
5.A v době koronaviru 



Naše třída ve škole 



Jak trávila naše třída čas 
doma?



BARBORA KOLÁŘOVÁ

 Užívám si hodně času a zábavy s  
rodinou. Někdy  spolu jedeme na 
výlety na příklad v technickém 
muzeum v Landeku. ( :

Hrozně moc mi chybí žáci hlavně mi 
můj milenec  Adam. Bez něj se 
cítím  sama jako bych byla jediná 
na Zemi. Prostě bez něj to není 
ono. ),:  

Vy mi hrozně chybíte



Landek u babičky



ADAM  BELÁK
Co si užívám
 Spánek
 Kreslení
 Hraní na konzoli
 Poslouchání hudby
 Stavění lega

Co mi chybí

 Kamarádi

 Škola v přírodě

 Paní učitelka Soňa

 Plavání



ALEXANDR  KOSTOV

 Co si doma užívám… 

 Cyklistické výlety 

 Hru na tabletu

 Dlouhý spánek 

 Dívám se na přírodní dokumenty tv

Co mi chybí….

Škola a kamarádí

Paní učitelky i vychovatelky

Školní zahrada 



Cyklistický výlet
Na Haldu Emu a bunkry v Černém lese



FILIP  HAHN 
Můj život v době koronaviru 
 Bohužel, celý svět navštívil letos nezvaný host z 

Wu-chanu v Číně Jmenuje se koronavirus Díky 
němu vzniklo plno omezení, včetně uzavření 
škol. Takže nám žákům začali neplánované  
prázdniny. 

 To ale neznamená, že se neučím. 

 Denně ráno po snídani se učím s taťkou. Úkoly 
dostávám přes e-mail. Některé vypracuju přímo 
v PC a některé mi taťka vytiskne na naší nové 
tiskárně. Po učení pomůžu s domácími pracemi a 
pak mám volno. Když je hezky, chodím s rodiči 
do lesa nebo jezdím na koloběžce. Když je 
škaredě, hraju si doma(společenské hry, karty, 
Pc, tablet). S Lukášem Zouharem hraju občas 
online hru Tanky. Spolužáci, paní učitelky i 
asistentky mi moc chybí. Před měsícem jsem si 
založil Skype, takže mám aspoň takovéto spojení 
s některými z nich. Moc jsem se těšil na školu v 
přírodě, ale byla zrušena. Už se těším, až naší 
školu otevřou.   











LUKÁŠ  ZOUHAR 

 Co si užívám

 Tramvaje

 Spaní

 Vyrábění kostek

 Hraní s plyšáky

 Stavění se stavebnicí

 Co mi chybí

 Filip

 Honza

 Adam

 Patrik

 Bára



ALENA VLČKOVÁ
 První měsíc jsem jen šila roušky.

 Šila a šila…

 Odpočinek jsem si zpříjemňovala 
vařením a jedením dobrých jídel,

 večerními procházkami.

 Měla jsem čas na rodinu a naší 
Bernie – králíčka.

 A také jsem pracovala na zahradě.

 Hodně jsem se zklidnila, nemusela 
jsem nikam spěchat.

A hlavně se na všechny ve škole móóóc těším!





SOŇA FRONCKEOVÁ 
 Co si užívám

 Rodinu 

 Spánek 

 Pravidelné cvičení jógy

 Procházky

 Karetní hry s dětmi

 Co mi chybí

 Žáci 

 Paní Alenka

 Komunikace s kolegy 

 Společenské akce

 Škola v přírodě, výlety 


