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Škola doma - karanténa
Tato doba je nejpodivnější, co kdy lidstvo zažilo. Školy jsou zavřené,
obchody jsou prázdné a nemocnice jsou plné. Ekonomika stojí na
vlásku, protože hodně zaměstnanců nebo také spíš hodně lidí má covid
19, ale i přestože je internet v čudu, máme furt hlavu, a tak víme, jak
to je. Ano, není to dobré. A tím nás zkouší, jak se dokážeme učit i jak
být doma. No a ještě něco. Byly přece horší doby, za kterých se střílelo,
pálilo a kdo ví co ještě, ale povídám vám, je to jen zkouška.
autor: Eliška

Výhody a nevýhody domácího vzdělávání a vzdělávání ve škole

Karanténa výhody
-

Více volna
Pozdní vstávání
Neobtěžují mě kamarádi
Jsem více s rodinou a
domácími mazlíčky
- Můžu si hrát a být víc na
zahradě

Škola výhody
- Lépe se učím, má větší řád
- Mohu si hrát s kamarády
- Mohu
stavět
se
stavebnicemi, stavět venku
domečky
- Hudební výchova
- Super
- Víc učení
- Seva
- Čas prožitý venku o
přestávkách a po obědě

Karanténa nevýhody
-

Online výuka se často seká
Závislost na internetu
Nuda
Otravují mě sourozenci
Roušky a dezinfekce
Smím málo ven
Málo kamarádů
Musím dělat domácí práce
Měli jsme dříve oběd
Míň se toho naučím

Škola nevýhody
- Vstávání brzy
- Riziko průšvihů
- Nebaví
mě
některé
předměty
- Nuda ve škole
- Nebaví mě se učit

V době karantény

Když jsme byli doma a nemohli jsme do školy, tak jsem se nudil a učení
doma mě nebavilo. A stýskalo se mi po škole a kamarádech. Ale bavilo
mě si volat s učiteli přes počítač. Vždycky nám to mamka připravila a
pak jsme netrpělivě čekali, až najednou to udělalo crrr, crrr a začali
jsme se učit. Ale víc je to lepší ve škole. Když jsem přišel do školy, tak
jsem měl velikou radost. Ve škole je to prostě nejlepší.
autor: Anežka

Moje domácí výuka
Minulý rok zavřeli v březnu školy a otevřeli je až 25. května. A na
podzim je také zavřeli a my jsme se učili doma. Já měla pře Skype
jenom flétnu a o ostatní školní učivo jsme se doma starali sami, protože
jsem z učitelské rodiny. Jinak jsem chodila dopoledne k babičce na
češtinu a matematiku a angličtinu jsem dělala někdy přes Skype s paní
učitelkou. Pracovala jsem přesně podle zadání v e-mailech, které jsme
dostávali každé pondělí. Potom jsme posílali fotografie do školy.
Odpoledne jsem si mohla hrát a ani mi nevadilo, že nechodím do školy.
Mrzelo mě jenom, že letos nebude vánoční besídka.
autor: Elizabet

Koronakrize
Koronakrize je pro nás těžká doba, hlavně pro staré lidi. Doufám, že
nám zase nezastaví školu a obchody. Těším se, až budeme žít zase
normálně a nebudeme nosit roušky. Taky bych si chtěl zalyžovat ale
nevím, jestli budou sjezdovky otevřené.
autor: Saša

V době karantény

V době karantény mě to docela bavilo, kvůli tomu, že jsem měla více
času na svou rodinu a domácí zvířata. Občas jsem si volala s panem
ředitelem a s paní učitelkou Alenkou. A trochu mi chybí kamarádi.
Učivo jsem ale zvládala sama.
autor: Anežka

Doba, kdy jsem nemohl jít do školy

Jednou jsme všichni seděli v místnosti a vyprávěli si o svých životech a
Ópa právě dovyprávěl svůj příběh a ptali se mě: „Tondo, byl u vás na
planetě taky nějaký virus?“
„Ano, ale ne tak jako tady WADY,
ale KOVID 19.“
Ptali se: „kovid?“
„Ano, kovid, povídám.“
„Tak povídej.“
„Nu dobrá. Bylo mi deset a z ničeho nic se z Číny přivalil kovid a my
museli do karantény. Bylo to strašné. Museli jsme se učit doma a nikam
se nemohlo atd. Neviděl jsem se skoro s nikým. Prostě NUDAAAA“
autor: Antonín

