
ZA KAMEROU 

Slova, která jsme nedávno ještě neznali, jsou na googlu momentálně 

nejvyhledávanější za poslední rok. A ne, fakt to nejsou žádní zpěváci, 

herci ani sportovci. Myslím, že všichni teď už můžeme vyprávět pohádku 

o tom, co je  koronavirus, respirátor, lockdown, karanténa nebo nám 

všem dobře  známá   DISTANČNÍ VÝUKA. Uši by nejraději ohluchly, 

když tohle slovo uslyší, a já bych ho rovnou vyřadila ze slovníku. Ale není 

důvod k panice, jak se říká, uprostřed problémů leží příležitost. Tady jich  
bylo jakože fakt hodně. 

Mohli jsme dobře poznat sami sebe a svoji rodinu, když jsme byli rok 
zavření v jednom domě. Někdy to bylo fakt o nervy, že ano? 

Co nám to dalo a co nám to vzalo, každý posoudí sám, ale dopisování 

úkolů na poslední chvíli, strach, velké snažení o pochopení nové látky, 

vstávání 10 minut před hodinou, výmluvy na internetové spojení. Nesmí 

chybět časté opisování úkolů, bohužel i opisovaní při testech… tohle byl 

nekonečný každodenní koloběh téměř každého z nás. Nulová motivace 

dělat cokoliv se také u každého jistě dostavila. Na druhou stranu si 

myslím, že jsme se nějakým způsobem osamostatnili, prostě teď 
zvládáme  některé věci líp. 

Asi jsme se trochu seznámili se stylem učení na vysoké škole, kde se 

očekává, že budeme ochotní studovat a máme zodpovědnost za svoje 
vypracování úkolů nebo naučení nové látky. 

Akorát že my máme od vysoké školy daleko asi jako moucha od koně. 

Také se našli lidé, kteří říkají, že jsme měli prázdniny. Tak pardon, to je 

asi ta největší hloupost, kterou může někdo říct. A když už jsme něco 

ošidili, tak to bylo jak korkový špunt. Třeba jsme to potopili, ale ono to 

zas vyplavalo někde jinde. Asi se shodneme, že to bylo hodně náročné. 

Prakticky na všechno jsme byli sami, jen my a nikdo s námi. Možná jsme 

mohli napsat kamarádům nebo učitelům, ale pořád jsme to jen my, kdo 

sedíme na té židli za stolem a zíráme do počítače, jako bychom nevěděli, 
kolik je 1+1, zatímco se všechno kolem nás rozpadá jako domeček z karet. 

Každý den jsme jen sledovali zprávy a čekali na výrok návratu do školy a 

nakonec to přišlo. Chápe někdo, že jsem si po roce vzala svůj batoh a dala 

do něj hezky vyhřáté učebnice z domu. Vzpomínala si, co jsme se vlastně 

všechno učili. Stejně jsem si ale řekla, že této zprávě uvěřím, až budu v té 
škole opravdu stát a ono fakt. 



Ti všichni, co už si zapamatovali z minulého roku, že lenost se nevyplácí, 

tak se jistě nevykvákli na učení v distančce, nebo aspoň na to dodělání 

úkolů ve 23:59, kdy za minutu nastane den toho opravdového reálného 
očekávaného a asi i obávaného návratu do školy. 

 

Taky jsem se bála, ale nakonec jsem byla překvapená, jak to pro mě bylo 

vlastně normální. A tímto bych chtěla moc poděkovat všem kamarádům, 

spolužákům, a hlavně učitelům, kteří i přes tuto složitou dobu, jak pro 

nás, tak i pro ně, se nám snažili vyjít vstříc a ulehčit nám to jak jen to  šlo. 

Za to jim ještě jednou moc děkuji a teď jen všichni doufejme, že nepřijde 

nějaká nejmenovaná mutace, která by to všechno vrátila, protože můj 
počítač říkal, že si bere dovolenou. 

A na závěr si pamatujte, že ať přijde cokoliv a bude se vám zdát, že už to 
nezvládáte, jsme vždy tím, čím chceme být. 

    

                                                                                                                        Kristýna Šáchová 7.A 

 

 

 

  


