
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ráno vstanu, převléknu se, nasnídám, nakrmím ryby a zapnu počítač. Poté mám vyučování do 

deseti, jedenácti, někdy do dvanácti hodin. Před obědem koukám na mobil nebo si hraju s bráchou. 

Po obědě jdeme s mamkou na procházku. Když se vrátíme, píšeme si úkoly. Večer přijde táta 

z práce a zkontroluje nám je, protože mamka je na home office a musí dohánět práci za dobu, kdy 

byla s námi venku nebo vařila. Večer si všichni povídáme, nebo se díváme na televizi, někdy si něco 

zahrajeme. Pak se umyjeme a jdeme spát. Ráno zase vstáváme a takhle se to opakuje každý den. 

 

Myslím si, že takový život má hodně lidí. 

Třeba můj strýc. Je učitel a také pracuje 

z domova. Bydlí v Praze, tak jsem mu 

zavolal, abych se ho zeptal, co si o 

covidu myslí. Ale i kdyby byl v Plzni, 

stejně bych se s ním nemohl vidět. Prý si 

na to doteď nezvykl, ale věří, že se z toho 

dostaneme. Naopak babička říká, že už se 

z této doby nikdy nedostaneme, pořád 

láteří: „Je to hrozné, hrozné, hrozné, 

hrozné.“ Říká, že si musíme na všechno 

dávat pozor a být pořád ve střehu. 

Neustále si myje ruce a všechno 

dezinfikuje. Také je jí líto vlády, ale 

strejda říká, že si s tím vláda neví rady. 

Jeho žena, moje teta, si myslí, že covid je 

„prostě biologická válka“. Je to 

zdravotní sestra a je ráda, že je teď doma, 

když se jim narodila dcera. Je jí líto 

spolupracovníků a kolegů v nemocnici. 

 

Když jsem se zeptal, co komu nejvíc chybí, táta říkal, že má velký strach o všechny své blízké. 

„Chybí mi návštěvy u rodičů bez strachu, že je nakazím, vřelejší objetí a polibky!“ 

Všichni říkali, že covid nám vzal radost ze života. Každý už by chtěl zase normální život. Zajít si 

do kavárny, do divadla nebo na návštěvu ke kamarádům. Moje máma by chtěla mít čas pro sebe. Je 

s námi už skoro rok doma. 



Vláda pořád něco přikazuje a zakazuje. Podle mě se z této pandemické doby nikdy nedostaneme s 

takovým přístupem. Lidé už jsou z toho hodně naštvaní a některá nařízení nedodržují. Všem, 

kterých jsem se zeptal, chybí kontakt s ostatními, kamarády, ale mně nejvíc škola. Covid jako 

nemoc je podle mě uměle vytvořená nemoc, aby se snížil počet populace a aby toto všechno vedlo  

k válce, která lidstvo zničí ještě víc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


