
GMT a Letecká SOŠ

Online škola nás nudí,
na Teamsy nám úkoly chodí.
Do školy pozdě vstáváme,
k obrazovce se neoblíkáme.
Pokud někdo kameru zapne,
celá třída se ho lekne.
Do obrazovky zíráme,
mnoho úkolů míváme.
Na Instagramu dlouhé hodiny,
poté míváme vidiny.
10 litrů kávy pijeme,
o přestávkách nádobí myjeme.
Pokud máš velký hlad,
na oběd si musíš počkat.
Teď příjde rada má,
Online škola se zvládnout dá.

Tomáš, 2.R

Eliška, 1.ročník

Život s covidem
Od začátku covidu se snažím myslet pozitivně, ikdyž je pravda, že to někdy jde velmi špatně. Některé dny jsou lepší, třeba když je 
venku hezky a mohu jít ven, ale naopak když je počasí ošklivé a jsem zavřená doma, tak je ta nálada horší a nemám chuť nic dělat. 
Určitě mi chybí život před covidem a to třeba vídání s rodinou. Můj děda bydlí v Táboře a s návštěvou to je těžké, protože se bojíme 
abychom ho nenakazili. Babičku mám také už starší a té jsme aspoň nakupovali jídlo a nechávali ho u dveří. Určitě mi chybí také 
kamarádi, návštěva zábavy, kina, restaurací a určitě také dovolená někam do zahraničí. Co se týká školy, tak tento způsob výuky mi 
vyhovuje, protože mám individuální studium. Věc která mě mrzí a chybí mi, je také moje brigáda, kterou jsem si našla pár měsíců před 
covidem. Hodně jsem tam komunikovala s lidmi a určitě jsem se nenudila a je to brigáda která mě moc baví, takže se těším až zase 
budu moct chodit. Ze začátku covidu jsem neměla vůbec nic na práci a nevěděla jsem co dělat. Takže jedna z věcí co mě napadla 
bylo, že si předělám pokoj. Většinu času jsem tedy trávila předěláváním a zabralo mi to nějaký ten měsíc. Také mi chybí sport, od 
malička dělám různé sporty a především ráda navštěvuji fitness centra, což momentálně není možné. Když to bylo možné, tak jsem 
si aspoň šla ven zaběhat, nebo šla na brusle. Na začátku prosince minulého roku jsme si pořídili štěně a začalo to být díky štěněti 
všechno veselejší. Většinu času trávím s ním, učím ho povely, chodím s ním na procházky a hned se díku tomu těším na další dny. 
Když to šlo, tak jsem jezdila aspoň na výlety do přírody s kamarády, což se už ani teď tolik nedá. Každé ráno, když se dozvím kolik lidí 
je opět nakaženo a kolik je nových úmrtí, tak je mi z toho velmi smutno a doufám, že se to bude lepšit a bude zase život normální. 
Na závěr bych chtěla napsat, že si myslím, že by se ale nadruhou stranu mohli lidé díky tomuto nad sebou zamyslet a více si vážit 
kontaktu s blízkými, procházek v přírodě a té volnosti co jsme měli předtím.

Vendula, 2.B

Kateřina, GMT a Letecká SOŠ

Veronika, 6.AV



Karla, 6.B

Zuzana, 
GMT a Letecká SOŠ

Karolína, 6.B

Daniela, 6. AV

Eva, 
ZŠ Komenského, Letohrad

Jiří, 7.B

Matěj, K2

Lucie
GMT a Letecká SOŠ

Kateřina, 7. A

Lenka, 6

Karolína, 8.A

Lukáš, 2.AVNikola, 5.AV
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Petra, 
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Lukáš, 4.A.

Marie Helena, 8.

Linda, 6.Martin, 1. 
domácí překážková dráha

Tereza, 3.

Lada, 2.

Lukáš

Helena, 5. 

Josef, 1.A, Gym.

Jiří, 2. AV

Příspěvek zaslal i jeden ze sponzorů...
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ZŠ Svitavy Riegrova, 7. - 9. třída
ZŠ Walfdorská Pardubice

chemie
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ZŠ Riegrova Svitavy, 7.-9. třídaZŠ Svitavy Riegrova, 7.-9. třída



ZŠ Riegrova Svitavy, 4.B.ZŠ Riegrova Svitavy, 4.B.



ZŠ Dolní Čermná, 5. třídaZŠ Riegrova Svitavy, 4.B.



ZŠ Pomezí, 7. a 8. třída
ZŠ Dolní Čermná, 5. třída



ZŠ Pomezí, 7. a 9. třídaZŠ Pomezí, 7.. a 9. třída



ZŠ Pomezí, 5. třídaZŠ Pomezí, 5. třída



ZŠ Masarykova PoličkaZŠ Pomezí, 5. třída



ZŠ Litomyšl Zámecká
ZŠ Masarykova Polička
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ZŠ Školamyšl Litomyšl

ZŠ Brandýs nad Orlicí
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ZŠ Sloupnice
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ZŠ Nekoř



ZŠ Sloupnice
 

ZŠ Sloupnice
 

Nevýhody:  Když začal Covid-19, bylo mi 11 let, letos mi bude 13 let. Už skoro rok
jsme zavření doma. Nemůžeme nikam jít, všechno je zavřené. Nemůžeš se potkat se
svými kamarády z jiného okresu. Hranice jsou zavřené jako za komunistů. Do školy
nechodíme. Musíme být 4 hodiny na počítači a učit se distančně. Je mnoho nevýhod.

 
Výhody: Naučila jsem se vařit. Lépe pracuji na počítači. Jsem samostatná. Mám
více času. Mám méně hodin. Trávím více času s rodinou.

 
Co potřebujeme: Být zase spolu. Nakupování s kámoškou. Jít si zaplavat do
bazénu. NO PROSTĚ CHYBÍ NÁM VŠECHNO!!!!!! 

 
Co nám nechybí: NIC, VŠE NÁM CHYBÍ!!!!!

 
JÁ UŽ JENOM DOUFÁM, ŽE SE TO SPRAVÍ ČASEM.        

 

ŠKOLA V KORONĚ
 

Doma stále sedím,
do počítače na učitelku hledím.

Výuku nevnímám,
na školu vzpomínám.

 
Na prázdniny jsem se těšíval,

na hory nebo k vodě jsem jezdíval.
Teď se těším do školy,

až nebudou online hodiny.
 

Doma už dále nechci být sám,
bojím se, že spolužáky ani nepoznám.
Moje učitelky se taky jistě změnily,

vždyť u kadeřníka rok nebyly.
 

Marie Terezie, ta by koukala,
do stolu by nejspíš bouchala.

Kde jsi, povinná školní docházko,
nebo obyčejná procházko.

 
Divil by se i Jan Amos,

jaký je ve školách chaos.
 

Korono, korono táhni už někam,
do školy vážně už spěchám.
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ZŠ Bratří Čapků, Ústí nad Orlicí 5
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Jak se mám? Mám se dobře. 
Jak to prožívám? Tuto dobu prožívám různě. 
Co mi tahle doba přinesla? Přinesla mi dobré i

špatné věci. 
Co jsem se naučil? Naučil jsem se lépe hrát

fotbal. 
Co jsem vyzkoušel? Vyzkoušel jsem řídit

čtyřkolku. 

Online výuka se mi nelíbí, protože to je nuda.
Nemůžu pomáhat Tomovi a musím sedět u

počítače. Je to těžké. Už chci zpátky do školy.

ZŠ Bratří Čapků, Ústí nad Orlicí 5
. C



ZŠ Dobrovského,
Lanškroun
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Tereza
Dnešní svět je podle mého názoru špatný. Mám spoustu důvodu mít takový názor, nelíbí se mi
například odsuzování lidí kvůli barvě kůže, nebo dokonce za to, jak vypadáme a co máme na

sobě, za to, koho máme, nebo naopak nemáme rádi. Lidé ani nejsou schopni vyjádřit svůj
názor bez urážek, vulgarismů a podobně. Oni to sice nevidí, ale jakoukoli větou, kterou

řeknou, či napíšou, mohou druhým ublížit. Někteří mají z ubližování ostatním radost, my se
kvůli těmto lidem trápíme… Asi můžu poradit jen to, že váš život je jen váš, tak si přestaňte
všímat těchto lidí a neničte si kvůli nim svoje životy. Lidé přeci nemohou za to, jak vypadají,
že jsou třeba nemocní. Další věc, která se mi nelíbí, je ničení přírody. Někomu nedochází to,
že pokud budou vyhazovat odpadky všude možně, kde se jim zlíbí, za chvíli dojde k vyhubení

zvířat i ke zničení půdy, na které by mohly za pár let vyrůst rostliny a stromy, které jsou
zdrojem kyslíku, jednou z nejdůležitějších věcí na světě! Přece není takový problém, když jste

někde v přírodě a dojíte třeba sušenku, obal vyhodit do odpadkového koše doma, nebo do
nějakých odpadkových košů, které venku vidíte. Ten obal, sáček neváží tolik, abyste to

nemohli vydržet domů a tam ho vyhodit! Když jdeme s mamkou a s pejskem na procházku do
lesa, je tam tolik odpadků, až bych řekla, že to není les, ale doslova skládka odpadků. Takže
po sobě sbírejte odpadky, nebo tu kvůli vám moc dlouho nebudeme. Na světě je sice spousta

zlých, ale naštěstí i dobrých lidí: Važte si toho, co máte. A mějte se rádi :).

 

Amélie
Nelíbí se mi ta nová nemoc, která se jmenuje covid 19. 
Už bych chtěla jít do školy, protože doma mě to nebaví. 

Těším se, až to skončí, roušky, respirátory. 
Nebaví mě je pořád nosit, strašně špatně se v nich dýchá. 

Jsem strašně smutná, že nejsou sportovní tréninky. 
Doufám, že to nějak vyřeší, ať je to zas dobrý. 

Doma je to nuda, už nevím, co mám doma dělat. 
Chtěla bych jít do školy a normálně se učit. 

Učit se doma není lehký. 
Už ať je to všechno normální.

 

Anna
Nelíbí se mi, že se nemůžeme vídat s kamarády.

Nelíbí se mi, že nemůžeme chodit mezi lidi.
 

ZŠ Masarykova Dolní Roveň

Adéla
Nelíbí se mi svět, kam pořád tak spěchá.
Žádná zábava, a život za sebou pak nechá.

Jít ven, smát se a tančit teď.
To byl můj skvělý svět.

 

Tomáš
Za poslední měsíce, 
svět se změnil velice. 

V ulicích už nikdo není, 
národ čeká, co se změní. 
Čekají nás tvrdé zkoušky, 
navlékneme nanoroušky. 

Za malinkou chviličku, 
nepoznám ni babičku. 

Ani dědu, ani tetu, 
já už si je v rouškách pletu. 

V obchodech nic nekoupíme, 
pouze to, co doma sníme. 

Ve výdejním okýnku, 
koupíme jen Plzínku. 
Už se těším do školy, 

až obuji bačkory. 
S kámoši už bez roušek 
na fotbal jak fanoušek. 
Ať už táhne covid pryč 

a já můžu honit míč.
 

Kateřina
Nelíbí se mi VIR, který teď vládne, 
a tak si školu tvořím ve své hlavě. 

Škola stále zavřená a doma už je nuda 
a to, že se nudíme, nikoho nezajímá. 
Nelíbí se mi VIR, jak nám svět kazí, 

bez roušky nikdo nohu nevynoří. 
Těším se, až ten covid opravdu zmizí 

a s přáteli si opět nebudeme cizí. 
Jediný důvod, proč zůstat doma, jsme my, 

abychom navzájem ochránili. 
Jediný důvod, proč zůstat doma jsme my, 

abychom se navzájem ochránili.

 

ZŠ Dobrovského,
Lanškroun



Jan
Návrat do školy 

 
Ten dnešní svět se mi zdá podivný, 

pokusím se složit pár vět, 
jak se asi budou psát dějiny. 

Stýská se nám po škole, 
ať se nikdo nediví, 

doma nás to nebaví, 
nevidíme se s přáteli. 

Na počítači to je řehole, 
bolí nás záda a celé tělo, 

chybí nám povídání z očí do očí, 
už aby to skončilo. 

Chceme jít do školy, 
mít zas normální hodiny, 

tělocvik, zpívání a příroda, 
komunikace s učiteli. 

Tak jsem si postěžoval, 
ale asi nic nezměním, 

budu se zas učit doma dál, 
snad všemu porozumím.

Martin
Nelíbí se mi svět, 

který právě zažívám, 
celý svět se mi motá kolem hlavy, 
teď tady vymýšlím slova z hlavy, 

nelíbí se mi, jak jsou lidi na sebe zlí, 
proto bych se usmířil rád 
a chtěl bych nastavit řád. 

Tenhle chaos 
mě dovádí k šílenství, 

proto bych to chtěl zastavit. 
Chtěl bych, aby se lidi měli rádi 
a támhle za rohem se nehádali. 
Chtěl bych, aby skončil covid 

a znova začal chodit ven s lidmi, 
co mám rád, co mi chybí, 

chtěl bych je znovu někdy vidět. 
 
 

Nezajímá mě, co si o mě kdo říká, jak vypadám, otočím se zády a nebudu to řešit. Nemám rád lid, kteří si o sobě myslí to, co nejsou.
 Nemám rád, když někdo v parku po sobě neuklidí a pak to za něj uklízejí druzí. Když mi umřel děda, tak mi chyběl nejvíc,

 když jsem ho právě potřeboval, tak u mě nebyl, je mi to líto, dědečku, co se ti stalo, teď tady sedím za počítačem a píšu tenhle článek.

 
Laura

Až dneska večer půjdu spát, 
podívám se z okna na nebe a začnu si povídat. 

Proč jen je ten svět tak děsivý, 
proč někteří lidi jsou na ostatní tak zlí? 

Nemůžeme s tím prosím přestat, 
protože jinak mně prostě nepůjde spát. 

Nejradši bych na všechny zakřičela, 
a prostě bych řekla: 

„Je mi úplně jedno, jestli mě za to budete posuzovat, 
ale já si myslím, že je čas začít to napravovat. 

Nemusíte být na všechny tak zlí, 
přestaňte šikanovat a posuzovat ostatní. 

Tak dost, přestaň už s tím, 
přestaň už s tím přemýšlením! 

Musíš se prostě smířit s tou krutou realitou, 
s těmi lidmi, co dělají Zemi jinou! 

Musíš si vzpomenout, kdo tu Zemi dělá krásnou, 
přece ti, kteří tě ve všem podporujou.“

 

Samuel
Nelíbí se mi svět, 

který právě žiju v době covidu, 
s kamarády se nevídám, 

doma hraju si sám, 
roušku pořád u sebe mám, 

když chci navštívit krám.
 

Daniela
Mám ráda svět dnešní, 

po něm sama jdu a nevím, kam. 
Náš premiér v Praze běsní, 

že covidu unikám. 
A já s nebem nad hlavou cítím jaro 

a to mi dovolí 
být sem tam venku s rouškou, 

a to mi nevadí. 
A od čtvrtka respirátory 

na každém rohu nás čekají, 
Blatný to však neuhlídá 

a my jsme zoufalí…
 

Valerija
Nelíbí se mi svět, 
jaký je právě tedˇ, 

roušky, respirátory nosíme, 
nemocní být nesmíme. 

Přírodu někteří lidé trápí, 
tím že hází odpady na zem, 
do sběru mohou nosit papír 

a dobře posloužit všem. 
Ať už ten covid zmizí, 

chtěla bych jít už do školy, 
ve škole nejsme si cizí. 

Doma je už nuda 
a hodně úkolů. 

Chtěla bych, aby bylo všechno
jako v roce 2019. Chci jít už na
Ukrajinu, ale zákony říkají, že

ani v létě nepojedu. Takže budu
sedět doma, asi si jenom si

zajdu ven.

 

Michal
Když se podívám o rok zpátky, chodili jsme do školy, scházeli jsme se 

s kamarády, smáli jsme se, chodili do kina, neměli jsme na puse roušky, nemuse
jsme si dezinfikovat ruce… Bylo to fajn. Ale teď? Pandemie nám nedovolí lyžova

scházet 
se s rodinou, s přáteli, chodit na kroužky, chodit do školy. Musíme být doma a učit

distančně. Cítím se o dost hůře, chci už fotbal, chci jet na výlet a nebát se nemo
 Doufám, že se situace zlepší a pandemie nás opustí. 

“Roušky, všude roušky, 
kam se otočím, 

vidím samé roušky. 
Ušít si je nemůžeme, 

k respirátoru to spěje. 
Roušky, všude roušky, 
kdy to skončí, nevím, 

a tak nasaďme si roušky.”

 

František
Nelíbí se mi svět, 
jaký je teď právě, 

karanténa, roušky, respirátory, 
už mi z toho hučí v hlavě 

Nelíbí se mi svět, 
jak si právě stojí, 

místo ve škole 
se učím ve svém pokoji. 

Nelíbí se mi svět, 
jak se už rok chová, 

všude je jenom samá KORONA. 
Tréninky, zápasy, kroužky, 

to vše mi chybí, 
doteď jsem netušil, 

jak se mi ve škole líbí. 
Spolužáci, učitelé, 
všichni mi chybí, 

hodiny i přestávky, 
to vše se mi líbí. 
Nelíbí se mi svět, 
jak se právě třese, 

musím všechno zvládnout 
na domácí adrese.

 



ZŠ náměstí Míru SvitavyZŠ Masarykova Dolní Roveň

Michaela
Nelíbí se mi, že každý kritizuje něčí postavu, 

ale na nošení roušky sám nemá odvahu. 
Nelíbí se mi, že někdo pořád nechápe, 
že každý může mít rád, koho chce, 
a myslím, že jich je bohužel více. 
A že někdo někoho tmavé pleti 

odsuzuje za zločince, 
to už nestojí ani k zmínce. 

To, že si za obtěžování od muže 
může žena sama, 

může říct snad jen lama. 
Občas přemýšlím, k čemu ten svět spěje, 
ale pak mi zlepší náladu sněhové závěje.

 
Jan

Duben, už se to začalo dostávat k nám. 
Květen, bylo to u nás a bylo to zlý. 

Červen, bylo to lepší. 
V červenci se to zlepšilo. 

Srpen, začalo to jít z kopce. 
Září šlo to z kopce. 
Říjen čísla stoupala 

a tak to je dál a dál a dál...
 

Josef
Plním si svůj svět na svém stolu, 

prosím tě, vrať to znovu. 
Začalo to z minulého roku, 

tak ať už to máme už z krku. 
Chci se vrátit do lavic, 

s třídou jako z Bradavic.
 

Marek
Nelíbí se mi, 
že nemůžeme chodit do školy, 
že se nevidíme s kamarády, 
Nelíbí se mi, že musíme být pořád doma, 
alespoň že nám zbyla příroda, 
můžeme chodit na procházky, 
ale ve škole nám chybí docházky. 
Na plavání se jezdit nemůže, 
ještěže nám zamrzla alespoň kaluže.



ZŠ Vraclav, 4. třídaZŠ náměstí Míru Svitavy
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