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S heslem: Všichni za jednoho, jeden za všechny



Milí čtenáři, zdraví vás redakce 
časopisu Zrcadlo. Vzhledem k nelehké 

situaci a prázdné redakci jsme se 
rozhodly přece jen časopis vydat, a to 
s heslem jeden za všechny a všichni 
za jednoho. Oslovily jsme vyučující a 

skládaly materiály od vás všech.  Snad 
vás i tato verze pobaví, poučí a 

inspiruje. 
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Nemáte pocit, že vám mluví z duše?



DISTANČNÍ VÝUKA OD 
ZAČÁTKU DO KONCE ANEB 

JAK NÁM COVID ZTÍŽIL 
VYUČOVÁNÍ

Minulý rok nám uškodila,
jedna čínská nemoc,
že v nás tím vším probudila
paniku a bezmoc.
 
Politici zakročili,
zavřeli snad všechno,
a tak i nám školákům
bylo „Zůstaňte doma!“ řečeno.
 
Já a všichni školáci,
tak přešli na výuku distanční
a pěkně doma v izolaci
jsme pokračovali v úkolů plnění.
 
Někteří se na učení vykašlali,
já a ti ostatní zase pilně pracovali,
a když přišel roku konec,
u některých byl doma pořádný tanec.
Já měla naopak samé jedničky
a tím se uzavřel školní rok celičký.
 
 

Po prázdninách v září jsme šli zpátky 
do školy.
Nejdřív bez roušek dělali jsme úkoly,
ale pak roušky zase povinné byly
a v říjnu zas zpátky doma jsme byli.
 
Tentokrát ale bylo to jiné,
Google meety začaly být povinné.
Kdo neměl úkol, měl mínus natotata,
a tak hra o nejlepší známky byla 
započata. 

Ovšem pak na začátku prosince
všichni podlehli jedné novince.
Psalo se: „Děti půjdou do školy.“
a my zas mohli v lavici plnit úkoly.
 
Pak byly Vánoce, Silvestr, Nový rok,
přáli jsme si, aby v roce 2021 bylo 
všechno OK.
Jenže pak mutace tohoto viru
pokazila všem naději a dobrou víru.
 
Zůstali jsme opět doma,
a zahalila nás smutku clona.
Učitelé se s tím ovšem i teď poprat 
zvládli a my všechno učivo hravě jsme 
ovládli.

Slibovali nám, že do školy zase 
půjdeme,
ale zdá se mi, že doma ještě 
chvíli budeme.
No nic, už zbývá asi jen doufat,
že ta ohavná nemocná bestie 
začne couvat
a počet nakažených nezačne 
stoupat.
 
To první pololetí nějak jsme 
zvládli,
zůstali samí vítězové a žádní 
padlí.
Tak do toho druhého hlavně zdar, 
sílu
a noste roušku! Proti tomu viru.
 
 
 
 
 
                                                                                                      

Kateřina Vlčková 9.B



Příběh distanční výuky

Distanční výuka ta není nová,
prožíváme ji zas a znova.
Povím Vám tu realitu,
co děje se na on-line meetu.
 
„Dobré ráno žáci!“ zvolá učitel vesele.
A já přitom, ani nevylezla z postele.
Pak přichází tma a zkrat.
Cože?! Internet mi spad!
Zkouším se opětovně připojit.
Nejde to! Musím data zapojit.
 
Doma mi tu štěká pes,
jsem vyvolaná: „Odpověď je šest?“
Byla to těžká rovnice,
ta, kterou jsme probírali v matice,
u tabule by šla lépe.
Počkat! Teď na dveře někdo klepe.
Musím rychle odběhnout
a balíček si vyzvednout.
 
Říkám to zas a znova,
ve škole je sice nuda,
ale už se těším velice,
až budu se hlásit z lavice.

   Distanční výuka

   Online se učíme,

v pokoji se smažíme.

Je to už k zbláznění,

to počítačové učení.

   Korona na nás číhá,

naštěstí mě postihla jen rýma.

Učitelka nám absencí vyhrožuje,

virus nám ubližuje.

   Někteří úkoly stíhají,

problémy s tím nemají.

Někteří to dají po termínu,

horší známku dostanou na míru. 

   Když nový  úkol mám,

hned se na něj podívám.

Trefí mě z toho šlak,

když je těch úkolů celý mrak. 

Tomáš 
Hájek

Lucie 
Otáhalová



Ahoj, tenhle článek píšu o známé ,,Tiktokerce“ jménem Only Barun .
Má 20 let a pracuje v Barbershopu v Ostravě - Vítkovicích.

Kvůli koronavirové situaci jsme se nemohly setkat osobně, ale psaly jsme si.
A můžeme začít 😊

 1)    Jak ses dostala na Tik Tok?

K natáčení jsem se dostala úplně náhodou, protože už předtím jsem natáčela taková vtipná videa na 
Snapchatu jen pro kamarády. No a potom jsem zkusila ještě v té době Musical.ly, to mě nějak 
nechytlo, pak se z toho stal Tik Tok a já to jenom zkusila (zase ze srandy pro kamarády).  Moje videa 
se chytly a začalo je sledovat víc a víc lidí. 😊
 2)    Jaká videa zajímají nejvíce tvé fanoušky?

To je těžké říct, protože 100 lidí 100 chutí. Někoho zajímají zamilovaná videa a někoho ta vtipná. V 
poslední době si všímám, že když se člověk snaží o nějaké propracované video, tak to nemá žádný 
úspěch, ale když naopak udělá nějakou reakci nebo video, nad kterým se ani nepozastavil nebo ho 
ani nějak neupravoval, tak to má i tisíce „lajků“.



  3)   Proč jsi začala natáčet na Tik Tok?

Jak už jsem říkala, bylo to pouze z legrace pro kamarády, ale můj humor se lidem asi zalíbil. 😊
     4)    Jak snášíš „hejty“?

Já se snažím „hejty“ ignorovat, protože díky nim jsem tam, kde jsem. Kdybych se zhroutila pokaždé, 
co mi někdo začne nadávat, tak bych nebyla zde. Můžu říct, že mi to hodně dalo a hodně mě to 
posunulo dál. Všichni by si měli uvědomit, že to jsou lidi, kteří tady s námi nebudou do konce života, 
a hlavní je, abys TY BYL/BYLA ŠŤASTNÝ/ŠŤASTNÁ. Všem se nedá zavděčit!

 5)    Mohli jsme tě vidět na nějakém srazu?

Na srazy moc nejezdím už z toho důvodu, že na to nemám čas, protože jsem pořád v práci. Když 
mám volno, tak si chci odpočinout a strávit svůj čas s rodinou nebo přítelkyní. Navíc pokaždé, co 
jsem ohlásila nějaký sraz (třeba týden dopředu) a informaci o tom, že budu v Praze, tak se stejně 
nikdo neozval a nebyla tam žádná aktivita ani zájem. ☹
6)    Kdo je tvůj idol?

Můj idol je moje maminka, protože vím, že to se mnou neměla jednoduché (ale zase žádný grázl 
jsem nebyla 😊). Nikdy to se mnou nevzdala a bojovala dál jen proto, abych byla šťastná. Mamča je 
jenom jedna, a to by si měl každý uvědomit, protože zrovna ona pro vás chce to nejlepší, i kdyby ji to 
mělo stát život. Já bych pro svoji mamku i dýchala,  a to, co mi do života dala/dává, se jí snažím 
vracet. Pro někoho to bude znít zvláštně, ale věřte, že když jen tak vyklidíte myčku nebo jen pověsíte 
prádlo, tak jí tím moc pomůžete a uděláte radost. Nezapomínejte, že každá maličkost se počítá.



7)    Kdy si začala natáčet na Tik Tok?

Přesné datum už si nepamatuji, ale myslím, že v únoru to budou 2 roky, nebo 3? Už ani nevím, ale 
myslím, že spíše 2.

8)    Jaké je tvé oblíbené jídlo?

Jídlo miluju všeobecně, ale nejraději mám asi palačinky s jahodovou marmeládou a šlehačkou, 
kachnu se zelím a bramborovým knedlíkem nebo cheeseburger z Gurmánie.

9)    Co říkáš na situaci ohledně koronaviru?

Už to neprožívám tak, jako na začátku. Udělala jsem si na situaci svůj názor, ale ten si raději 
nechám pro sebe, protože se nerada hádám.

Rozhovor vedla Gabriela Blahutová 6.B.







Letem světem do 

AUSTRÁLIE
REFERÁTY ŽÁKŮ 7. ROČNÍKU - ZEMĚPIS

















Osobnosti naší vlasti
vybrané REFERÁTY ŽÁKŮ 6. B – Výchova k občanství











Žáci jako tvůrci reklamní kampaně, aneb přírodovědný seminář očima 
osvěty

V přírodovědném semináři byli žáci zapojeni do projektu Recyklohraní 
s tématem: ,,Jak snížit spotřebu vody?"

Mezi 8.ročníky a třídou 9.B vznikaly kreativní materiály. Žáci využívali různých metod. 
Někteří se pustili do tvorby podcastů, jiní zpracovali stránky, příspěvky  a ankety na různých sociálních 

sítích, další tvořili články, blogy, billboardy, prezentace. 
Níže přináším ukázku  plakátů, do kterých se pustili vybraní žáci. Žákům semináře tímto děkuji za 
precizní práci a za nadšení, které během zpracování daného tématu projevili!
         Vyučující PS Daniela Mirková. 















…. aneb jak 
vytvořit gumový 
míček ze 
slepičího vejce 
……





A jak jinak můžeš 
nafouknout balonek? ☺



 očima 6. B

INSPIRACE na výlet











● Dobrý den paní učitelko chci se omluvit že se dnes a zítra nedostavím na videokonference zabíjíme prasata 
naschledanou.

● Omlouvám se, úkoly dělat nebudu, máme problémi s WiFi.
● Omlouvám se, že jsem včas nedodal úkol, ale musel jsem s tátou bohužel betonovat plot.
● Omlouvám se, že jsem neposlal úkol hned po vysílání, ale u sousedů hořelo, musel jsem se jít podívat.
● Omlouvám se, že jsem nepřišel na videohodinu, dělal jsem na chalupě dříví.
● Bohužel mi spadl mobil do záchoda a nemůžu vám poslat vypracované úkoly. Přeji hezký zbytek dne.
● Žák během videohovoru: Paní učitelko, můžu si na chvilku odskočit? Musím nakrmit kozu.
● Jedna deváťačka během online hodiny: Omlouvám se, paní učitelko, to byl můj budík. Musím jít otočit kuře.
● Studentka prvního ročníku gymnázia během videokonference: Dej už pokoj! Ticho! Lehni! Omlouvám se, pane profesore, 

to bylo samozřejmě na psa.
● Reakce od rodiče žáka 9. ročníku k otevření škol pro konzultace od 11. 5.: Dobrý den, Jakub nebude již navštěvovat 

základní školu. Není k tomu důvod.
● Paní učitelko, přišel jsem pozdě, protože jsem šel vyprostit  PPL ze závěje.
● Omlouvám se že jste mě neslyšela jak jsem řekl děkuji a nashledanou byl jsem mutnutý
● Spirituální seance distanční výuky: Učitelka se ptá: “Maruško, jsi tu s námi? “   “Jestli nás slyšíš, odpověz!”

https://zena-in.cz/clanek/vymluvy-ceskych-skolaku-pri-online-vyuce, + vlastní 

Pár postřehů z učitelského deníčku - 
neupravené komentáře některých žáků, během distanční výuky

https://zena-in.cz/clanek/vymluvy-ceskych-skolaku-pri-online-vyuce


Děkujeme všem za přímé i nepřímé přispění do první elektronické verze časopisu Zrcadlo. 
Budeme rádi za nové nápady a inspirace do nového čísla. 

 Napište nám, o čem byste se rádi v časopise dozvěděli a co by v něm nemělo chybět. 
zrcadlo@zsrychvald.cz

Rovněž vyzýváme k rozšíření redakčního týmu pro příští školní rok 2021/22. 
Vytvořte si svůj časopis na míru. 

ZA ČASOPIS ZRCADLO se loučí : Daniela Mirková, Lucie Tvardková, Kateřina Vlčková, Tereza Nikliborcová,Gabriela 
Blahutová, Antonín Strýček, Ondřej Trčka, Kateřina Nadkanská, Tomáš Hájek a spol.


