
 

MMXX       Virtuální soupeř 

Modrou barvou v kalendáři,    Přes počítač do školy, 

jedenáctka na mě září.    do kroužku jen ve snech, 

V březnu už rok uplyne,    netrápí mě úkoly, 

od dob co jsme O-N-L-I-N-E.    své rady si hned nech! 

 

S povděkem vždy po onlinech,   Co mi chybí skutečně, 

strávím půl dne na inlinech.    online ti to řeknu, 

Pro zdraví našich těl a palic,    budu se cítit báječně, 

doufám v návrat do školních lavic.   když soupeřku hacknu. 

        

(Adéla Jandourková, 8. A)    Raději bych snowbordila,  

       na Klínovci na sněhu, 

       celý den jen závodila 

       a pak změnila polohu. 

        

(Adda Barchánková, 8. A) 

 

 

Online, oh nein! 

V osm hodin, ještě trochu spící,   A k tomu dlouhý seznam úkolů 

zhltnu čaj a zapínám PC.    který hotový má být do pár dnů. 

A hned němčina, zase online,   Všechny úkoly konečně hotový, 

marně lovím slova, oh nein!    kouknu na stránky a vidím samý nový! 

 

Ťukám věty, klikám myší,    Dřív jsem si přál být místo školy doma, 

vypadává obraz, ne vždy slyším.   ale tohle je skoro pohroma. 

Podobně je to na matice,    Takže až skončí tenhle covid, 

i když v každé jiné tématice.    vůbec se nebudu zlobit. 

       (Jonáš Homola, 8. A) 



Návrat do školy     Online svět 

Od pondělí do pátku,     Přes počítače vše děláme, 

učíme se na dálku.     a tak online školu zvládáme. 

Online nás to nebaví,     Přes kamery na kamarády hledíme, 

chybí nám to pozadí.     přes mikrofon rádi mluvíme. 

 

Ve škole to bylo prima,    Úkoly online píšeme, 

kluci, holky samá psina.    u toho si rádi radíme. 

Už se zase těšíme,     Teams, to je školní appka 

Až do toho skočíme.     Nechápe jí ani naše babka. 

 

(Jiří Šlapák, 8. B)     (Renata Koritenská, 8. B) 

 

 

 

Život s covidem 

Vše to začalo v březnu ve Wu-chanu,  Všichni se teď nacházíme v online světě, 

byla jsem ráda, že doma 14 dní zůstanu.  abychom vyjádřili své city,  

Už je to skoro rok a mě otravuje,   píšeme emoji v každé větě. 

jak si tady ten vir pořád poletuje.   Doufám, že jednou tu nemoc vcucne  

       Černá díra 

       a uvidíme siláka,  

       jak činku ve fitku vzpírá. 

        

(Markéta Vintrová, 8. B) 

 

 

A já zasílám drobný vzkaz: 

Vydržte, těším se na vás. 

Petra Železná 


