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 Pop-art je umělecký směr, který se prvně objevil zhruba v polovině 50. let        

a dominoval pak zejména v 60. letech; byl ovlivněn populární hudbou a komerčním 

uměním. Směr vznikl nezávisle ve dvou centrech  a to v britském Londýně              

a americkém New Yorku. Pop art je spojován především s americkým výtvarníkem 

slovenského původu Andym Warholem. Tento výtvarník byl i velkou inspirací pro 

vznik následujících výtvarných děl našich deváťáků. 

Napsaly: Kačka Tichá a Lucie Petrová 

Pop-art v 9. třídě 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Um%C4%9Bleck%C3%BD_sm%C4%9Br
https://cs.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol
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 Seznamte se! Je tu nová desková hra, kterou máme ve škole ve čtyřech      

vydání. NMBR9 je logická hra s čísly ve stylu tetrisu pro 1-4 hráče, které zabaví 

zhruba na 20 minut. Hra rozvíjí nejen logiku a strategii hráče, ale také mentální    

manipulaci s objekty. Ideální způsob, jak si zavařit mozkové závity! 

Napsala: Petra Červenková 

NMBR 9 
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 Hra spočívá v umístění herních dílků tak, aby hráč nahrál co možná nejvyšší 

počet bodů. Součástí každé hry je dvacet herních karet s čísly od 0 do 9 a k tomu 

také 80 různě tvarovaných dílů. Ty se v každém tahu skládají na sebe tak, aby       

v nižším patře hry nevznikla zbytečná mezera. Nutné je myslet také na fakt, že       

přízemí, nulté patro hry, není  obodováno vůbec. Ve vyšších patrech hry se          

následně nahrané body násobí výškou patra. Tedy v prvním patře hráč získá jen 

body samotné. Ve vyšších patrech se body násobí dvěma, třemi nebo čtyřmi.  
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  Podcast je zvukový záznam na internetu, který se dá stáhnout                  

a poslouchat zdarma. Existují podcasty na stovky témat, ať už to jsou podcasty      

naučné, lifestylové nebo třeba o vaření. Připravila jsem si pro vás pět svých         

nejoblíbenějších podcastů. Vřele doporučuji!  

 

 

 

Linka v tomto podcastu uslyšíte mluvit o sociálních sítích,               

influencerech a o dalších zajímavých tématech. Celým 

podcastem provází blogerka a podnikatelka Tereza Salte 

společně  s influencerem Kovym. 

Napsala: Dita Hauznerová 

Podcasty 

Čas kávičky je lifestylový podcast blogerky Emy, ve     

kterém vypráví o svém životním stylu, seberozvoji, ale       

i o svých vtipných příhodách a trapasech. 
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Vinohradská 12 - pokud nestíháte sledovat aktuální dění, 

pak je tento podcast Českého rozhlasu přesně pro vás.            

Jednotlivé půlhodinové epizody řeknou ke konkrétní události 

vše, co je potřeba vědět. 

 

 

Algor Mortis - tento podcast není o seberozvoji nebo           

o sociálních sítích, ale o skutečných kriminálních případech,    

zmizeních, vraždách a podobně. Natálie a Anet, které celý 

podcast moderují, zde nakonec sdílí své teorie o daném     

případu. 

 

 

Petr Mára Podcast - Influencer Petr Mára si do svého 

podcastu zve své přátele a zajímavé osobnosti, se kterými 

si následně povídá  o tématech týkajících se technologií    

nebo životního stylu. 

 

 

Markata´s vibes - je podcast o tématech souznících         

s vlnou, která provází můj život. O filozofii, kterou šířím.                  

O zkušenostech a zážitcích, které jsem prožila.                   

O názorech, ve které věřím. O hostech, kteří mají co       

předat. O životním stylu, který vedu. O výživě, fitness, 

práci a v konečném důsledku o té osobě, která sedí za              

mikrofonem. Vítejte na podcastovém kanálu Markéty 

Gajdošové, výživové poradkyně, koučky a milovnice 

nových výzev.   
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 Práce redaktorů školního časopisu nespočívá jen v psaní článku, ale čím dál 

častěji se snažíme náš časopis zásobovat vlastními fotografiemi. Škola sice vlastní 

kvalitní zrcadlový foťák, ale když chcete 

udělat dobrou fotku, není nikdy po ruce.  

 Navíc správný teenager má při sobě 

svůj smart phone, který je dostatečným                 

náhradníkem fotoaparátu. V době              

předkoronovarirové, ještě ve škole, jsme si 

společně s redaktory udělali malý fotící 

workshop. Podívejte se, jak se to povedlo!  

 Zde vidíte fotku nejmenovaného žáka      

9. třídy, který v ruce drží kupón z restaurace 

Lokanta, která je pravděpodobně jeho         

přirozené prostředí. Fotil a rádoby vtipně   

komentoval: Lukáš Choma.  

 Napsala: Petra Červenková 

Fotíš, fotím, fotíme 
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     Dvojice Bára Šrámková a Kája Široká se s focením vypořádala následovně. 

Knížka v moderním světe.               Au, to píchá!                         Škola nám padá 

                  na hlavu, pomoc!!!                                          

Oproti tomu se Sára Křižanovská poprala se zadanými úkoly s rozmyslem               

a zamyšlením sobě vlastním.  

Stav české společnosti.      Špendlík držící vánoční přání.     Odpolední chvilka      

                 zpestřená čtením knížek. 
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 Po několika letech pátrání se Reportérům ČT podařilo vypátrat provozovatele 

serveru Aeronet. Aeronet je dezinformační web, který šíří proruskou propagandu. 

Muž, který provozuje dezinformační web Aeronet, se jmenuje Marek Pešl a ke své 

práci se nehlásí. Svými nepodepsanými a nezdrojovanými zprávami ovlivnil         

několikrát politické dění v Česku. Ve spolupráci s Respektem ho vypátrali ve      

Slovenském Trenčíně. Reportéři po něm pátrali už od roku 2016, kdy se na       

dezinformačním webu objevila zpráva o tom, že střetnutí mezi odpůrci a příznivci 

migrace řídil policista v civilu. Šlo o typickou ukázku způsobu manipulace            

dezinformačních webů: zařadit pravdivou informaci do lživého kontextu. Policista 

zde působil jako člen antikonfliktního týmu. Po zjištění, že jde o rodáka z jižních 

Čech, Marka Pešla, se vydali do jeho rodné vsi Branišova.  V jeho rodišti po něm 

však nebylo ani památky. Místní a rodina se domnívali, že je mrtev, jelikož o něm 

neměli zprávy od roku 2003. Při pátrání Reportéři zjistili, že má Marek Pešl        

statisícové exekuce. V roce 2016 byl Marek Pešl jediným příjemcem peněz od    

čtenářů na provoz Aeronetu. K výběru těchto peněz však používal bílého koně.        

Reportéry zavedl na Slovensko fakt, že si tyto peníze vybíral na trenčínské          

pobočce Fio Banky. 

 Na poprvé však nijak nereagoval. Na podruhé ho však zastihli na parkovišti. 

Chvíli se k obsahu Aeronetu hlásil, pak ale otočil. Začal tvrdit, že funguje jako smě-

nárník, který mění poslané peníze na kryptoměnu. Jestli se jedná o lež nebo ne 

však nikdo neví.     

 Napsala: Sára Křižanovská 

Odhalení provozovatele Aeronetu 
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 V době karantény a také v době po karanténě je pečení jedna z forem         

odpočinku a také trávení klidného času. Nabízím vám velmi jednoduchý recept na 

FIT makovou        bábovku. Tady je recept: 200 g mletého mátku, 4 vejce, 4 jablíč-

ka (nastrouhaná na jemno), 1 tučný tvaroh, 2 odměrky vanilkového proteinu, 1 lžič-

ka prášku do pečiva. Vše naráz zamíchat do velké misky a péct 50 minut na 160°

C.  

 Napsala: Lucie Petrová  

FIT maková bábovka 
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  Vítejte u nového dílu Trojhlavé saně, vaší oblíbené rubriky. Dnes             

vyhlásíme stupně vítězů v naší “mini soutěži roušek” a poradíme vám, jak je sladit 

s oblečením. 

  Jak jste si jistě všimli, tak za poslední dva měsíce se nejnošenějším outfitem  

u většiny staly oversized trička, mikiny a tepláky. Samozřejmě, když už musíte jít 

ven mezi lidi, tak se snažíte si na sebe vzít své nejlepší kousky oblečení, které     

doplníte rouškou. 

Napsaly: Barbora Šrámková, Karolína Široká, Natálie Benešová 

Trojhlavá saň 
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 Z vámi zaslaných roušek jsme vybraly tři, které nám přišly nejoriginálnější. Zde 

máme stupně vítězů: 

  Na prvním místě se umístila rouška, která nás velmi zaujala tím, že je každá 

půlka jinak barevná a vzorovaná. Kombinace vzorů není lehký úkol, a tak se do     

toho málokdo pouští, a málokdy to taky dopadne dobře, ale v tomto případě to     

dopadlo na výbornou! Kombinací černé, světle růžové a bílé nic nezkazíte, jen tím 

dodáte jemnost. K této roušce bychom zvolily jednoduché černé džíny, bílé tričko 

nebo top a tenisky. Outfit bude mít hezký letní nádech a uděláte s ním dojem na ja-

kékoli   akci. 

 Na krásném druhém místě se umístila fialová rouška se vzorem.  
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 K téhle zajímavé a originální roušce bychom vám doporučily si vzít obyčejné 

modré džíny, bílé nebo černé tričko a nějaké světlé boty.  

 Nezapomeňte na děti. Asi není nutné připomínat, že pro děti je tím                 

nejdůležitějším pěkný vzhled roušky. My, jako milovnice zvířat, doporučujeme    

především ty, které jsou ozdobeny francouzskými buldočky, knírači nebo pitbuly. 

Co vy na ně? 



17 

 

 Pročtěte si netradiční slohy naši deváťáků, kteří nelenošili ani v období         

karantény. Na paškál si vzali slova, která změnila naše životy. 

VIRUS, Sára Křižanovská 

V – Výpomoc 

Před zavedením povinnosti zakrývat si dýchací cesty u nás roušky na veřejnosti 

nosil jen málokdo. A ti, co je nosili, byli považováni za blázny. Avšak během pár dní 

je začali nosit všichni. Najednou byli za blázny ti, kteří roušky neměli. Mezi Čechy 

se vzedmula velká míra výpomoci, při které začali lidé šít roušky pro ostatní. Avšak 

nebylo to jen o šití roušek. Vzniklo mnoho dobrovolnických organizací, které        

pomáhají seniorům, kteří jsou nejvíce ohroženi. 

I – Internet 

Jakožto žákyni základní školy mě poznamenalo uzavření všech typů škol na celém 

území republiky. Jelikož školy zůstanou uzavřeny minimálně do půlky května, mu-

sela nám být zavedena výuka prostřednictvím internetu. Jsou věci, které mě na 

tom štvou, ale musím to zvládnout, jelikož mám v září nastupovat na střední školu, 

takže se musím snažit, abych měla co možná nejmenší mezery v učivu. 

 

 Připravila: Renata Kolářová 

Kreativní deváťáci 
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R – Rozhodnutí 

Již od 11. března u nás platí nouzový stav. Naše vláda přijímá spoustu rozhodnutí. 

Některá jsou krátkodobá, jiná dlouhodobá. Jedním z těch dlouhodobých je, že    

pravděpodobně většina z nás stráví dovolenou u Macháče. Ale i  Mácháč má také 

své kouzlo, pokud se vám tedy podaří najít termín, kdy nebudou plné sinice. 

U – Ústenka 

Musím říct, že ústenka má mnoho výhod, ale i nevýhod. Jako výhoda se dá počítat, 

že si nemusíte čistit zuby, protože nikdo nic necítí. Určitě se vám někdy stalo, že 

jste se začali smát něčemu, čemu byste neměli a nemohli jste to zastavit. V tomto 

případě žádný problém, nikdo nic nepozná. Nevýhodou, a teď se mnou budou    

souhlasit lidi s brýlemi, je, že se vám brýle pořád zamlžují, takže si k roušce můžete 

na procházku přibalit i slepeckou hůl. Další nevýhodou je, že po delší době máte 

celou roušku mokrou a přes ni se opravdu špatně dýchá. Jako poslední nevýhodu 

zde uvedu fakt, že se v roušce docela špatně pije a jí. Když už teda máte opravdu 

hlad nebo žízeň, tak si musíte roušku odhrnout a buďme upřímní, vypadá to docela 

komicky. 

S – Skloňování 

Jako velkou výhodu této situace beru to, že se lidé konečně naučí skloňovat slova   

s koncovkou –us. Nevím jak vy, ale já, když vidím někde napsané (např. druhy     

koronavirusu), tak mám chuť si jít vyškrábat oči. Naštěstí lidé, kteří to tak píšou teď 

pořád mají na očích správné skloňování, takže mají velkou šanci, že z toho něco 

pochytí. 

 

NEMOC, Jan Brzák 

N - nouze 

Nouze je momentálně o vše: roušky, dezinfekci, dokonce v některých zemích          

i o toaletní papír. Nouze není jen o základní potřeby, ale i o zdravotnický personál či 

peníze, protože byla mnoha firmám pozastavena činnost, což znamená nižší mzdy. 
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E - energie 

Všichni už mají z karantény málo energie hlavně kvůli ponorkové atmosféře snad   

v každé domácnosti. Člověk ji musí samozřejmě někde nabýt, proto je nejlepší    

procházka, práce na zahradě či spánek. Energie, ovšem ta elektrická, napájí naše 

spotřebiče jako například wifi, která je kvůli přechodu na home office velice         

přetížena, což způsobuje nepříjemné situace, při kterých se vaří krev v žilách. 

Mor 

Mor je také nemoc jako covid-19, narozdíl od koronaviru je mnohem více závažná. 

Většinou se objevoval v období středověku a dnes v zemích třetího světa. Ovšem 

co mi přijde zvláštní, jak někdo může koronavir s morem porovnávat - ačkoli kvůli 

jeho rozšíření se to občas dá pochopit. Mor ovšem není jediná nemoc. Také        

vykupování těstovin, mouky a trvanlivých potravin je takový „mor“. Proto bychom 

mohli označit za větší mor paniku, než samotný koronavirus. 

Opatrnost 

Opatrnosti není nikdy nazbyt, zvlášť v těchto časech, když všude řádí covid-19. 

Většina lidí nosí roušky, šátky, či cokoliv, co chrání je a jejich okolí. Ovšem 

v každém stádu je černá ovce, kterou pravidla nezajímají. Jenže k čemu je nám 

opatrnost, když tyto černé ovce ji nenosí a zvyšují tedy riziko nakažení? Ale         

opatrnost se vyplatí a bezohledné lidi by měl stihnout trest. 

Ceny 

Ceny se navzdory koronaviru moc nezměnily a mezitím, co se ostatním třesou ruce 

strachy,  obchodníci si mnou ruce blahem. Cenu nemají ovšem pouze věci, ale        

i lidé, zvířata, emoce a pocity. Zaměřil bych se hlavně na cenu lidského života.    

Cena lidského života je v momentální době pro naši planetu velice nízká, možná 

proto vznikl koronavirus, aby naší planetě odlehčil. 
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   Během uzavření škol jsme slavili hned několik svátků a zajímavých 

událostí. Jednou z nich bylo i pálení čarodějnic ve čtvrtek 30. 4. Tímto svátkem se 

nechalo inspirovat hned několi žáků, kteří si pro vás připravili čarodějné, a nejen    

čarodějné, matematické výzvy.  

 Vytvořil: žáci 8. třídy 

Čarodějná matematika 
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vytvořili: žáci 7. a 8. třídy 

Online matematika jinak 

 V rámci online výuky jsme společně s žáky zkoušeli mnoho online nástrojů. 

Podívejte se, co jsme vytvořili. Vyzkoušet si to můžete i vy na: mathonyms.xyz 
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 16.3. měl na naší škole proběhnout projektový den zaměřený na online      

bezpečnost dětí. Když nám to situace hold nedovolila, zvolili jsme náhradní plán. 

Podívejte se, jakou náhradní činnost jsme zvolili.   

 Nafotili: žáci 8. třídy 

Online bezpečnost 



24 

 

Infografika je skvělý způsob, kterým můžete data publikovat ve zjednodušené 

grafické podobě, a získat tak na atraktivnosti sdíleného obsahu. Podívejte se na    

infografiky našich žáků.  

 Vytvořili: žáci 7. třídy 

Infografiky 
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 Dominik Feri AKA Choco Afro je nejmladší český politik, který je                        

v zastupitelstvu za TOP 09. Feri se narodil 11. července 1996 v Kadani, ale už od 

svých dvou let žije na Teplicku. Jeho matka pochází z východních Čech, z otcovy 

strany má předky v Etiopii. Na instragramu působí jako choco_afro a přidává na 

svůj profil různá nařízení vlády atd. Např. v tuto dobu na svůj profil přidává také     

novinky ohledně nařízení proti COVIDu. Mimo působení v poslanecké sněmovně 

se také věnoval Jazzu. Působil v kapele The Next Regime, kde hrál na klávesy.    

Tato kapela vydala pouze jednu skladbu s názvem V Ráji.  Dominik Feri je velmi 

oblíbeným politikem a ovlivňuje i naše žáky. Podívejte se. 

 Napsal: Michal Křižanovský 

Dominik Feri 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kada%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/Etiopie
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 Doma mám hodně lega, a tak jsem si jedno rozložila a začalo 

mě bavit to znovu skládat. Vše, co dělám, mě baví a doufám, že 

všem je dobře. Hana Benešová  

 

 Ráda si maluji a vybarvuji. Doma mám dost omalovánek 

pro větší a baví mě to moc. Aspoň u toho využijete svoji fantazii. 

Mám doma různé omalovánky, například ty s pávy, s obličeji  

nebo s fantastickými motivy. Sára Gebhartová  

 Vím, že asi skoro pro všechny děti je karanténa nuda, ale 

můžeme dělat spoustu věcí, na které jsme třeba ve školní dny 

čas neměli a nestíhali je. Kromě učení a dělání úkolů se třeba 

snažím i trochu hýbat. Karanténa není až tak špatná. V tomto   

čase se ráda zaposlouchám do svých oblíbených písniček. Při 

pouštění písniček se mi hezky přemýšlí. Nyní není problém     

pomoci třeba s domácností rodičům. Jedná se o jednoduché    

činnosti jako oloupat brambory nebo vyluxovat, třeba v rámci 

pracovních činností. Rodiče z vás budou mít určitě radost. Dále mě napadá, že si 

můžete něco vyrobit. Třeba kryty na mobil nebo něco pěkného z papíru. Nudu ráda 

zaháním také kreslením. Samozřejmě se můžete i věnovat svým mazlíčkům. Je 

hodně věcí, co můžete dělat. Stačí se jen trochu zamyslet a chtít. Terka Zelenková 

 Napsali: žáci 6. třídy  

Nápady na aktivity v karanténě 
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 Mám jeden prima tip na aktivitu v této karanténní době. 

Jedná se o hru na kadeřnický salón. Zrovna včera mě sestra 

ostříhala. Už se těším až vás všechny uvidím! Jolča Široká 

 V karanténě jsem 

nejčastěji s rodiči na     

zahradě. Pomáhám tím, 

že šijeme s mamkou 

roušky. Ať dělám, co     

dělám, nevyhnu se (m)učení. Jako každý jiný 

trávím nějaký ten čas na mobilu. Samozřejmě 

dělám mnoho dalších aktivit, ale tyto jsou       

nejčastější, které dělám skoro každý den.      

Eliška Forejtová  

Pes - nejlepší přítel člověka! Volné chvíle    

trávím se svojí fenkou Ťapinkou, na kterou 

nemám v průběhu školního roku moc času. 

Teď si to  užíváme :-) Je to super kámoška 

na běhání, odpočinek a skvělou zábavu!   

Nejraději běháme do lesa, kde si vyčistím 

hlavu od všech úkolů a starostí! Když už mě 

má Ťapka “plné zuby”, skáču na trampolíně, 

přes švihadlo a poslední dobou mě dost baví 

balancovník a posilování s medicimbalem. Prostě, když nemůžu plavat, tak se    

musím hýbat nějak jinak :-) Pohyb je skvělý, doporučuji ho všem :-) Marťa Kujanová 

 Je spousta věcí, co se dají v tomhle čase dělat.            

S rodinou hrajeme hry. Sportuji, skáču přes švihadlo       

a cvičím jógu. Stavím si lego. Čtu a učím se hrát na      

piano. Myslím, že tohle nebaví nikoho. Samozřejmě     

kromě úkolů také vařím, třeba těstoviny. Uklízím             

a starám se o domácí zvířata. To je můj králík Snížek.     

Jana Stejskalová 
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 Napsal: Štěpán Žagan 

Den v kůži Štěpána! 

Snídaně je 
zákla. 
Sladký 
start do no-
vého dne 
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 Štěpán skvěle zdokumentoval svůj denní režim v karanténě. Tady je ještě             

podrobný popis. 

1. Ranní hygiena 

2. Hairstyling mé sestry 

3. Načerpání energie - snídaně je základ. Sladký start do nového dne. S Nutellou 

jde všechno lépe :-D 

4. Zahřívací kolo - ranní prochajda s naším trhačem :-) 

5. Učení/mučení - je statisticky dokázáno, že učení je nám školou dáno, proto      

karanténa nemá šanci, my jsme totiž pilní branci :-D 

6. Trocha relaxu! 

7. Domácí práce - to je má sbírka blindboxů. Trochu jsem je porovnal. Armáda    

útočí… 

8. Hodina tělocviku - neustále trénuji ping pong. Hrajeme i obíhanou s rodiči.       

Budeme velmistři :-D 

9. Vitamíny - je nutné udržovat se v dobré kondici :-) Sem tam si dám něco na 

zub :-) 

10.Gaming :-) - gaming is very important! Important is to be connected with my    

friends :-DDD. We use english words, we practise English very often :-DDD 

11.Canisterapie - náš druhý pejsánek Dalas. Můj malý 70 kg muchlínek. Doporučuji 

nevstupovat sám na naši zahradu :-D 

12.Game over - spánek je důležitý. Zítra opět nanovo :-) 

 

 

Karanténa nuda je,  

nad virem však vyhraje,  

televize předpovídá, 

 že škola nás už neuvítá :-D,  

my však pilní doma jsme,  

hygienu držíme  

a proto se brzy zase uvidíme. 

 

Zdraví vás všechny Štěpán! 
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 1. 6. celý svět slavil Mezinárodní den dětí. Naše škola byla zavřená, a tak naši 

žáci slavili alespoň jednotlivě sami doma. Podívejte se, jak a kdo slavil!   

 Nafotili: žáci 7. a 8. třídy 

Den dětí 
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 Máme tu pro vás hned několik nápadů na instagramové účty, které prostě     

musíte sledovat! Každý je trochu jiný, a tak nejlepší je mix všech.  

 

 Napsali: žáci 7. a 8. třídy 

Instagram 

Choco_afro dává na svůj    

profil stručné  informace          

o tom, co se teď děje              

v politice. To vše s humorem 

sobě vlastním. Je to skvělý 

profil, pro toho, kdo se         

nevyzná ve vládních          

prohlášeních. Elis Janusová 

Červená propiska je stránka            

zaměřená na češtinu.  Lukáš Choma 
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 Nevím, jestli je tento profil úplně vzdělávací, ale můžete na něm najít sice       

poněkud zbytečná, ale celkem zajímavá fakta. Dita Hauznerová 

online_nemcina je účet, který se zabývá učením němčiny. Najdete zde spoust 

zajímavých a užitečných slovíček. Anna Chocová 

 

ESA BIC Prague je česká společnost, která vypouší do vesmíru sondy.  Sleduji ji 

hlavně proto, že má krásné fotky vesmíru. Sofie Anna Vorlová 



34 

 

National Geographic je dokumentárně vzdělávací kanál společnosti National Geographic 

Society. Hodně mě baví nádherné fotky a videa přírody. David Šuma 

Marvel je americké komiksové vydavatelství spadající pod společnost Marvel             

Entertainment. Na svůj profil dává zajímavé fotky, novinky ohledně Marvel her, filmů      

a komiksů. Tadeáš Mader 

5-minute crafts je stránka s lifehacky, které mají ulehčit život. Mají tam 
krásné napady, třeba na malování. Marek Šturma 

https://cs.wikipedia.org/wiki/National_Geographic_Society
https://cs.wikipedia.org/wiki/National_Geographic_Society
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 Napsala: Michaela Linková 

Jak jsme se učili on-line 

 Sen mnohých se splnil! Škola je zavřená! Byli jsme na jarních prázdninách, 

když k nám tato informace doputovala. Nepochybuji o tom, že nejeden žák otevřel 

Krtečkovy bublinky a nejeden učitel si dal mokrý hadr na čelo. Nicméně, záhy jsme 

pochopili, že tříměsíční prázdniny nás nečekají, a že (chca nechca) se budeme 

muset pustit do práce. A protože jsme škola moderní a jdeme s dobou, všichni 

jsme se stali velkými kamarády techniky. Naše mobily, notebooky a tablety nás    

doprovázely do kuchyní, do postelí, některé dokonce i do koupelny…. Je to        

skutečně tak, s nostalgií vzpomínám na den, kdy jeden z žáků nechtěl zameškat 

on-line hodinu, ale jeho tělo bylo jiného názoru, a proto se dotyčný zúčastnil lekce 

a jako židle mu sloužila toaleta. 

 On-line hodiny se ukázaly jako velmi užitečný nástroj pro výuku. Mají mnoho        

výhod. Jsi žák? Můžeš se na hodinu dostavit v pyžamu. Nemusíš mít vyčištěné    

zuby, a přesto můžeš mluvit, protože nikdo nic necítí. Nemusíš si zapínat kameru, 

takže nikdo nezjistí, že ses tři dny nečesal. Jsi učitel? Štve tě, že se tě žák osmkrát 

zeptá: „A proč se tuhle blbost musím učit?“ No problem, můžeš mu vypnout         

mikrofon a směle dál pokračovat ve svém extrémně zajímavém výkladu             

problematiky vedlejších vět příslovečných. 
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Vykládáš tak zapáleně, že ti vylétne z pusy sprcha slin? Zůstaň v klidu, nemusíš 

utírat toho chudáka v první lavici, pouze svůj monitor – trapas zažehnán. 

 Kahoot, quizlet, quizziz – to je to, co nás bavilo. Bez her by to prostě nešlo,      

a tak jsme pařili jak diví.  

Inu, pozitiv by se našlo dost. Ale stejně – reálu se to nevyrovná. Spoustě z nás už 

chybí to prosté být spolu. Být v jedné třídě se všemi zápory i klady. Vracíme se do 

školy. Většina z dětí už si ráno svléká pyžamo a čistí zuby. Učitelé nevypínají       

mikrofony, ale chodí uklidnit své napružené nervy z nevhodných otázek na chodbu 

a prskají na děti v lavicích. Třídami zase začínají poletovat věci (což je                       

mimochodem zakázáno), v hodinách se vykřikuje (i to je zakázáno) a těšení se na 

léto prožíváme všichni společně (to je dovoleno).  

Ještě to není ono. Ještě nejsme všichni a nám ve škole se stýská po těch, co jsou 

doma. Ale světlo na konci tunelu už vidíme. Mácháč, plavky a zmrzlina nás teď    

volají, ale jen co začne foukat ze strnišť, rozjedeme velkou párty. Ne v obýváku, 

v pokojíčku, v kumbále (ano, i z kumbálu se vysílalo), ale hezky face to face ve     

třídě. A já osobně přísahám a slibuji, že už se nikdy nebudu pokoušet dělat ze sebe 

úspěšného YouTubera. 
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