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dostává se Vám do rukou zvláštní vydání našeho školního časopisu. Zvláštní je v tom, že jsme
je celé připravovali v rámci distanční výuky, a tak je jasné, že i témata se budou všechna točit
okolo situace, ve které se všichni už skoro rok plácáme. Zajímalo nás, jak zvládáte distanční
výuku, v čem vidíte její největší problémy, co vám naopak vyhovuje. Podívali jsme se také na
to, co na distanční výuku říkají naši učitelé nebo zdravotníci. Najdete zde také pár tipů na to,
jak to celé zvládnout a nezbláznit se z toho. A protože školní život i přes pandemii jede dál,
zařadili jsme do časopisu i věci, které jste během distanční výuky dokázali vytvořit – a že toho
není málo.

Vydání připravili:
D. Druláková , B. Gahurová, V. Hodonská, L. Kaňová, L. Kaláčková, E. Koppová, J. Lukeš,
B. Nedbalová, J. Nedbalová, E. Neumannová, S. Olle, J. Smutná, J. Lukeš, K. Studýnková
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Klára Studýnková

Co je to C O V I D – 1 9?



je to virus patřící do podčeledi
Coronaviridae
má charakteristické uspořádání
povrchové struktury připomínající
slunce

Co může covid způsobit?


může způsobit zdravotní potíže jako
jsou kašel, dýchací problémy a
teploty, ale i mnohem vážnější
onemocnění

Jaké jsou příznaky?






Prevence proti covidu…








časté a důkladné mytí rukou a
používání dezinfekce
pravidelná dezinfekce předmětů, na
které často saháme (např. telefon)
kašlat pouze do rukávu, ne do dlaně
po použití jednorázových kapesníků
a respirátorů je vyhodit
vyhýbat se kontaktu s větším
množstvím lidí
nestýkat se s nemocnými
pokud se cítím nemocný, zůstávám
doma

dušnost
pocit ztíženého dýchání
vysoké horečky
suchý kašel
může být i bezpříznakový

Jak mě změnila covidová doba?
Denisa Druláková
Myslím, že covidová doba každého změnila. Někoho trochu, někoho více. Mě osobně covidová
doba změnila celkem dost. U některých věcí je to k lepšímu a u některých k horšímu.
Zájmy:
U mých zájmů proběhlo plno změn. První a zásadní změnou je, že jsem si vůbec nějaké zájmy
našla. Před covidovou dobou jsem neměla žádné zájmy, které by patřily do mé každodenní
rutiny. Což se teď změnilo. Do své každodenní režimu jsem zařadila cvičení, které mě baví a
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naplňuje a dává mi dobrý pocit. Vaření je další věc, kterou jsem během této doby zařadila do
života a vaření se stejně jako cvičení stalo mojí rutinou. S vařením se spojuje zdravá výživa,
kterou jsem si díky lásce k vaření začala připravovat.
U mých zájmů covidová doba působí pozitivně, protože díky ní jsem se dala na zdravý životní
styl.
Trávení volného času:
Na trávení volného času tato doba zapůsobila spíše negativně. Kromě toho, že jsem svůj volný
čas trávila svými novými zájmy, tak jsem také trávila hodně času s rodinou. To bylo ze začátku
v pořádku, ale postupem času mi to začalo hodně vadit, takže se jich momentálně hodně
straním. Určitě to zhoršilo můj vztah k nim.
S kamarády jsem se naživo viděla málokrát.
Celkově se ze mě stal větší introvert.
Společnost cizích lidí je mi teď o hodně více
nepříjemná než dříve. A když musím
komunikovat s někým koho moc neznám,
vzbuzuje to ve mně celkem velkou nervozitu.
Učení:
Učení online mi vyhovuje. Omezuje to osobní
kontakt. Učení online má pro mě plno výhod.
Jednou z nich je například, že mám na všechno
více času. Online hodin je značně méně, než
když jsme ve škole. Takže můžu všechny úkoly, které jsou na den zadané, udělat hned ten
den. Ale myslím, že díky distanční výuce jsem začala být na některých hodinách více aktivní. V
normální výuce tomu tak nebylo, protože by to pro mě znamenalo být větším středem
pozornosti.

Myslím si, že covidová doba mi prospěla i neprospěla. Díky ní jsem objevila své zájmy, ale můj
strach z komunikace s cizími lidmi se zhoršil. Ale covidovou dobu bere jako jednu ze zkušeností
do života.

Pohyb doma
Julie Nedbalová, Lucie Kaňová
Karanténa se u mnohých z nás bohužel negativně podepsala na naší fyzické kondici. A tak jsme
pro vás připravili pár tipů, jak na svojí fyzičce zapracovat. Takže pokud chcete „hýbnout
kostrou“, vzhůru do toho!
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Proč se hýbat? Jak se hýbat? Je to
vůbec potřeba? Máme spoustu
možností sportovního vyžití.

Mnoho lidí, kteří přece jen cvičí, totiž cvičí
jednostranně.






Cvičení lze zhruba rozdělit na:
Posilovací – udržení a rozvoj svalové hmoty
Aerobní – posilování kardiovaskulárního systému
Strečink – protahování, udržení pružnosti a ohebnosti
Balanční – trénink rovnováhy
Energetická – uvolnění a udržení proudu energie tělem
Ideálně bychom měli praktikovat všechny.
Účinným cvikem na zpevnění
celého těla je prkno neboli
PLANK:
 existuje spoustu druhů
tohoto cviku např.:
 základní plank, plank na
loktech, boční plank, plank
s nohou nahoře a další
varianty podle obtížnosti
Nejčastější chyby při cviku:
-vystrčený zadek, propadlá ramena,
zakloněná hlava, neaktivní břicho,
přehnaně podsazená
pánev, propadlý
hrudník, vystrčené

lopatky apod.

Zato pokud chcete
nejlepší je běh venku
nebo na běžícím

zkusit spíše cardio
na čerstvém vzduchu
páse.

Pravidelný běh posiluje vazy a šlachy a zabraňuje řídnutí kostí, je však důležité nadměrně se
nepřetěžovat, mít kvalitní boty a také odpočinek nebo se po výkonu protáhnout.
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Kolik spálím kalorií??
Jan Lukeš
Zajímá vás, kolik kalorií spálíte hodinou jízdy nebo na kole nebo při sezení u
počítače? Najdete v naší tabulce.
60 Kg

70kg

80kg

90kg

100kg

110kg

Běh 9km/h 2010 kcal

2350 kcal

2680 kcal

3020 kcal

3360 kcal

3690 kcal

Na kole
16km/h
Chůze po
rovině
5/km

1510 kcal

1760 kcal

2010 kcal

2260 kcal

2520cal

2770 kcal

1040 kcal.

1210 kcal.

1310 kcal.

1560 kcal.

1740 kcal.

1940 kcal.

Plavání

1360 kcal.

1590 kcal.

1820 kcal.

2050 kcal.

2280 kcal.

2550 kcal.

Ping-pong
Tanec
aerobní

1000 kcal.
1510kcal

1170 kcal.
1760kcal

1340 kcal.
2010kcal

1510 kcal.
2260kcal

1680 kcal.
2520kcal

1840 kcal.
2770kcal.

Sezení,tv

360

420

480

540

600

660
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Ovoce pro dobrou imunitu

Jiřina Smutná, Ellen Koppová
Jaké potraviny máte jíst, abyste zůstali zdraví? No takové, které obsahují hodně vitamínů. Víte,
jaké prospěšné látky obsahuje třeba jablko? My jsme to pro vás zjistili.

Jablko
A, B1, B2, B6, B12, C, E, K
Vitamin A – posiluje imunitní systém.
Vitamíny skupiny B – působí proti vypadávání vlasů, udržují
pokožku pružnou, pomáhají s obtížemi se spánkem a
koncentrací.
Vitamin C – musíme vytvořit tkáň, vybudovat zuby a kosti. Jeho
nedostatek může vést k nemocnosti a depresi.
Jablka jsou téměř bez bílkovin, ale mají vysoký obsah

vody (až 84 %).
Citron
Citrony díky obsahu vitaminu C a fytochemikálií zlepšují
odolnost imunitního systému vůči infekcím.
Jejich konzumace je proto vhodná při všech virových i
bakteriálních nákazách organismu.
Citrony by měly být součástí stravy každého, kdo trpí
chudokrevností.

Kiwi
Kiwi obsahuje 6 vitamínů C, B1, B2, B6, E, K
Pomáhá při respiračních problémech jako astma, kašel nebo
dušnost.
Chrání naše srdce a pomáhá snižovat cholesterol.
Kiwi ovlivňuje i zdraví srdce schopností ředit krev.
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Co ti dala a vzala „covidová doba“
Veronika Hodonská

Verča Hodonská se zeptala svých kamarádů, jak zvládají tuto dobu, co jim nejvíce vadí a naopak,
jestli jsou i věci, které jim na současném stavu vyhovují. Odpovědi jsou velice zajímavé…
Otázky:
1, Máš pocit, že ti distanční výuka něco dala?
2, Jak moc ti chybí kontakt s okolím/kamarády?
3, Které nařízení tě nejvíce omezuje?
4, Chtěl/a by si opakovat ročník? Jestli ano proč?
5, Máš teď více práce než v prezenční výuce?
Odpovědi
Eliška (16)
1, Ano, že se nemám na nikoho spoléhat a
že se dokážu něco naučit sama.

5, Ano, mám o hodně víc práce. Přijde mi,
že máme více úkolů, než kdybychom
chodili do školy.
Klaudie (13)

3, Teďka momentálně uzavření okresů.

1, Ano, naučila mě být více samostatná
ohledně daného učiva, ale myslím si, že
normální výuku ve
škole to nenahradí.

4, Ne, nechtěla bych opakovat ročník,
protože by to byl ve školství neskutečný
chaos.

2, Ano, chybí mi ten kontakt, a celkově ty
přestávky, bavit se s někým, než jen sedět
u počítače.

5, Jasně, že mám víc práce, protože musím
stíhat to co ve škole plus domácí práce.

3, Rozhodně uzavření okresu, ale i tak
celkově nošení roušek, minimální
potkávaní a uzavření obchodů.

2, Strašně moc, jsem vždy nepříjemná,
když jdu v této době mezi lidi.

Kateřina (15)
1, Přijde mi to skoro stejné jako prezenční
výuka. Možná jsem se naučila více
s počítačem.
2, Nejvíc mi chybí kontakt s kamarády a
hlavně to, že nemůžeme být spolu venku.

4, Ne, myslím, že je to zbytečné, protože i
když nejsme ve škole tak se učíme úplně
stejně jak ve škole.
5, Ano, na online hodinách píšeme zápisy a
potom nám učitelé pošlou navíce práci u,
které sedíme celý den.

3, Setkávání s přáteli a rodinou.
4, Rozhodně ne.
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Simona (14)

Adéla (15)

1, Rozhodně více samostatnosti.

1, Ne, jen jsem kvůli tomu zlenivěla.

2, Ano hodně, nemám vůbec kontakt a
myslím, že kontakt s okolím je důležitý.

2, Nechybí, s kamarády se vídám i tak,
takže kontaktu mám až až.

3, Uzavření okresů nemůžeme si vídat
s kamarády a s rodinou.

3, Nejvíce omezení sportovních aktivit.

4, Nechtěla, myslím, že je to úplně stejné
jako v prezenční.
5, Ano mám určitě více úkolu než
v prezenční výuce.
Karolína (12)
1, Ano, zjistila jsem, že mi nevyhovuje
distanční výuka, protože potřebuji, aby mi
to vysvětlil někdo z očí do očí.
2, Nechybí, vídám je i tak.
3, Nejvíce obchody a rozhodně nošení
roušek. Většinou je zapomínám. 😊
4, Ano, protože hodně žáků by to
potřebovalo z očí do očí, hodně také žáci
opisují.
5, Ano, máme více práce než v prezenční
výuce.
Kateřina (13)
1, Tak půl na půl na jednu stranu, bych
chtěla už do školy, ale jsem ráda, že aspoň
takhle se můžu učit.
2, Ano, celkem dost, i když se setkávám
s jinými kamarády, ale i ta třída mi chybí.
3, Uzavření okresů, obchodů a hlavně
sportoviště.
4, Ne, protože si myslím, že když se člověk
snaží a nepropadá tak to není tak nutné.

4, Rozhodně bych to nechtěla opakovat.
5, Ano, teď máme samé úkoly, referáty,
učení na přijímačky, takže tolik volného
času nemám.
Zuzana (16)
1, Mám, my máme takovou výuku, že se ti
učitelé opravdu snaží nás nějak zapojovat a
samozřejmě to záleží na našem přístupu,
což já jsem v prváku a je to pro mě těžké
v nové škole, tak se snažím, abych něco
pochytila.
2, Chybí mi hodně. Chybí mi tréninky
s holkami, smích s někým jiným než ze svojí
rodinou (což je dobré, ale ti kamarádi
chybí). A hlavně nové spolužáky, ty zážitky,
co zažijeme za ten den ve škole.
3, Jako všechny mě nějak omezují, ale
nejvíce asi, že nemůžeme do tělocvičny a
dělat to, co nás baví.
4, Nechtěla, protože mám pocit, že se něco
učím pořád (asi jako méně než kdybych
byla ve škole), ale opakuji, záleží na tom
našem přístupu k tomu všemu.
5, Popravdě by to bylo asi přiměřeně
stejně, ale je toho dost, možná i trošku
více. Ale i hlavně mi přijde, že je toho dost
díky tomu, že nám dávají takové úkoly,
které bychom za těch 45 minut nestihli a
trávím u toho více času, což kdybych
chodila do školy, tak by to tak asi nebylo.

5, Řekla bych že jak v čem různé předměty,
jsou vynechané v dalších je ještě více
učení.
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Patricie (13)
1, Na jednu stranu ano, ale přeci jenom
prezenční výuka je pro mě lepší.
2. Z části lidi vídám, ale například se svou
třídou se vůbec nevídám.
3, Nejspíše cestování mezi okresy, a
zavřená nákupní centra.
4, Ne nechtěla, myslím, že když člověk
chce, tak se naučí.
5, Asi půl na půl, ale spíše ne.

Kateřina (20)
1, Myslím, že určitě ano, ale spíše preferuji
prezenční výuku a přímý kontakt
s učitelem. Bohužel v této době není jiná
možnost, takže jsem ráda i za distanční
výuku.
2, Chybí. I přes to že si s mnohými
telefonuji, nenahradí to setkání na živo.
3, Nejvíce přejíždění mezi okresy.
4, Nechtěla, nevidím důvod, když se
normálně učíme.
5, Mám pocit, že to mám pořád tak na
stejno, jen se teď toho musím vice doma
učit.
Lucie (13)
1, Ani ne, protože kdybych byla ve škole,
tak se na hodiny více připravuji.
2, Chybí, nemůžu dělat, co mě baví a
naplňuje - tanec.
3, To se nedá úplně říct, ale jedno z nich je
uzavření škol. Z toho důvodů, že ve škole je
to úplně jiné než civět skoro celý den do
počítače.

4, Ročník bych opakovat nechtěla, protože
i tak úkoly plním a myslím si, že toho umím
dost, ale není to úplně stoprocentní.
5, Ani mi nepřijde, ale ne, že bych si
stěžovala.
Denisa (14)
1, Ne nedala, myslím, že je to úplně jiné
než ve škole.
2, Kontakt s kamarády prostě celkově.
3, Uzavření okresů a setkávání s kamarády.
4, Rozhodně nechtěla, protože i když jsme
doma tak děláme dost věcí.
5, Ano máme
Natálie (17)
1, Mám pocit, že mi nic moc nedala. Spíš
jsem se zapomněla učit, ale aspoň jsem
získala čas na věci, které mi dávají smysl.
2, Kontakt s kamarády, ze třídy mi moc
nechybí. Ve třídě se bavím jen tak se 3
lidmi a s těmi jsem neustále v kontaktu,
takže třída mi nechybí.
3, Nejvíce mě omezuje, že nemůžu chodit
trénovat do tělocvičny.
4, Ročník bych určitě neopakovala.
5, Mám sice více práce než normálně, ale
jsem schopná si čas rozvrhnout tak, abych
měla čas na to, co mě baví a to je sport.
Jolana (21)
1, Studuji vysokou školu, na které výuka
probíhá prakticky stejným způsobem jako
to bylo před začátkem pandemie. Rozdíl je
tedy v tom, že nesedíme v učebně, ale u
počítače, takže mi distanční výuka dává
opravdu to samý jako v prezenční.
2, Jelikož jsem hodně společenský člověk a
veškerý čas jsem byla zvyklá trávit s někým,
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tak mi teď aktuálně kontakt s okolím chybí
fakt hodně.

5, Myslím, že toho mám úplně stejně, jako
kdybych měla prezenční výuku.

3, Nejvíce mě omezuje zákaz
shromažďování a s tím jsou spojeny i
amatérský sporty.
4, Určitě bych ročník opakovat nechtěla,
bylo by to pro mě zbytečné.

Veronika (Autorka textu, 13)
1, Myslím si, že distanční výuka mi dala více
samostatnosti. A i to, že se můžu učit učiva
dopředu, ale zase na druhou stranu
nenahradí to prezenční výuku. Ale určitě
mi nedala, abych se více připravovala na
distanční výuku, spíše mám větší problém
se učit všechna učiva na každou hodinu.
2, Jelikož jsem společenský typ, tak
potřebuji kontakt s okolím, a před
pandemii jsem byla zvyklá trénovat, být
s kamarády, jezdit za rodinou a teď se
musíme pořád učit, takže kontakt mi chybí
opravdu hodně.

3, Všechny mě omezují, ale nejvíce
uzavření okresů, shromažďování a
rozhodně uzavření tělocvičen a zákaz
amatérských sportů!!!
4, Tak myslím si, že ten, kdo se učí i
v distanční výuce, tak to nepotřebuje, takže
bych to asi nechtěla opakovat, bylo by to
pro mě zbytečné.
5, Máme více práce, sedíme u počítačů
pořád a myslím, že to není úplně dobré, je
rozdíl, když si v přímém kontaktu
s učitelem než přes počítač, a proto si
myslím, že máme občas zbytečně moc
úkolů, které bychom ve škole normálně
nestihli.

Co říkají na současnou situaci naši učitelé?

Bára Nedbalová, Sofie Olle
Jak celou současnou situaci vnímají naši učitelé?
V čem vidí zápory nebo naopak klady distanční výuky?
Zkusili jsme se jich zeptat a tady a vám přinášíme jejich odpovědi. Moc jim děkujeme, že si na
náš časopis našli čas!
1. Jaká výuka vám více vyhovuje? (prezenční nebo distanční)
2. Myslíte si, že se žákům během distanční výuky prospěch zhoršil, a nebo naopak zlepšil?
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3. Co je podle vás na distanční výuce dobré, co zase špatné?
4. Jaký máte názor na více žáků u jednoho zařízení (2 žáci) při distanční výuce? (Aby se žáci
alespoň trochu přiblížili výuce v lavicích)
5. Jak se cítíte při distanční výuce, jste více zaneprázdněný/á, nebo vám distanční výuka
prospívá?
6. Co byste na této výuce zlepšili? (ze strany učitelů i ze strany žáků)
Pan učitel Štípek
1. Řekl bych, že více u mě převažuje prezenční, i když myšlenka určitého propojení by byla na
diskuzi.
2. Lze těžko hodnotit z důvodu faktu, že není úplně jasné, jak poctivě vyplňují testy, kvízy,
práce apod. Pokud bych měl pouze hodnotit, tak na počátku dist. výuky byly výsledky lepší než
s přibývajícím časem.
3. Dobrá je určitá volnost v rozhodování, co kdy budu dělat, což ale přináší zvýšenou
zodpovědnost a samostatnost (vhodné do života). Nevýhodou je obtížnější reagování na
situaci ve třídě, malý sociální kontakt, ...
4. Domnívám se, že to vhodné není. V lavicích když sedí, tak to je jiný způsob práce než u
počítače.
5. Zde bych uvedl, že jsem spíše více zaneprázdněný s přípravou výuky, testů, sam. prací.
Obtížnější je také komunikace apod.
6. Zlepšil bych svědomitější přístup žáků k zadaným úkolům, tzn. větší zodpovědnost a
výraznější zpětnou vazbu v hodinách. Také bych uvítal zapnuté kamery a funkční mikrofony,
aby měla hodina větší náboj.
Paní učitelka Štěbrová
1. Určitě mi více vyhovuje prezenční výuka.
2. Na tuto otázku neexistuje jednoznačná
odpověď. Podle mého názoru se většině žáků
spíše prospěch zlepšil, protože při písemných
pracích nastupuje kolektivní řešení, řešení z
pomocí starších kamarádů aj. Na druhou stranu
existují zase takový žáci, kteří neberou povinnosti
v distanční výuce až příliš vážně, proto úkoly
neplní a jim se naopak prospěch zhoršil.
3. Na distanční výuce je dobré, že se zlepšili žáci i učitele v technických zdatnostech, a také to,
že alespoň nějakým způsobem funguje výuka. Špatné na distanční výuce je: celkový špatný
režim žáků (menší disciplína, lenost, menší zodpovědnost), menší pozornost, celková nechuť
ke všem technickým zařízením, chybějící sociální kontakt, méně pohybu a zhoršení
zdravotního stavu - oči, záda aj.
4. Myslím si, že více žáků u jednoho zařízení není vhodné, protože nyní by to ani nemělo tak
být z důvodu zákazu návštěv jiných domácností. Další důvod je takový, že si více žáků u
zařízení bude spíše povídat o všech jiných aktivitách než o škole a nebudou se věnovat výuce.
5. Při distanční výuce jsem více zaneprázdněná, zaberou mi přípravy na výuku daleko více
času. Více času zabere také opravování testů, samostatných prací a také zaslání každému
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žákovi zpětnou vazbu, protože jsou velmi početné třídy.
6. Co se týká zlepšení ze strany učitelů, tak těžko říct, myslím si, že většina z nás (učitelů) dělá
to co je v jejich maximálních silách. Osobně se ptám žáků na jejich názor a pohled, co jim
třeba vadí a co by se dalo zlepšit. A ze strany žáků? Možná větší chuť do učení, větší
komunikaci s učitelem, a větší samostatnost.
Pan učitel Potyka
1. Více mi vyhovuje prezenční výuka. Lze na žáky více
působit a je lepší a veselejší osobní kontakt.
2. V případě hodnocení si myslím, že se žákům
prospěch spíše zlepšil.
3. Na DV je dobré to, že si žáci v mnohých případech
mohou svůj pracovní čas zorganizovat sami a učí se
více samostatnosti. Špatné na tom je, že působení na
žáky pomocí PC není takové jako při prezenční výuce a
nedává žákům tolik.
4. Bral bych pozitivně, kdyby byli alespoň dva žáci u jednoho zařízení. Zvýšil by se sociální
kontakt a byli by více "motivovaní".
5. Distanční výuka nabízí mnohá pro a proti.
6. Abych pravdu řekl, tak mě nic moc nenapadá.

Zeptali jsme se zdravotníků …
Barbora Gahurová, Lucie Kaláčková

Barča Gahurová a Lucka Kaláčková z 8. A měly možnost zeptat se těch přímo zdravotníků, jak
zvládají toto období. Tady jsou jejich odpovědi:
První otázka zněla
Jak zvládáte tuto dobu:
Ošetřovatel S.P.-Báječně, bez emocí.
Zdravotní sestra D.R.-Špatně, už to trvá dlouho.
Zdravotní setra I.K.-Dobře, snažím se být přesto všechno pozitivní.
Doktor V.N.-Je psychicky náročná.
Druhá otázka zněla
Která vlna byla pro Vás náročnější a proč:
Ošetřovatel S.P.-První-něco nového.
Zdravotní cesta D.R.-Spíš první, nikdo nevěděl, co se bude dít.
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Zdravotní setra I.K.-Nynější, už to trvá moc dlouho.
Doktor V.N.-První vlna.
Třetí otázka zněla
Co se pro vás změnilo s touto dobou:
Ošetřovatel S.P-Omezení, cestování, rodinné vztahy.
Zdravotní sestra D.R.Že nic není samozřejmost a měli bychom si více vážit toho, co máme.
Zdravotní sestra I.K.-Omezení, kontakt s rodinou, přáteli, omezení kulturního a společenského
života, umět si vážit rodinných vztahů.
Doktor V.N.-Omezení sociálního kontaktu, psychická zátěž.
Čtvrtá otázka zněla
Jak moc je důležitá ochrana nosu a úst:
Ošetřovatel S.P.- Nejdůležitější.
Zdravotní sestra D.R.-Ve vnitřních budovách důležitá je, venku dle mého názoru méně.
Zdravotní sestra I.K.-Dodržování tří R nezbytně nutné, pokud je budeme všichni dodržovat,
zvládneme pandemii dříve.
Doktor V.N.-Zabraňuje přenosu kapének.
A pátá polední otázka zněla
Jak lze covid léčit v těžším průběhu:
Ošetřovatel S.P.-Když bude mít štěstí, tak na dýchači.
Zdravotní sestra D.R.-Když nelze léčit v domácím prostředím, tak nemocniční péče – léky dle
ordinace lékaře, oxygenoterapie - popř. plicní ventilace, klidový režim, psychická podpora.
Zdravotní sestra I.K.-Hospitalizace – nejtěžší stadia- plicní ventilace
-střední- kyslíková terapie.
Doktor V.N.-Celková ošetřující péče – Remdesivir, kyslík, intubace.

Psychické zdraví v této době aneb Jak se z toho nezbláznit
Ema Neumannová
Psychické zdraví je stejně tak důležité jako to fyzické, ale přesto často opomíjené. Obzvlášť teď
v době pandemie, kdy se změnila většina našich životů. Ať už v životě pracovní i osobním.

14

Práce z domova, online výuka, přepracování, konec stýkání s přáteli, uzavření od společnosti,
to vše a mnohem více negativně ovlivňuje naši psychiku
Teď už přímo k tomu, jak se s tím vyrovnat.
Zůstaňte v kontaktu se svými přáteli v kontaktu aspoň online. Pouhý hovor nebo zpráva od
nejbližších vám můžou zlepšit náladu klidně i na celý den.
Nesledujte tolik média, samozřejmě potřebujete znát dosavadní opatření a mít aspoň trochu
přehled. Všeho příliš škodí, snažte se proto vždy sledovat média do určitého krajního bodu a
nikdy to s nimi nepřehnat.
Stanovte si rutinu či denní cíle, například si každý den vypište, co chcete v tom daném dni
stihnout. Dříve jste také měli určitý režim, možná si to ani neuvědomujete, ale do takového
režimu patří i cesta do školy či zaměstnání, oběd v určitý čas, práce, dělání úkolů atd.
Věnujte se věcem, co vás baví, vyzkoušejte nové aktivity, na které jste předtím neměli čas,
přečtěte si zajímavou knihu, koukněte se na film, zacvičte si cokoliv, co vás dokáže zaměstnat
od nudy. Pokud situaci nezvládáte, nebojte se říct o pomoc, je to normální věc.
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Máme tady pro vás několik tipů, jak se zabavit. Můžete si vytvořit mandaly z toho,
co najdete doma, nebo třeba venku na procházce, nebo si zkusit graffiti jako ve
třídě paní učitelky Andrey Bublové.

Malé ohlédnutí za letošními Velikonocemi
I když ty letošní Velikonoce byly asi trochu jiné než ty minulé, přece jen jsme si je mohli udělat
pěkné. Děti ze třídy paní učitelky Bublové, Bartákové, Cupákové a Hozové se pochlubily
krásnou vlastnoručně vyrobenou velikonoční výzdobou.
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Jarně se tvořilo také ve třídě p. uč. Krutilové
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A v 1.A s p. uč. Podhorskou
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V online hodině vlastivědy s p. uč. Karlíkovou si děti pomocí programu Storyboard vyzkoušely
tvoření komiksů na téma sousední státy. Vznikly tak hezké a vtipné mini příběhy.

Komiksy vytvářely i děti z 5. ročníku v základech informatiky s p. uč. I. Janů - varování – možný
výskyt pravopisných chyb
M. Novák
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J. Spáčilová, O. Šafr

O. Štrof
T. Strnadelová
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T. Strnadelová

Módní policie – tentokrát vzpomínková
Pan učitel Potyka je fešně vyfiknutý. Všechno mu ladí
do modré barvy. Zdobí ho nejen ta méně fešná rouška,
ale i jeho nedokončené tetování. Botami nic nezkazil, ale příště
přezůvky. A malebná zeď za ním to krásně doplňuje.
Dáváme mu 8/10☺
Normiš
vyštramákovaný
Ignác má pěkné
ponožky sladěné
k sobě. Pořád se
usmívá, protože má hlavu vyvětranou z kola. Outfit
má sladěný do basic barev, líbí se nám, že má
barevně lahodící pantofle a ponožky s tričkem a
proto mu dáme 9/10☺
Další štramák z Huléna je Jeník. Zdobí ho do modra zbarvený outfit
včetně zeleného pravítka a ne moc viditelného trička, které se
skládá z malých piv. Na Jeníkovi můžeme také vidět kulišácký
úsměv, schovaný pod modrou roušku, ladící k celému outfitu.
Jeníkovi dáváme 8/10.
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Holky sladily oblečení každá jinak i přesto, že jsou dvojčata. Vlevo je
spíše sladěná do sportovního stylu, jako by právě odběhla z těláku.
Vpravo je to lepší, kalhoty na krtečkův styl hodnotíme pozitivně a za
sladěné papučky přidáváme body. Vlevo
hodnotíme 6/10 a vpravo 7/10.
Poslední tu máme tři holky také z prvního
stupně. Zvolily originální prostředí,
zapózovaly nám na školní pohovce. Nejlíp je
vyfiknutá slečna vlevo, která sladila roušku
se sukní, ale příště bychom doporučili
ponožky. Hodnotíme 7/10. Slečna uprostřed
má takovou, že jo klasiku, kterou nic nezkazí, ale ani nenadchne,
bohužel žlutá rouška se spíš hodí na hrabání (podzimního) listí, než
k růžovému outfitu. Hodnotíme 5/10.Slečna vpravo si zvolila
černou kombinaci, kterou doplnila růžovými detaily. I když chtěla
šátkem oslnit, v tomto případě se jí to nepovedlo, proto hodnotíme 4/10.

Soutěž o logo školní jídelny
V měsíci leden byla vyhlášena výtvarná soutěž na téma Logo školní jídelny. Návrhů se sešlo
velice mnoho. Porota ve složení zástupců školy, pedagogů výtvarné výchovy a paní kuchařek
neměla vůbec jednoduché rozhodování. Tady jsou vítězné práce:
1. místo Justýna Hamrlová
2. místo Jan Šíma

3. místo Karolína Tomášková
4. místo Jakub Šíma

5. místo Elizabeta Groharová
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Covidu zmar
a doufejme, že brzy na
shledanou!
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