ONLINE VÝUKA VE 3. A
Alex Moje online výuka
Můj den začíná tím, že mě vzbudí má sestra, která kňourá, že chce mléko, a pak mě rodiče půl
hodiny tahají z postele. Otevřou na mě okno a strhávají ze mě peřinu. Pak na mě volají, abych
si šel konečně vyčistit zuby, abych „nesmrděl“ přes monitor. Stihnu si dát jenom čaj. A pak se
jdu rychle oblékat, mamka zatím zapne kameru a Teams a čekám na schůzku. Když začne
výuka, paní učitelka řekne „Dobrý den“, pak se všichni pozdravíme, řekneme si, jak jsme se
měli předešlý den, a začne výuka. Vždy začínáme češtinou a potom máme matematiku, občas
„náš svět“. Online výuka mě už moc nebaví, někdy nedávám pozor. Když mě paní učitelka
vyvolá, tak někdy nevím, kde pracujeme, ale jinak poslouchám. Když začne matematika,
která mě hodně baví, tak začnu dávat pozor ze všech nejvíc. A já jsem zapomněl, ještě na
češtinu nás učí i paní učitelka Boženka. Pak výuka skončí a já skáču po gauči jako po trampolíně a čekám, až začne angličtina, která trvá 15 minut. A pak si občas zavolám s Ottou. Doufám, že už půjdeme brzo do školy
Antonie Online hodiny
Já si o online hodinách myslím, že jsou hezké. Učíme se tam vyjmenovaná slova po B, F, L, M,
P, S, V, Z. Už umíme vyjmenovat všechna. Když něco na hodinách nestihneme, tak si to dodělám potom. Na hodinách bychom měli mít zapnutou kameru, ale někdo to nedodržuje. Matematiku, češtinu a „Já a můj svět“ máme společně, ale angličtinu máme zvlášť. Na angličtinu
máme paní učitelku Sabinu Cejnarovou. Na online hodinách jsme rozděleni na dvě skupiny.
V naší skupině je Nelly, Beátka, Otto, Štěpán, Barča P. a další. Online výuka má některé nevýhody. Nemůžu se stýkat s kamarádkami, nechodím tolik ven, hůř se slyšíme a paní učitelka
neví, jestli všichni soustavně pracujeme. Nelíbí se mi, že nemůžu chodit na kroužky, ale je
dobré mít volné odpoledne. Online má ale i své výhody, vstávám později a mám víc času se
připravit na hodinu. Chtěla bych radši chodit do školy než pracovat z domova.
Beáta Online výuka
Na online výuce se mi hodně líbí, že můžu vstávat o hodinu později, než kdybych musela jet
do školy autobusem. Před začátkem vyučování se nasnídám, vyčistím zuby. Někdy se nestihnu převléknout z pyžama, ale to není naštěstí poznat. Nachystám si všechny sešity, učebnice, penál a tablet. Ten si nesmím zapomenout nabít. Online výuka se mi líbí, ale mnohem
raději bych byla v opravdové škole s paní učitelkou, kamarádkami a ostatními spolužáky.
Adam Distanční výuka
Ráno po probuzení se podívám do rozvrhu, v kolik mám výuku. Tři dny začínám výuku v osm.
Protože mamka učí, tak si musím hlídat čas sám. Po výuce si vše zkontroluji a dodělám úkoly.
Na online výuce se mi líbí, že se můžu vidět se spolužáky a s paní učitelkou. Je to lepší ve

třídě než se učit sám. Nejvíc mě baví matematika, nebaví mě čeština. Učím se v obývacím
nebo dětském pokoji. Chci se vrátit do školy.
Štěpán Moje distanční výuka
Před výukou se nasnídám, když to nestihnu, snídám někdy i při výuce. Nachystám si věci,
které k vyučování potřebuji. Během vyučování se snažím dávat pozor. Občas mi to dělá velký
problém. Podpírám si hlavu a zívám. Zlobím tím paní učitelku. Více mě baví počítání a matematika. S češtinou se moc nekamarádím, je pro mě těžká. Moc se těším na angličtinu. Paní
učitelka nás hodně vyvolává a musíme mluvit anglicky. Chybí mi kamarádi, ale jsem rád, že
se vídáme alespoň přes počítač. Do školy se ale netěším, možná jen trošku na kamarády a na
obědy. Doma to je s mamkou super. Chodím brzy po obědě ven s kamarády. Z koukání do
počítače mě občas bolí oči. Zlepšil jsem se ale v práci na počítači.
Kristiana Online výuka
Online výuka mě baví, ale raději bych byla ve škole. Jsem smutná, že je covid a že nemůžeme
chodit do školy, ale jsem ráda, že online výuka funguje a že se vidíme. Ráda bych viděla své
kamarády naživo, ale teď to nejde kvůli covidu. Doufám, že covid brzy odejde a že za tu dobu,
co tady bude, nikoho nenakazí z naší třídy ani z mé rodiny. Baví mě na online výuce, že paní
učitelka dává na obrazovku zábavná cvičení, ale nebaví mě, že se mi to seká, a pak nevím, kde
jsme.
Otto Příprava mé každodenní výuky
Můj den začíná tím, že se probudím a jdu do kuchyně. Nasnídám se. Pak si chvíli hraji. Potom
si jdu vyčistit zuby. A nakonec se jdu obléct a připravit na výuku. Na výuku se připravuji tak,
že si zapnu notebook a Teams. Jinak mám vše připravené na hromadě. První, co máme, je
český jazyk. Na český jazyk potřebujeme písanku, dva pracovní sešity a učebnici. Pak je matematika. Na matematiku máme učebnici, pracovní sešit a početník. Výuka se mi líbí. Moc mě
baví interaktivní cvičení. Také si někdy úkoly dělám dopředu.
Filip Online výuka
Online výuka mě moc baví. Každý den se těším na své spolužáky a na paní učitelky. Líbí se
mi, že mám školu v pokojíčku, že se nemusím teple oblékat a pak spěchat do školy. Učíme se
český jazyk, matematiku, „já a můj svět“ a anglický jazyk, který mě baví nejvíce. V českém
jazyce se učíme vyjmenovaná slova, nejvíce mi jdou slova po v. Chybí mi hudební výchova a
družina, kde si hraji se spolužáky. Už se do školy těším.
Vlastimil Naše online výuka
Když začíná výuka brzy ráno, jsem ještě trochu rozespalý. Učím se v maminčině pracovně.
Už bych chtěl jít do školy, chybí mi kamarádi a prostě prostředí školy. Mamka se sice moc

snaží být učitelka, ale má mnoh práce okolo. A tak by bylo lepší být ve škole. A mamce bych
pomohl.
Mikhailo Online výuka
Na online výuce se mi líbí, že se vidíme aspoň přes mobil. A ještě se mi líbí, jak paní asistentka
říká, kdo vyhrál v hokeji. Adam nám vždy na konci výuky ukazuje kočičku. Nelíbí se mi, že se
nevidíme živě, a proto chci jít do školy.
Jakub P. Distanční výuka
Pojem distanční výuka jsem ještě před rokem neznal. Dnes už vím, že je to výuka na dálku.
Tento způsob výuky nastal, když se ve světě objevil koronavirus a vláda České republiky nařídila uzavřít školy. Musel jsem si stáhnout aplikaci, přes kterou se učím, a já i rodiče jsme se
s ní naučili pracovat. Ze začátku mě distanční výuka bavila hodně. Bylo to něco nového. Po
takové době už mě tolik nebaví, ale vím, že učit se je potřeba. Doufám, že se co nejdříve
všichni vrátíme k normálnímu životu a já budu moct chodit do školy a potkávat se s kamarády a s paní učitelkou ve třídě. Moc se na to těším.
Barbora P. Distanční výuka
Ráno mě vzbudí buď mamka, nebo budík. Převléknu se a všechny potřebné věci na učení
mám hned vedle sebe na stole. Pak se připojím a už začíná hodina. Výuka je super, když paní
učitelka vyvolává všechny pravidelně. Mrzí mě, jak se někdy zdržujeme vypínáním kamer.
Radši bych byla, kdybychom byli všichni ve škole. Už se těším, až budeme zase všichni kamarádi spolu.
Adam G. Online výuka
Na online výuce se mi líbí, protože si ráno mohu hlavně přispat. Když chodím do školy, musím vstávat v pět hodin. Výuka online je moc fajn. Paní učitelky jsou moc hodné, mají s námi
trpělivost. Pouze se mi stýská po spolužácích, že se spolu nevidíme.

