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Distanční výuka 

Máme za sebou rok poněkud zvláštní výuky – distanční, tedy na dálku. 

S přestávkami jsme byli ve škole pár týdnů. Jak na tento způsob výuky 

nahlíží naši reportéři si můžete přečíst v následujících příspěvcích. 

➢ Na distanční výuce se mi nelíbí, že se nevidím s kamarádkami.  

➢ Na distanční výuce se mi líbí, že nemusíme vstávat zas tak brzy. 

 

➢ Na distanční výuce se mi líbí, že nemusíme ráno nikam jezdit. Taky 

je na ní dobré, že někdy máme dlouhé přestávky. 

➢ Nelíbí se mi ale, že si nemůžeme povídat s kamarády. Učitelé nám 

nemůžou pořádně vysvětlit novou látku, což může pro někoho být 

velký problém. 

 

                              

➢ Na online hodině je dobré to, že máme větší pohodlí. 

➢ Taky je super, že můžeme být v pyžamu. 

 

 
➢ Nevidíme se s kamarády. 

➢ Moc se toho nenaučíme. 

 

➢ Na distanční výuce je dobré, že nemusím vstávat brzo.  

➢ Na distanční výuce je špatné, že se toho tolik málo naučím a 

taky že celý den koukám do počítače. 

 

Distanční výuka se mi nelíbí, protože: 

➢ Když se vybije nebo seká počítač, není rozumět paní učitelce 

ani slovo. 

➢ Pořád jen sedím doma. 

Na druhou stranu: 

➢ V zimě nemusím jít cestu do školy. 

   



➢ Nemusím mít roušku. 

 

➢ Na distanční výuce se mi líbí, že se můžu pořádně vyspat. 

➢ Na distanční výuce se mi nelíbí, že na výuku máme málo času. 

  

➢ Sestře se na distanční výuce nelíbí vůbec nic. (9.C) 

 

➢ Moje sestra si myslí, že nějaké hodiny jsou díky tomu lepší, ale 

někdy jim látku učitelé nemohou vysvětlit jako ve škole, takže v 

tom je to horší. (3. ročník střední školy) 

 

„Tak co Fílo, líbí se ti víc online výuka nebo radši chodíš do školy?" 

zeptala jsem se Fíly (žák 1. B)  

„Radši chodím do školy, online výuka je pitomost." odpověděl mi.  

„A proč se ti líbí víc ve škole než na online výuce?" 

„Ve škole se vidíš víc s kamarády můžeš si s nimi hrát atd." 

„A co se ti nelíbí na online výuce konkrétně?" 

„Nooo....... sám nevím, prostě se mi nelíbí." 

 

A takhle se teď vídáme: 

 

 



Zábava pro všechny 
 
Telefonát na horskou službu: „Jsem vysoko v horách, nevím 

kde a zlomil jsem si nohu. Už nemůžu dál. Co mám dělat?“  

„Nemusíte dělat nic. Náš doktor vám napíše neschopenku.”      

                                                                                          (Míša) 

Napiš do řádku jméno, které v ten den slaví svátek.  
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1 -  23. 1.         2 -  20. 1.        3 -  8. 2.       4 -  27. 2.  (Lenka) 

 

Ještě vás hlava nebolí? Tak zkuste vyřešit hlavolam od Marka: 

Lenčiny známky nejsou tak špatné jako Danovi. Elena je velmi pilnou 

žákyní, avšak není nejlepší. Jan je dobrý, ale není tak dobrý jako 

Pavel. Sandra má sice průměr známek lepší než Pavel, avšak Danův 

průměr známek je ještě lepší. 

Který žák/žákyně je nejlepší? 

a) Dan                                                                       b) Elena 

c) Pavel                                                                     d) Jan 

e) Lenka                                                                    f) Sandra 

                                   g) nejlepšího žáka nelze určit 



Teď možná potřebujete odpočinek. Kočička vám ho zpestří. 

S obrázkem vám pomůže Eliška K. 

 

 

                    

 

       

 



ROZHOVOR 

Míša pro vás připravil rozhovor s naší paní učitelkou Lenkou Mateovou.  

1. Jak dlouho pracujete jako učitelka na základní škole?  

Na pětce jsem začala učit v roce 2008 ještě jako studentka 

pedagogické fakulty a jsem tu dodnes, takže jestli dobře počítám, 

učím již 13 rokem. 

2. Chtěla jste pracovat jako učitelka už od malička? 

Ano 

3. Co vás přimělo k rozhodnutí stát se učitelkou? 

Asi moje paní učitelka na matematiku na základní škole. Líbilo se 

mi, jak učí. 

4. Jaká jste vy byla jako žákyně a jaké jste měla známky? 

Já byla velký šprt. Ale samé jedničky jsem měla na vysvědčení 

jenom ve druhé třídě. Dvojky jsem měla většinou z angličtiny, 

chemie a fyziky. 

5. Jaké jsou vaše koníčky, co ráda děláte ve volném čase? 

Toho je víc. Ráda maluji na kamínky, běhám virtuální závody, vařím 

a peču, dřív jsem lezla po umělé stěně nebo hrála na flétnu. Ale 

času na koníčky je málo. 

6. Baví vás učit distančně? Jakou výuku pokládáte za lepší? 

Každá výuka má své klady i zápory. Raději učím živé děti ve škole, 

ale při distanční výuce jsou díky vypnutým mikrofonům děti 

ztlumené. Ve škole se tak rychle ztlumit nedají. 

7. Naučila vás distančního výuka něco nového? 

Určitě ANO. Naučila jsem se používat nové aplikace, o kterých bych 

jinak neměla povědomí. 



8. Jak zvládáte učit a dohlížet na syna který je ve 4. třídě a na dceru, 

která chodí do školky? 

Máme hodného tatínka, který bývá dopoledne doma a já mohu učit 

ze školy. Odpoledne se vystřídáme. Dokud to šlo, tak Mirečka 

chodila do školky a Míša se naučil velké samostatnosti. Začal se učit 

sám a já občas ani nevím, co ve škole probírá. 

9. Co byste dnes popřála našim čtenářům? 

V dnešní době asi hodně zdraví a aby se jim všechny nemoci 

vyhýbaly. A abychom se s vámi brzy sešli ve škole. 

 

 



DOBROTY 

Košíčky s ovocem od Šárky 

INGREDIENCE:  

300 g hladké mouky 

špetka soli 

80 g moučkového cukru 

1 vanilkový cukr 

nastrouhaná kůra z 1/2 biocitronu 

200 g másla 

2 žloutky 

 

 

NA NÁPLŇ: 

500 ml plnotučného mléka 

60–80 g krupicového cukru 

1 sáček vanilkového cukru 

2 sáčky vanilkového pudinku v prášku 

120 g másla 

350 g čerstvého nebo kompotovaného  

ovoce na ozdobu dle chuti, 

pokrájeného 

1 sáček čirého dortového želé 

                                                       PŘÍPRAVA JÍDLA: 

1. Z prosáté mouky s cukrem, vanilkového cukru, citronové kůry, špetky soli a 

nakrájeného másla udělejte (nožem nebo několika pulzy v robotu) drobenku a 

pak zpracujte se žloutky na hladké těsto. Zabalte ho a dejte ztuhnout. 

Předehřejte troubu na 180 °C. 

2. Těsto rozdělte na kousky velikosti vlašského ořechu, vtlačte je rovnoměrně do 

formiček a ty rozložte na plech. Pečte dozlatova; trvá to asi 15 minut. Nechte 

pár minut stát ve formičce, potom košíčky vyklopte a nechte úplně 

vychladnout. 

3. Z mléka, poloviny cukru a pudinkového prášku uvařte hustý pudink. Zchladlý 

pudink bez škraloupu rozmixujte dohladka a postupně zašlehejte máslo, 

zbylý krupicový a vanilkový cukr. 

Krémem naplňte cukrářský sáček 

se širší trubičkou a ozdobte 

košíčky. Navrch položte ovoce a 

dejte ztuhnout do chladničky. 

4. Připravte želé podle návodu na 

obalu (nejlíp ze šťávy z kompotu) 

a štětcem přeleštěte ovoce i 

krém. Chlaďte minimálně 2 

hodiny. 
 

 

 

 



POHÁDKA PRO NEJMENŠÍ od Vojty 

Byl jednou jeden král a ten měl princeznu. Chtěl ji provdat, ale žádný princ pro něj nebyl 

dost dobrý. Tak mu jednou princezna řekla: „Tati, jestli to takhle půjde dál, nikdy se 

neprovdám. Vymysli si jednu podmínku, kterou bude ten princ muset dodržet a nech mě 

být.“  

„No ale co by to mohlo být?” řekl si král: „Počkat, už vím!” 

Druhý den na nástěnce královského paláce stálo:  

Ten princ, který za jediný den postaví hradní věž zničenou při obléhání, 

dostane ruku mojí dcery, princezny. 

S pozdravem Váš Král 

Sjíždělo se mnoho princů z celého světa (jeden dokonce až z dalekého Orientu), 

ale žádný zkoušku nesložil. 

Až jednou přijel do království statečný princ, který prý měl plán. 

„Najdu bájného obra a s jeho pomocí postavím tu věž.” 

„To je ale hloupost” smáli se mu všichni. 

Tak se jednou vydal do pohádkového lesa (tak se ten les totiž jmenoval). Tam prý měl ten 

obr bydlet. Princ tedy šel a šel a šel…… až jednou začalo pršet. 

„Hele, velká jeskyně, půjdu tam přespat.” 

Šel dál a dál do jeskyně, a na jejím konci viděl silné světlo. Blížil se k němu a ono svítilo 

víc a víc, až najednou uviděl obrovskou svíčku. 

„Komu může patřit tak velká svíčka?” pomyslel si princ: „Jedině obrovi.  Ale kde je?  

Podívám se pod támhleten kámen.“ 

Najednou se po celé jeskyni rozlehl obrovský řev. Princ se otočil a za ním stál obří obr. 

„CO TU CHCEŠ?” zeptal se mohutným hlasem obr. 

„Chci s tebou mluvit” odvětil princ 

„Tak se posaď.“     



„Víš dobře, potřebuji pomoct s jednou 

věcí.” 

„A s čím?” zeptal se obr.                                                                                                       

„Potřebuji, abys opravil věž a já si mohl 

vzít princeznu.“ 

„Aha, tak to se mi báječně hodí.” 

„A proč?” 

 

 

„Víš, asi před dvaceti lety jsem tuhle šel lesem. Najednou jsem se unavil, tak jsem si  

sednul. Vtom jsem uslyšel křupnutí. Zvednu se a vidím že jsem rozsedl chaloupku.   

No, z chaloupky vylezl děd Vševěd. A řekl: „Nesmíš vystoupit z lesa, dokud nepostavíš  

nějakou stavbu!!!” 

„No a po čase jsem celý les prošel a už nemám co dělat, chci se podívat někam ven.” 

„Tak to si pomůžeme navzájem.” 

No a tak se dali do díla, splnili podmínku a princ si vzal princeznu. 

A žili šťastně až do smrti. 

Doplň pohádku obrázkem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ 
si připravila Eliška V.  

Nabízí vám psaný i obrázkový návod: 

Papírová kytka 

Potřebujeme: nůžky, lepidlo, špejli,  

lepenku, pravítko, 2 barevné papíry  

(zelený a červený - může být i jiná 

barva) 

Pracovní postup:  

1. Zelený list přepůlíme a rozstřihneme. Z jedné poloviny odstřihne asi 5cm proužek. 

Z něhož vytvoříme listy pro kytičku. Z té větší části vytvoříme stonek kytičky. 

2. Na stonek si vezmeme špejli, lepidlo a větší část zeleného papíru. Špejli položíme 

šikmo přes roh papíru a pomalu začneme namotávat. Na papír naneseme lepidlo, 

aby se při smotávání k sobě přilepil, a tím vznikl stonek pro kytku. Konce vzniklého 

stonku zastřihneme, aby byly rovné. 

3. Poté vezmeme menší zelený papír, kde si pomoci pravítka vyznačíme vodící 

linku. Z větší části začneme vystřihovat lístky (trojúhelníčky). 

4. Vezmeme druhý list (červený) a přepůlíme, pomocí pravítka si opět uděláme 

vodící linku. Záleží na vás, jak dlouhé budete chtít mít okvětní lístky. Pomocí nůžek 

začneme stříhat proužky až k vodící lince. Čím slabší proužky, tím bohatší květ. 

Poté, co máme celou délku nastříhanou, list otevřeme, otočíme na druhou stranu. 

Kraje, které jsou vcelku, potřeme lepidlem a slepíme k sobě. 

5. A máme vše nachystané a můžeme květ zkompletovat. Vezmeme si část květu a 

stonek. Na okraj červeného papíru přichytíme lepenku tak, aby se zároveň dala 

přilepit ke stonku. A pomalu otáčíme stonkem. Začne se tvořit květ. Konec opět 

přilepíme lepenkou. 

6. Zbývají už jen listy (menší část zeleného papíru). Na kraj přilepíme lepenku, 

kterou zachytíme ke stonku pod květem a začneme namotávat na stonek. Konec 



opět zalepíme lepenkou. Pomocí prstů můžeme lístky jemně prohnout, nebo je 

nechat rovné. Jak se vám líbí. 

Tímto způsobem si můžete doma vytvořit ohromné množství květin, které potěší.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Když jsi doma sám a nemáš co dělat, často si otevřeš počítač nebo mobilní telefon a hraješ hry nebo 
si jen tak brouzdáš po internetu. Jenže to je málo!  

Zkus si vzít knížku, uvidíš, že ti bude dobrým kamarádem, který tě nikdy neomrzí. 

Naši redaktoři vám nabídnou knihy, které patří k jejich oblíbeným a vám by se také mohly líbit. 

Čteme chorvatské pohádky  
- vybral a přeložil a upravil Miroslav Pošta 
- ilustrovala Lenka Jasanská 
Kdo tráví letní prázdniny u moře v Chorvatsku, určitě se rád seznámí s místními pohádkami. Najdete v 
nich nejen moře a ostrovy, ale třeba i čerty.  
 
Stela a 16 huskyů 

- napsala Tereza Pařízková 
Je to dobrodružná kniha o desetileté holčičce jménem Stela a o velkém psím závodu, který pojede 
Stelin tatínek se svými psy. 
 
Deník malého poseroutky 

- napsal Jeff Kinney 
Kniha je psaná deníku. Malý poseroutka má kamaráda Rowleyho. Jsou to nejlepší kamarádi a chodí 
spolu do jedné třídy.  
    
Ztřeštěný dům na stromě 

- napsal Andy Griffiths 
- ilustroval Terry Denton  

Kniha je pohádková a dobrodružná. Nejdřív je první kniha, to je Ztřeštěný dům na stromě - 13 pater, 
pak je 26 pater, 39 pater, 52 pater, 65 pater a 78 pater. Je to pohádka spíš pro mladší čtenáře. Sice je 
tlustá, ale je v ní hodně obrázků.  
   

Ikabog 
- napsala J. K. Rowlingová 

Je to dobrodružná pohádka. Doporučuji pro holky i kluky od 7 let. Ikabog je příšera z močálu. 
  
Prašina - bílá komnata  

- napsal Vojtěch Matocha  
Je to napínavá knížka.  Doporučuji pro holky i kluky od 8 let. Prašina je čtvrť v Praze, kde nefunguje 
elektřina. Jdete po Praze s baterkou a když překročíte hranice Prašiny, tak baterka zhasne. 
 
Pro zdatnější čtenáře:  
Deník Mimoňky, 5 dílů - R. R. Russellová  
Deník báječného kamaráda - Jeff Kinney 
Dobrodružství báječných kamarádů - Jeff Kinney 
Deník odhodlané Prudilky, 2 díly - Virgina L. Samová 
Pro začínající čtenáře: Terezka chce pejska - Joanna Kryzanek  



Pepa se svými vtipy nezklame ani dnes 
 

 Co je to 90–50–90?  
Jízda městem kolem dopravního policisty. 

  

 Co znamená slovo MUŽ?   
Mizerný údržbář ženy. 

 

 Víte, proč nemůže šnek utíkat?   
Protože by mu vlály oči. 
 

Co chystáme na Velikonoce 

Rohlíky od Míši 

Suroviny: 

500 g hladké mouky 

60 g másla 

200 ml vody 

1 lžička cukru 

2 lžičky soli 

10 g droždí 

1 vejce 

trocha mléka na pomazání 

mák na pomazání nebo kmín  

  

Postup: 

1. Mouku dáme do mísy, přidáme sůl a promícháme nalijeme vodu s cukrem a 

droždím a pak nalijeme rozpuštěné máslo. 

2. Necháme chvilku vzejit kvásek a zaděláme. 

3. Dáme na teple místo kynout asi 1 hod.  

4. Po vykynuti dáme na vál a uděláme si několik obdélníků a zarolujeme a máme 

krásný rohlík. 

5. Dáme na plech, necháme trochu nakynout a pak potíráme vejcem s mlékem a 

sypeme mákem nebo kmínem. 

6. Pečeme to na 200 °C asi 15 – 20 min. 
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1. která květina roste na jaře, je bílá 

2. co se slaví na jaře 
3. co dělají ptáci z teplých krajin 
4. přilétají k nám, ten ptáček má černá křídla 
5. co se dává o Velikonocích 
6. co pečeme na Velikonoce 

 
   tajenka ……………………. (jedna z prvních jarních květin)           Míša 



s obrázkovým postupem 



      

Dobrou chuť! 

Pojďte si nazdobit velikonoční vajíčka voskem jako Míša. 

Potřebujete barevné vosky a natvrdo uvařená vajíčka. Vosk 

rozpustíte tak, že zapálíte svíčky a pak nakapete vosk na vajíčka. 

     

      


