
                 JAK SE ŽIJE V DNEŠNÍ DOBĚ? 

Sice nechodíme do školy, což by se spoustě lidí zdálo jako super věc, ale já bych hned teď 

vstala z postele a šla do školy, a to myslím vážně. Nejen kvůli tomu, že doma mě to už hodně, 

ale hodně nebaví, ale ani to učení není tak super, jak jsme si na začátku mysleli, že bude. 

Taky ještě pro nás deváťáky je to horší. Přírodopis nebo zeměpis jen opisujeme, ale 

v matematice bereme i nové učivo na přijímačky. A když jsme u těch přijímacích zkoušek, tak 

bych je klidně šla napsat už teď v dubnu, když by byly normálně dva termíny. Aspoň bych to 

poprvé zkusila a věděla, co mě na ten druhý den čeká. S jedním termínem budu vystresovaná 

tak dvakrát víc, abych něco nezkazila, když nebudu mít druhý pokus. Taky si myslím, že za 

těch čtrnáct dnů ve škole se toho nestihnu moc doučit, mohli nám ty přijímačky aspoň 

zjednodušit, když už zjednodušili ty maturity. A taky to, co bych chtěla vysvětlit se přes 

telefon těžko vysvětluje. My deváťáci bychom chystali i různé školní akce, což mě taky moc 

mrzí. Těšili jsme se na naši vysněnou Noc s Andersenem, kdy bychom byli prefekti. Doufám, 

že nějaká stejně bude… 

Většinu dne jinak strávím na počítači nebo mobilu díváním se na různé seriály, filmy a videa, 

ale ono, co se dá jiného dělat. Taky nemůžu vidět svoje kamarády, už teď se mi po všech moc 

stýská. Doufám, že se podíváme do naší základní školy ještě tento školní rok.  

Harcová Eliška 

 

Jak se žije v dnešní době? 

 

Už přes 3 týdny jsem kvůli nemoci Covid 19 doma. Občas se už začnu doopravdy nudit, ale 

naštěstí je se mnou doma sestra a náš pejsek Dairy. Proto když se nudím, tak většinou jdu za 

sestrou do pokoje si zahrát nějakou hru nebo třeba tento týden jsme stavěly každé 

odpoledne něco z lega. A když se mi nechce jít za sestrou a nudím se, tak jdu za naším 

pejskem se s ním pomazlit. To mi vždy zvedne náladu. Jinak to, co dělám přes den se moc 

nezměnilo. Teda kromě toho, že nechodím do školy a nemůžu vidět svou rodinu a kamarády. 

Většinou ráno vstávám o půl osmé, nasnídám se a jdu s Dairy na procházku ven. Bohužel se 

moc nemůžu nadechnout doušku čerstvého vzduchu, protože musím mít na sobě roušku. Po 

procházce se obvykle učím. Čtyřikrát týdně mám videochat s mojí paní učitelkou a třídou a 

jsem za to ráda, alespoň to všechno, co jsem se naučila, nezapomenu. V pondělí a čtvrtek 

máme češtinu a v úterý a pátek většinou matematiku. Musím poděkovat paní učitelkám, že 

máme videochat hodiny, protože všichni ostatní žáci to tak nemají. 

Až se doučím, tak jdu uvařit oběd, když chodím do školy, tak na vaření nemám čas, tak se 

alespoň naučím něco uvařit. Po obědě se díváme na náš oblíbený seriál. Pak se buď jdu projít 

ven s Dairy a nebo jdu trhat plevel na zahradu, teď mám na takové činnosti dost času. Se 

sestrou jsme umyly pingpongový stůl a tak častokrát odpoledne hrajeme ping-pong. 

V šest hodin večer si jdu nachystat večeři a pak se už většinou dívám na televizi a čtu si. 

Poslední týdny dávali moje oblíbené Piráty z Karibiku, takže jsem se samozřejmě dívala. Do 



postele jdu jak kdy. Když dávají v televizi dobrý film tak později. Ale někdy jsem unavená, 

takže jdu spát dříve. 

Doufám, že se situace s koronavirem co nejdříve zlepší a že bude vše jako dříve. Myslím, že 

svět byl hodně znečištěn odpadky, je také znečištěné ovzduší, a tak matka přírody zasáhla. 

Vím, že je to pro nás velmi těžké, ale musíme mít dobrou náladu, sportovat, i když 

nemůžeme moc chodit ven. Podle mě stačí si zacvičit doma a nebo třeba na zahradě a hlavně 

mít trpělivost. Musíme se držet nad vodou. Tak se držte!!!  

Jelínková Adriana 

 

Korona 

Když se přes naše území přehnala před sto lety španělská chřipka, v průběhu středověku 

několik morových epidemií a jiné závažné choroby, vždy šlo o hygienu. Já osobně bych se 

divila, kdyby naše předky, kteří se mimochodem myli pouze několikrát v roce, nepostihla 

jakákoli epidemie. Stejně tak i vojáky, kteří se vraceli z války domů, za ušima ještě prach ze 

Stalingradu. Myslím, že tentokrát bude chyba taky tady. Ač nám teď přijde koupat se každý 

večer normální, našim praotcům to zase přišlo normální tak, jak to dělali oni. Uvidíme, co 

budoucí generace, jaký názor na to budou mít naši pokračovatelé, třeba se budou koupat po 

každém jídle???  

Jak ale celá tahle patálie vznikla? Důvodem je pravděpodobně svačina z netopýřích křídel, či 

jiné části jejich těl, jimiž si obšťastnil chuťové pohárky některý z obyvatel čínského Wu-

chanu.  V poslední době se na internetu hodně spekulovalo nad možností, že virus pochází 

z laboratoře, ovšem ani tato informace nebyla potvrzena. 

Následně se virus začal šířit po Číně, potom i mezi turisty, s nimiž se dostal do ostatních 

států. Postup byl opravdu rychlý. 

Každý stát zareagoval trochu jiným způsobem. Troufám si říct, že u nás sice na začátku 

chybělo to nejdůležitější, totiž roušky a respirátory, ale v jiných preventivních opatřeních 

zaujímá naše republika velmi vysokou pozici. Nařízení o zrušení výuky ve všech školách, které 

potěšilo nespočet dětských obyvatel Česka, a které potvrdilo omezené schopnosti matek, 

jakožto kuchařek, pomohlo snížit možnost nákazy hned na začátku pandemie. Stejně tak i 

povinnost mít na veřejnosti zakrytá ústa i nos. A třebaže uzavření hranic přišlo v Česku 

poněkud později, než jsem si myslela, určitě plní svůj účel. Ten jistojistě plní také omezení 

provozu služeb, jež nejsou pro náš život zásadní. Nápad s vyhrazením obchodů pro seniory 

po určitý čas by dobrým byl, kdyby se vždy před stanovenou hodinou prodejna 

vydezinfikovala. Takto jsou důchodci sice také chráněni, avšak šlo by to udělat lépe. Tímto 

sáhodlouhým odstavcem nechci nijak chválit naši vládu. Jsem její věrný odpůrce. Ale i tak dík. 

Co mi však přijde smutné je, že si bereme do úst slova slovenské prezidentky a náš pan 

prezident si snad nějaké pandemie ani nevšiml, tedy dokud jej neupozornil pan Ovčáček. 

A jak koronavirus ovlivnil konkrétně můj život? Největší rána pro mě byla samozřejmě zpráva 

o pozastavení činnosti Junáka. Bylo to týž den, kdy se šlo naposled do školy. Já jsem se těšila, 



protože i v úterý i ve středu chodím do skautu. Ale Covid to pokazil. Proto, že nechodíme do 

školy, vstávám často až kolem 10:00. Potom nestíhám úkoly, které bych normálně stihla, a 

dělám je až do pozdního odpoledne. S bratrem se hádáme o jediný rodinný notebook, 

protože se oba potřebujeme učit. Videohodina je pro mě událost, kterou už jsem začala 

zapisovat do rodinného kalendáře. Když je mamka v práci, vařím. Odpoledne chodíme se 

sourozenci se psem, nebo někam na kolo. Taťka prohlásil, že našemu psovi Čiperovi se na 

koronavirus ošoupou nožičky. My jsme s ním dřív ven moc často nezašli, ale teď už se mu ani 

nechce. Po dvou dnech v izolaci mi došly knížky, takže už ani nemám co číst. 

Moji rodiče se rozhodli trochu předělat dům, když je na to teď ten čas. Už máme vylíčené tři 

pokoje, a na ostatní se taky dostane. Moje o deset let mladší sestra se konečně přestěhovala 

z ložnice, a tak máme na přechodnou dobu společný pokoj. Každý večer jí čtu pohádky, občas 

zpíváme ukolébavku, potom se pomodlíme, a pokud se jí ještě nechce spát, donutí mě 

vymyslet si ještě nějakou vlastní pohádku. Teď čteme knihu O hajném Robátku a jelenu 

Větrníkovi od Václava Čtvrtka. A když jsem minule vymýšlela příběh, musela jsem do něj 

zakomponovat královnu a pantofle, předminule to byla kočka, trpaslík, nudlová polévka a 

policista. Společné bydlení má jeden velký zápor: musím ji v noci doprovázet na záchod. Já 

mám velký problém s usínáním, takže jestliže mě takto vzbudí třikrát za noc, jsem den nato 

přetažená, a proto se mi každý z naší rodiny obloukem vyhýbá. 

 Taky mi hrozně vadí, že jsem na můj vkus moc dlouho neviděla babičku a dědu, a vlastně 

celou rodinu z Mikulčic. Přestože si téměř pravidelně voláme, není to jako je vidět naživo. A 

hlavně mi neskutečně chybí potkávat lidi. Jakékoli. 

 Moje mamka pracuje jako zdravotní sestra v břeclavské nemocnici. Jako dobrovolnice se 

nabídla, že půjde dělat do stanu pro potencionální nakažené výtěry. Ptala se nás, zda 

bychom raději chtěli, aby tam nechodila. Má odpověď ji neuspokojila. Ona se do té práce 

nadchla. Vždycky dostanou takový skafandr, jako kosmonauti. S kolegyněmi si z toho dělají 

legraci, třeba zítra tam jdou převlečené za Coronatubbies. Já sice vím, že dělají správnou věc, 

ale sama bych do toho nešla. 

V těžkých chvílích je pro populaci důležitý humor. My Češi, s tím nemáme problém. Tolik 

vtipů o koronaviru, za tak krátkou dobu! Na druhou stranu lidi nemají co dělat, když už se 

nikam nesmí, takže mě to nijak nepřekvapuje. 

Zajímavá je také závratná rychlost písničkářů, jejichž texty o momentálním stavu si už 

poslechlo opravdu dost lidí. 

Tato krize výrazně ovlivní celé naše budoucí životy. To je jisté. Otázkou zůstává, zda 

k dobrému, či špatnému. My se s tím musíme poprat, protože to je tak to jediné, co 

momentálně můžeme dělat. 

Celkově se snažím brát situaci, jak přijde, což bych poradila každému z vás. Dokud je počet 

nakažených a mrtvých jen číslo, jsem v pohodě. Jakmile se k němu připočte někdo, koho 

znám, asi už to v pohodě nebude. 

Karolína Maršálková 



Koronavirus 

Je prosinec 2019 a všichni se těší na Vánoce, samozřejmě i já, ale nikdo neví ze v čínském 

městě Wu chan vznikl nový druh koronaviru .  

Je leden a já jsem o novém koronaviru slyšel poprvé a řekl jsem si, to je daleko v Číně, tam 

mají ještě komunismus, takže se to nikam nedostane, ale když jsem zjistil, že v Číně a 

v dalších asijských zemí slaví čínský nový rok, tak jsem se začal obávat, protože paní co tady v 

Lužicích má večerku, jela do Vietnamu za rodinou slavit Čínský nový rok. 

 Na konci ledna se objevily první případy i ve Francii, ale to ještě nic neznamenalo, za chvíli 

přijde něco horšího. 

 Je 22. února a já si sháním věci na školní ples a při cestě z nakupování slyším z rádia, že 

Koronavirus je i v Itálii, hlášeny jsou první dvě oběti. Říkám si Itálie tam jezdí hodně Čechů 

lyžovat a v pátek nám skončily jarní prázdniny. Doufal jsem, že někdo z okolí nebyl lyžovat 

v Itálii.  

Je prvního března, toto datum si všichni zapamatujte, protože se staly dvě velké události, ta 

první událost je, že skončil ples školy, byl to dobrý ples plný zážitků a ta druhá, důležitá 

událost je, že Česká republika má první tři případy nákazy koronavirem. Já, než jsem to zjistil, 

tak jsem byl pozitivně nabitý z plesu, ale když jsem zjistil že Česko má 3 případy koronavirem, 

tak mě smích přešel.  

Je úterý 10. března, je obyčejný školní den jako každý jiný, než začne přestávka, protože 

k nám došla paní učitelka a oznámila nám, že od zítřka není škola až do odvolání, všichni z 

toho měli radost až na mě, protože jsem tušil, že nebude Noc s Andersenem a to tento rok 

jsem měl být vedoucím skupiny, ale já si to nějak zařídím jinak Babiš zaplatí. 

 Je sobota 14. března a vláda ČR zavírá obchody až na potraviny a jiné výjimky. Já stále 

nevím, kdy půjdeme do školy a v karanténě se snažím nějak zabavit, ale spolužáci založili 

skupinu, tak alespoň tak se dorozumíváme a přes aplikaci zoom děláme video hovory. 

Noc s Andersenem není, ale s tím jsem se smířil, ale když nejsou formule 1, tak jsem 

naštvaný dodnes. A když to tak vidím, zrušeno je hodně věcí. 

 A co můj život v karanténě? Je nudný, ale našel jsem si zábavu, tak střílím do televize 

pěnovými náboji, když jsou tam politici a vláda. Nejhorší je, že venku to hlídá policie. Přeji si, 

aby toto období plné stresu a nesvobody skončilo a aby nepřibývalo nakažených. 

Matuškovič Matěj 

 

Jak se žije v karanténě 

Všichni procházíme těžkým obdobím, na které se nemohl nikdo dopředu připravit. 

Nemůžeme cestovat, stýkat se s přáteli, bavit se a chodit do školy. Ze začátku jsem byla ráda, 

že nebudeme chodit do školy, ale postupem času jsem si uvědomovala, že to znamená být 

celé dny zavřená doma, učit se a odpočívat. Sem tam jít na procházku se psem či nakupovat. 



Ale to znamená, že musím nosit roušku, ve které se nedá vůbec dýchat a je to nezvyk. Učitelé 

nám dávají úkoly a snaží se s námi spolupracovat, abychom toho stihli co nejvíce, proto jsem 

ráda, že aspoň máme 2x do týdne videohovor s češtinou a matematikou. Blíží se totiž 

přijímačky. Jsem celkem naštvaná, že bude jen jeden termín přijímaček, protože pokud to 

zkazím, tak budu mít minimální šanci na přijetí. S paní učitelkami však pilně pracujeme, 

abychom dosáhli nejlepších výsledků. Ne vždy se ale zadaří. Jsem ráda za jejich ochotu se s 

námi spojit a zodpovědět naše dotazy ohledně učiva. Popřípadě vysvětlit učivo, kterému moc 

nerozumíme. Někdy je toho příliš, ale dá se to zvládnout. Stačí se jen k tomu dokopat. Mrzí 

mě, že nepojedeme do Anglie, na kterou jsem se hodně těšila. Taky to, že si neužijeme 

poslední rok školy a přijdeme o různé akce. Ještě že jsme stihli ten ples. Ale nedá se nic dělat, 

teď je nejdůležitější zdraví. Proto doufám, že se situace co nejrychleji zlepší a půjdeme zase 

do školy. Už jen kvůli spolužákům, které jsem dlouho neviděla a ráda bych se s nimi opět 

setkala. Být v karanténě je pěkná nuda, ale pokud to znamená být v ní třeba např. 2 měsíce, 

za cenu že nebudu chodit ven, do školy a kamkoliv se mi zachce, a zlepší se situace, pak má 

smysl to chvíli vydržet. 

Nová Liliana 

 

JAKÉ JE TO ŽÍT V DNEŠNÍ DOBĚ 

Popravdě jsem nečekala, že to, co se děje ve světě bude tak vážné. Jak jsme se dozvěděli, 

že nepůjdeme další den do školy, tak jsem byla docela šťastná, ale teď?  Teď bych se tam 

nejradši vrátila, protože učení doma je fakt na nic. Občas mi přijde, že máme někdy víc 

učení, než kdybychom v té škole byli, ale zase chápu, že když v některých hodinách jsme 

pozadu, tak nám učitelé pošlou víc učiva, abychom mohli probírat to, co máme. Jsem 

ráda, že jednou za pár dní voláme s paní učitelkou, abychom mohli procvičit na přijímačky 

to, co nám nejde, což jsem ráda. Když píšu o těch přijímačkách, tak to je další důležitá věc, 

protože ze začátku, když se teprve objevila korona, byly možnosti, že se možná příjímací 

zkoušky přesunou a taky se stalo. 

 Popravdě, už jsem ty přijímačky chtěla mít za sebou a zase jsem ráda, že mám ještě čas 

na procvičování. Ke konci bych chtěla říct, že už se do školy docela těším, sice ne tolik na 

učení, ale chci se tam už vrátit.  

Pecková Julie 

 

Jak prožívám karanténu a všechno okolo 

 

Když se ve světě vyskytl korona virus, všichni z toho měli srandu. Potom se to objevilo i v 

naší republice, to už do smíchu nikomu nebylo. Jeden den se zakázaly úplně školy, později s 

tím začala celá tato karanténa. Do teď si neuvědomuji, jak vlastně vážné to je. Můj názor je, 

že jsme se měli v životě až moc dobře a ničeho si nevážili, a tak příroda zasáhla. Nikdy by mě 

nenapadlo, že to může být déle jak 14 dnů. 



Učení doma se mi moc nelíbí. Má to své výhody- nemusím vstávat brzo, ale má to i  

nevýhody. Sama si musím psát zápisy, bez toho, aby nám to učitelé vysvětlovali. 

Přes to volání přece jenom něco uděláme, ale co si budeme, není to ono. 

I doma je to těžší. Pár dnů v týdnu jsem se sestrou doma, jelikož mamka chodí do práce. Ta 

taky potřebuje s nějakou školou pomoci. 

Přijde mi, že je toho dost a nic se nestíhá. Hodně podle mě dělá i to, že nemám nějaký řád, co 

jsem každý den plnila. 

Myslím, že dost z nás by se rádo vrátilo zpátky do školy. 

Jediné co si přeji je to, aby se vše vrátilo do klasického režimu a mohla bych pokračovat 

v ,,normálním“ životě. 

Pecková Karolína 

 

Jak žiji během karantény? 

Celý ten koloběh začíná ráno o půl deváté zazvoněním budíku. Následuje snídaně, během 

které projedu instagram. Další z mých kroků vede do koupelny, kde udělám hygienu a hurá 

na učení.  

Domácí výuka mě strašně nebaví, ale je potřebná. Proto tedy zbytek dopoledne a někdy i 

část odpoledne strávím nad učením. Když je čas oběda pustím se do vaření, jelikož mamka 

v týdnu chodí do práce, tak tahle činnost zbyla na mě.  

Odpoledne pak většinou začíná moje oblíbená část dne, lehnu si do postele a zapnu Netflix. 

Umím tak zabít i tři hodiny, pokud zrovna sleduju seriál, který mě hodně baví. 

Večer se pak občas snažím poslouchat audioknihu, ale k tomu se ne vždy donutím. Den 

zakončím večeří ,někdy si i zacvičím, okoupu se a nakonec si lehnu k televizi. 

A takhle vypadá můj obvyklý den v karanténě, ale už se těším, až se zas vše vrátí do normálu. 

Petrásková Nikola 

 

Jak se žije v dnešní době? 

Asi tak jako každého i mě koronavirus ovlivnil. Nemůžu chodit do školy, do hudebky, jezdit 

na závody, chodit ven a řadu dalších věcí. 

Co mi vadí, je to, že se budou posunovat přijímačky, protože zhruba od podzimu jsem přesně 

věděla, kdy budou a teď? Vím, že za 14 dní poté, co nastoupíme do školy. 

Velmi se mi líbí myšlenka, že se lidstvo neléčí z viru, ale planeta z lidstva. Pročistilo se 

ovzduší, řeky, ale hlavně nás to donutilo zase být chvíli s rodinou. Podle mě je důležité 

na každé situaci nacházet něco pozitivního. 

Mám teď mnohem více času na věci, které bych normálně nedělala. Udělala jsem si pořádek 

ve svých věcech, vytřídila oblečení a podobně. Taky hodně čtu, i když už nemám co číst, tak 

se vracím ke knížkám, které mě bavily. A ne, tu druhou audio knížku jsem ještě 

nedoposlouchala, vlastně jsem u první kapitoly – nebaví mě. 



Přes den jsem doma se sestrou, která se neustále modlí, aby zrušili maturitu. Ovšem stíhá mi i 

vařit obědy, což je dobře, poněvadž se o to nemusím starat. 

S nařízením vlády souhlasím, za mě je dobře, že je karanténa, alespoň se to u nás tolik nešíří. 

I když mamka už přišla s názorem, že by to tady mohlo být na podzim zase, než si proti tomu 

vybudujeme imunitu. 

Takže jak se v dnešní době žije? Jinak než jsme byli doteď zvyklí, ale musíme doufat a věřit, 

že se to jednou vrátí do starých kolejí a my znovu usedneme do lavic (a třeba ještě tento 

školní rok?), půjdeme za kamarády a nadechneme se čerstvého vzduchu bez roušky na 

obličeji. 

 

                                                                       Julie Skočíková  

 

 Jak se žije v dnešní době 

Napadlo by vás někdy, že v roce 2020 nás potká něco jako tahle velká epidemie? 

Je krásný jarní den a máme tisíce nakažených a mrtvých. Z každého kouta se line mimořádné 

vysílání zpráv. Internet je zaplavený videem, jak vyrobit vlastní roušku nebo dezinfekci. 

Ve městě potkáte sotva 5 lidí. A všude jenom panika. Většinou až přehnaná. 

Karanténa taky není žádná sláva. Můžu říct, že už mě to vyspávání do oběda přestává bavit. 

Vlastně mě už nebaví nic. Nejdřív byla sranda mít čas jen na sebe. Pak se začaly valit úkoly a 

videohodiny. Začíná to být celkem otrava, a jestli to potrvá ještě dlouho, tak opravdu nevím, 

jak to zvládnu. Taky si nejsem jistá, jestli má na mě karanténa dobrý vliv. Z nudy přemýšlím 

nad tím, že si třeba ostříhám nebo nabarvím vlasy. Mimochodem barvení už jsem stihla 

uskutečnit.  

Život je o něco těžší. Některým hrozí vyhazov, někteří museli zavřít svoje podniky. Existuje 

spousta spekulací o tom, kde a proč se tu něco takového objevilo, zasloužili jsme si to snad 

jako lidstvo? Možná je to opravdu něco, co lidi ponaučí, naučí je pomáhat si navzájem. Možná 

je to šance pro každého z nás ukázat svoji ohleduplnost a laskavost k ostatním. Přijde mi 

fascinující, jak naši blízcí, známí možná i vy šijí naprosto nezištně roušky pro ty, co je potřebují 

a některým je zatěžko obstarat si roušku nebo obyčejný šátek. Mrzí mě, že tahle zlá doba 

postihla mě, mé vrstevníky, rodiče i prarodiče. Doufám, že vše zlé je opravdu pro něco dobré 

a že brzy bude vše v pořádku, možná i lepší, než kdy bylo. A možná jednou budeme o tom vše 

vyprávět našim potomkům, tak jako naše babičky vypráví o tom, co kdy potkalo právě jejich 

dobu. 

Sobotková Kateřina 

 

 


