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Filmová noc

Áďa Slouková

Honem, nebezpečí se blíží,

nemoc se rychle šíří,

roušku si nandej,

snad je tu ještě naděj.

Do karantény nás dostali,

hranice zavřeli.

Covid – 19 to je!

Celý svět se strachuje,

zda tohle má konec.

Home sweet home

James Nanton

Venku déšť, doma nuda

a já si pobroukávám

dada dada…

Sedím na gauči, koukám 

na televizi,

když v tom zabzučí 

mobil.

Zpráva od messengeru,

a jo vlastně, nebavím se 

s kámoši, tak kdo mi…

…v tom najednou za mnou 

někdo si začne 

pobroukávat

dopa pa pa



Dva pocity

Lovisa Maria Šestáková

Jak to všechno začalo,

času bylo plno.

Ťukla jsem si na čelo,

zábavy je plno.

Pár dnů byl klid,

a pak buch!

Učitelka píše

jak duch.

Spali jsme si vesele,

ani nebyla neděle.

Doma jsme se učili

znova,

ale byla to jiná osnova.

Pak máma řekla:

„Budem se učit ráno.“

A my na to řekli:

„Ano.“

Pak přišel stesk a smutno,

ale školy nebylo nutno.

A pak přišly kroužky

a použité roušky.



Albert Brunda

Byla takhle karanténa

a já byl zase doma.

Koukal jsem na youtube,

jak si ušít roušku

a vařit jsem se naučil 

trošku.

školy jsme moc nedostali,

tak jsme na Netflix koukali.

Do juda jsem chodil též,

detox teďka zažiješ.

Tomáš Kalita

Rok 2020

V roce 2020 byl učiva ranec.

Spousta lidí vážně neví, copak 

doma dělati.

Mě však ale stále baví 

počítačové hry hráti.

Pandemie, nemoc strašná právě 

teď svět sužuje,

nebojte se, noste roušku,

viru hnedle ubude.



Kika Volkmerová

Příběh o tajemném Coronavirusu

Kdysi dávno napadl celou zeměkouli zlý král Coroňák. Když si 

hledal místo, kde se usadí, zalíbila se mu Čína, a tak se tam 

usadil. Na Číně se mu líbily tři věci: Moderní TV a mobily, 

dokonce se mu zalíbily i knihy. Jenže protože neuměl čínsky, 

strašně se rozzlobil a do všech zemí vypustil strašlivý jed. My 

ho známe pod jménem coronavirus. A protože se všichni začali 

strašlivého coronavirusu bát, rozhlásili povinnou karanténu a 

roušky. Zavřeli obchody i ostatní budovy. A v tom okamžiku se 

probudil sv. Václav se svou armádou a rozhodl se, že celou 

planetu zachrání. A tak přijde ke Coroňákovi a povídá: 

„Kamaráde, nechceš přestat?“ „Nechci. Až začnou dávat filmy v 

mém jazyce.“ Václav věděl, že jiný jazyk tam dávat nebudou, a 

tak zvolal: „Do bojeee!!!“ Coroňák však proti nim poštval jeho 

obrovského draka chřipku. Po chvíli však Václav chřipku 

překonal a jeho armáda mezitím vyřídila Coroňáka. A tak už byl 

na zemi zase klid. Ale pšššt!!! Nikomu to neříkejte!!! Všichni 

si myslí, že je zachránily roušky.



Gedinka Kolářová

Proč sakra korona,

králova koruna!

Čas epidemie se nachází,

sousedi, kteří to na vládu hází.

Čína za všechno může

i za to, že jsem šlápl do kaluže.

Místo vzdělávání se do školy,

místo chřipce jménem „úkoly“.

Chřipka je Covid-19 z Číny,

vykašleme se na sledování Míny.

Je to horor, pod barákem zahrada,

to je ale náhoda, že Babiš zas

nechá otevřené květinářství,

loni si nechal odkoupit květinářství.



Magda Solichová

Koronavirus

Co to vidím, co to slyším? 

Babiš si hraje na hrdinu.

Myslí si, že když zavře hranice 

a nastaví karanténu,

a na sociálních sítích bude 

dávat příšerná videa,

že bude hrdina světa.

Roušky sám nenosí,

ale rozkazuje, že se nosit 

musí.



Ella Jancková

Nový bacil

Vyskytl se nový bacil, doktor nemá lék

Všichni už jsou v izolaci, 

Nemoc nekončí

Opatření žádaj zpomalení, 

lidi maj čas pro uvědomění

Dej si pauzu, nasaď roušku

Hleď si chvíli jen sebe

Nicol Künstler

Učení je zábava

dramaťák nám 

pomáhá.

V době koronaviru

jsme byli doma 

zavření

a dostávali jsme 

domácí učení.

Školní rok je za 

námi,

Prázdniny nás 

čekají. Na chvilku 

se rozloučíme

a pak zase vrátíme



Anna Julie Wittmanová

C.O.R.O.N.T.É.N.A

Bezradně u počítače sedím,

na přírodu teď z okna hledím.

Mezitím seriál na pozadí běží,

přes roušku už dýchám jen stěží.

Všichni se časem virem promoří,

nemohu plánovat výlet do zámoří.

Výzkum zatím nic nezmůže,

Jen ať mi volný čas pomůže!



Marky Špičková

Tento rok je smutný. 

Začal řádit ňáký

virus! Jmenuje se 

coronavirus. Celý je 

to zmateně, Protože 

jsme v karanténě. Už 

to nikdo nesnese, ve 

škole jsme říkali 

"Bojíme se" Ale říkám 

si že "pandemie vždy 

skončí",

protože opatření ten 

vir ukončí. 

Nevidím babičku a dědu, 

však doma nemám nudu!

S rouškou doma cvičím,

a tím se léčím. Abych měla 

vysokou imunitu, 

a abych pořád nebyla v bytu, 

Abych to nechytla... 

A to další dovyprávím zítra...!



Kristy Šálková

Ztráta

Když se slunce zahalí, tak se 

stíny odhalí, chodba se zatemní a 

deprese přichází.

Máma volá na syna: Kde jsi

Otec říká: není tu

A matka naříká

Najednou mobil zvoní: halo halo

Syn se ozve z druhé strany

Matka volá na syna: synu, synu kdepak jsi

Syn jen brečí

Je mu těžko

Neví, co teď dělat

Má temnota ho pohltila

Už to radši matka vzdala

Otec už si neví rady.

Je to jedno, je čas ztráty



Gabča Szalai

Covid 19

Když jsem šla do obchodu,

covid se zeptal jestli tam budu.

Já na to „jo“

A covid mi šeptá:

„Já tady stojím, a tebe vidím, podej mi ruku, já s 
tebou budu.

Trochu tě potrápím, chvilku, chviličku,

a pak zas půjdu.

A já mu řekla: „Nejsi můj kamarád, nikdo tě nemá 
rád“.

Nechci tě poslouchat, otravný covide,

at´ už jsi pryč!



Zuzka Kopecká

Epidemie

Mám na bradě roušku a v ruce dezinfekci.

V karanténě je to nuda, prarodičům volám je to sranda.

Zavřené školy jsou, strach mám, že se neotevřou.

Výzva je být doma, karanténa, to je nuda!!!




