
Můj život v době „covidové“. 

     (Vypravování) 

 

Jednoho dne jsem vstal z postele a jako každý den jsem šel do školy. Ve škole se 

v té době neprobíralo nic jiného, než COVIDOVÁ krize. Tak se z toho začaly 

dělat vtipy, až to najednou přišlo i k nám. 

 Vypukla panika a stát začal všechno uzavírat. Obchody, pošty, koupaliště atd. 

Ale hlavně uzavřely školy. Žáci a studenti byli rádi (a já samozřejmě taky), jenže 

po čase se chtěl každý do školy vrátit. Samozřejmě že byla škola on-line, ale to 

bylo ještě horší než normální škola. A co se mě týká, já přestal kvůli karanténě 

chodit ven, jezdit k babičce, začal být závislý na počítači a začal být slabý a 

tloustnout. Čím déle jsem trávil čas na počítači, tím více jsem chtěl udělat vše, 

abych si mohl koupit nový počítač. Přestal jsem chodit ven, jezdit s kamarády 

na kole do lesa a také sportovat. Čím dál tím víc se mi přestával líbit venkovní 

svět.  

Jednoho dne se to ale změnilo. Začal jsem cvičit, scházel se zase s kamarády a 

sem tam se jen koukám z okna a vzpomínám na to, jak to tu vypadalo v létě 

2018 (před koronou). 

Koronavirová krize mi dala jiný pohled na svět a vzala mi chuť utrácet, což mi 

vůbec nevadí. 

Teď málo jezdím za zbytkem rodiny a mnohem více času trávím s těmi 

nejbližšími. 

Díky celému tomuto problému jsem si uvědomil jednu věc, a to tu, že rodina a 

zdraví je to nejdůležitější na světě. 

 

 

 

 

 

 

 



Můj život v době „kovidové”  

     (Vypravování) 

Jednoho dne, bylo to v březnu minulého roku, nám paní učitelka řekla, že se 

školy zavírají a my se budeme učit z domu. V tu chvíli jsme byli nadšení, ale 

nikdo netušil, co nás doopravdy čeká. 

Distanční výuka trvá téměř rok. Můj běžný den začíná deset minut před první 

online hodinou. Vstávám, a ještě v pyžamu se přesouvám k počítači zapínám a 

jako vždy mi nefunguje wifi. Začíná boj s časem. Na wifi je totiž současně sestra, 

která má taky online výuku a máma pro změnu home office. Konečně se mi daří   

připojit na první hodinu. Za normální situace bych se oblékal, snídal a odcházel 

do školy. Už po cestě by se ke mně připojili kamarádi a vykládali bychom si. 

Místo toho sedím u počítače a koukám na paní učitelku, která nám vysvětluje 

učivo. V první pauze mezi online hodinami se rychle běžím najíst. Celé 

dopoledne sedím u počítače a hodiny mi pomalu splývají. Kde jsou ty dny, kdy 

jsme o přestávkách s kluky běhali po třídě, hráli si a plánovali jsme, co budeme 

dělat po škole. Jsme, ale v čase distanční výuky, takže po online hodinách mě 

místo lítaní po venku čeká hromada úkolů. Pořád dokola a dokola. 

Takže co mi doba covidová dala? Určitě samostatnost, zdokonalení práce s 

počítačem. A taky práci se dřevem a programování na počítači, protože to můžu 

dělat doma. Co mi vzala? Normální život, jít ven, bavit se s kamarády, hrát si, 

chodit do svého oblíbeného kroužku, smát se ve škole vtipům a srandičkám, 

které s kluky vymýšlíme. 

Doufám, že tahle doba brzo skončí, a život bude jako dřív.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Můj život v době kovidové 

 

Můj život v době “kovidové” se hodně změnil. Trávím hodně času u počítače při 

dělání domácích úkolů a online vyučování. Na druhou stranu ale děláme různé 

věci, na které jsme dříve neměli čas.  

Mnohem raději nyní odcházím od počítače přečíst si knížku nebo prostě 

vyběhnout na zahradu.  

Když jsme doma, tak s mladšími sourozenci nejčastěji vyrábíme různé výrobky - 

záložky do knížky, ozdobné krabičky na drobnosti nebo pletené náramky. Často 

a rádi také malujeme.  

Jednou jsme i s mladší sestrou Zitou dělali muffiny. Byla legrace je se Zituškou 

vytvářet, a pak si na nich pochutnávat. Nakonec se všechny během pár hodin 

snědly, dokonce i chybělo.  

Bohužel nemůžeme jezdit na tréninky v ragby. Byla jsem zvyklá se sportu věnovat 

minimálně třikrát týdně. Teď mi opravdu chybí. Zejména je mi líto, že nejsou 

zápasy.  

Jakmile napadne sníh, jdeme nadšeně bobovat a sáňkovat. Užijeme si vždy 

spoustu zábavy. Na zahradě stavíme sněhuláky a střídáme se v tahání, když se 

vozíme na sáňkách. S tátou jsem byla jednou i odhrnovat sníh a sypat silnice a 

chodníky solí pomocí  multikáry. Bylo to fajn zpestření dne. 

Doba “kovidová mi hodně vzala, ale na oplátku i dala. 

 

 

 

 

 

 

 

 



!!!Můj život v době „kovidové“!!! 

     (Vypravování) 

 

Doba ,,covidová’’ mi přinesla, jak mnoho starostí, tak mnoho zkušeností a 

dobrých věcí, které jsem se naučil. 

Nejprve začnu realitou. 

Ráno vstanu, obléknu se, vyčistím si zuby a záleží na tom, v kolik je online 

hodina. Když je v půl osmé, v rychlosti vypiji čaj a ani se nestačím najíst, protože 

hned letím k počítači. Online hodiny končí většinou něco těsně před 13. hodinou. 

Potom se jdu najíst a zase to začíná! Sotva se najím, zase letím k počítači si udělat 

domácí úkoly. Realita je tvrdá a neptá se, zda člověk chce, nebo nechce. Prostě 

to musí udělat, i když počítač zrovna není jeho koníček. Úkoly dodělám asi tak v 

půl čtvrté. Pak jdu hrát na hudební nástroje, což mně zabere asi tak dvě hodiny. 

To už je tak půl šesté (všechny kroužky nám zrušili). Hned potom už tatínek přijde 

z práce a všichni jdeme jíst. To už je pozdě a musíme se připravit ke spaní a já 

lehám do postele s plnou hlavou online výuky. A hned ráno začíná to samé, 

akorát s jiným rozvrhem a s jinými domácími úkoly. 

Svůj volný čas mám až spíše v pátek, kdy už úkoly začínají ubývat a konečně 

si mohu odpočinout, buď jdu na velikou procházku s kamarády, nebo jdu sám. 

Počítač už nechci ani vidět! Jenom co si odpočinu přes víkend, nebo přes 

prázdniny, které uběhnou jako voda, tak začíná zase ten samý týden, který už i 

člověka časem začne pořádně štvát.  

Doufám, že se ještě někdy setkáme s celou třídou ve zdraví, ale zároveň si 

myslím, že to jen tak rychle nepůjde. Když to jde a není psí počasí, chodím na čím 

dál větší procházky, jen abych si pročistil hlavu od těch všech starostí.  

Kvůli covidu jsem nemohl jezdit k prarodičům, protože nemoc chytli také. 

Naštěstí se z toho dostali a já se těším, že k nim pojedu na jarní prázdniny, neboť 

jsem byl u nich jen dvakrát, a to na krátké návštěvě. 

 A teď na ty veselejší okamžiky.  

Přes online výuku jsem díky Davidovi začal rybařit, proto jsem velkou dobu 

trávil u rybníka. Když jsem rybařil, poprvé v životě jsem viděl “naživo” ledňáčka.  



Online výuka mě naučila dobře pracovat na počítači, neboť jsem do té 

doby počítač skoro neuměl ani zapnout. Rodiče mě k němu totiž nechtěli 

pouštět, abych volný čas trávil raději venku. Což je dobře, protože jsem se 

nenaučil být závislý na hrách jako někteří mí spolužáci. 

 Díky online výuce můžu více chovat mého mladšího bráchu, hrát si se 

sourozenci a více pomáhat v domácnosti.  

Distanční výuka mně potvrdila to, co jsem si vždy myslel, že učit se ve škole 

je lepší než sedět u počítače doma. 

 

Už se velice těším, až budu moci chodit na kroužky a až se všichni zase sejdeme 

a budeme sdílet své nejlepší zážitky. 😀 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             MŮJ ŽIVOT V DOBĚ COVIDOVÉ  

Už skoro rok máme všichni kolem sebe ve slovníku nový pojem – doba covidová. Ještě mám 

v paměti, jak jsme se v loňském roce rozmýšleli, jestli jet na naši tradiční lyžařskou akci s tátovými 

kamarády. To už se totiž objevil první případ někde v Itálii. Všichni jsme si mysleli, že nás se to netýká. 

Nikdo však nevěděl, jak moc se v tu dobu mýlíme, jak nám všem covid změní život, školu. 

Jak tedy vypadá můj covidový den? Pohodlně se usaď a já ti povyprávím, jak tato situace 

změnila můj každodenní život, co přes den dělám, co je horší a co naopak lepší.  

  Se svým bratrem jsme přes týden sami doma, rodiče musí chodit do práce. Je to náročnější, ale 

jsem rád, že mají kam jít a mohou normálně vydělávat peníze. Ne všichni mají to štěstí. Vstávám v 7:00 

ráno, jdu se nasnídat. Když mám náladu, jdu si zacvičit a pak mi začíná online výuka. Mám většinou tři 

hodiny denně, nejčastěji český jazyk, matematiku a anglický jazyk. Ve 12:05 skončím a jdu na oběd, 

který nám připraví mamka den předem nebo nám uvaří babička. Než se vrátí máma z práce, dodělám 

si úkoly, vyplním kvízy a nachystám se na další den. Pak to společně projdeme a zkontrolujeme. Vždycky 

se mě ptá: „Ondro, co bylo ve škole? Máš všechno nachystané? Úkoly napsané?“ Každý den stejně, ale 

jsem rád, že mi může pomoct. To je ta horší část dne. Chtěl bych raději chodit do školy, vidět se se 

spolužáky. Normálně se učit. Už mě nebaví se pořád jen koukat do počítače.  

Odpoledne, to je ta lepší část! Jdu do dílny, to je teď moje velká vášeň. Na to jsem dřív neměl 

moc času. Začal jsem si vyrábět ze dřeva, opravuji rozbité věci, rozkládám a zase skládám různé 

součástky. Momentálně dodělávám poličku do pokojíčku. Už chybí jen konečné úpravy. Táta s dědou 

pořád něco vyrábějí, opravují, dostavují, takže můžu říct, že máme dost nářadí a možností, jak věci 

opracovávat. Často jim pomáhám. Moc mě to baví, dílna je moje království. Táta loni dostavěl vnitřní 

bazén, který teď využívám místo sportovních kroužků. Každý den k večeru trénuju plaváním hlavně 

ruce a nohy, abych mohl v létě zase vyrazit na nějaký delší cyklovýlet. To nám snad nezakážou. Naplavu 

tak 150 bazénů denně. Počty zapisujeme a soutěžíme všichni v rodině, kdo uplave za měsíc nejvíc. A už 

je večer. Povečeřím, někdy se podívám na film a jdu spát.  

Výhodou je, že máme v rodině na sebe více času, který společně trávíme. Chtěl bych ale jet 

v létě k moři nebo si zajít na něco dobrého do restaurace, do kroužků, ve kterých jsem byl jen v září. 

K dědečkovi do Olomouce taky jezdíme méně. Všechno je tak divné. 

Řekl bych to takto: „Mějte se rádi a buďte na sebe hodní.“  

 

 

 

 

 

 

 

 



Můj život v době „kovidové“.  

 

(Vypravování) 

Když nás od října nechali  doma, všichni jsme si mysleli, že za měsíc půjdeme zpátky do školy. Tentokrát 

nám škola zařídila povinnou distanční výuku v systému Microsoft Teams, přes které nám  posílali úkoly 

a později jsme měli i videohodiny. Každý den dopoledne jsem seděl u počítače a plnil úkoly. Ze začátku 

to byla opravdu velká změna. Teď už jsem zvyklý, ale chybí mi každodenní kontakt se spolužáky. 

Takovou srandu doma nezažívám. 

Od září mě máma vozila do Olomouce na stolní tenis. Hrozně mě to bavilo, takže zavřením sportovišť 

jsem byl velmi sklamaný. Trenérka nám ale posílá 2x týdně domácí trénink. Cvičím s online připojením 

v pokoji u počítače nebo v garáži na pingpongovém stole s domácím robotem, který vystřeluje míčky. 

Je to všechno dobré, akorát už mě nebaví to dělat sám. 

Máma se na začátku rozhodla, že si musíme udržovat kondičku, tím že budeme chodit na procházky do 

přírody a lesa, který máme za domem. Tak jsme se snažili každý den po škole, jít ven. Ještě aby 

nasněžilo a mrzlo! A ono se po Vánocích tak stalo a sníh se pomalu sypal z nebe a my se rozhodli, že 

budeme místo chození, jezdit na Pohořany bobovat. Už jsme tam jezdili i dříve, ale toho dne, jsme 

objevili parádní sešup přímo z Jedové. Mrzlo až praštilo a boby svištěly o sto šest. Sestra jela přede 

mnou a já měl co dělat, abych do ní nenarazil. A co se nestalo? Já, i když jsem křičel: „Úhníí mi z cesty!“, 

jsem to napálil přímo do stromu a skončilo to tak, že boby celé praskly a už se na nich nedalo jezdit. 

Sestra se mi smála a volala, že takové pako ještě neviděla. Mamka brblala, kde teď seženeme nové 

boby, když je vše zavřené. Ale hlavně že to dobře dopadlo a mě se nic nestalo. Aspoň jsem se konečně 

nasmál. 

Tím ukončuji vyprávění o mém životě v době kovidové. Covid jsme prodělali celá rodina v době 

vánočních svátků a teď už bych chtěl vše vrátit tak, jak to bylo dříve. Každý den chodit do školy, 

odpoledne s klukama ven nebo jezdit na kroužky. A hlavně o víkendech lyžovat. Snad to brzo nastane! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


