
Můj život v době covidové 

 

Můj názor 

Moje rodina tu dobu vnímá jako velice zvláštní, nečekanou a dlouhou.                                                                                                    

Nejvíce mi chybí kontakt se spolužáky, zájmové kroužky, sport a celkově neomezený pohyb 

jak venku, tak ve vnitřních prostorách. 

Jak to na mě působí? 
Působí to na mě velice zvláštně, musela jsem se naučit ovládat online výuku, která není 
stejná jako když chodím do školy. 
 
 

Názor mamky 

Co ti nejvíce chybí? 
Nejvíce mi chybí kontakt mezi přáteli a chození do práce, kterou momentálně nemohu 
vykonávat, protože pracuji v gastronomii. 
 
Kdy si myslíš, že to skončí? 
Tato doba už je tak dlouhá, že už ani neodhadnu říct, kdy to skončí. Byla bych moc ráda, 
kdyby brzo. 
 
Jak to na tebe působí? 
Zvláštně. Nečekaně. 
 
 

Názor babičky 

Co ti nejvíce chybí? 

Chybí mi, že se nemůžeme stýkat. 

Kdy si myslíš, že to skončí? 

Nemohu říct kdy to skončí, ale doufám, že brzy. 

Jak to na tebe působí? 

Vadí mi, že to lidi nedodržují a tím to oddalují. 

 

 

 

 



Názor táty 

Co ti nejvíc chybí? 
Normální kontakt s prarodiči a kamarády, možnost sportovat, cestovat a chodit za kulturou 
 
Kdy si myslíš že to skončí? 
Myslím, že v blízké době to nebude...možná za rok a některá opatření zůstanou (roušky). 
 
 
Jak to na tebe působí? 
Je to dlouhé a nepříjemné, ale beru to jak to je, a snažím se dodržovat doporučení proti 
šíření. 
 
 

Názor tety 
 
Co ti nejvíc chybí? 
Nejvíc mi chybí volnosti pohybu, kterou jsme si za normálních okolností tolik neuvědomovali. 
Také mi moc chybí, že z důvodu ochrany nemůžeme navštěvovat babičku a dědu. Naše dny 
jsou jednotvárné a kromě procházky do okolí nemůžeme podniknout žádnou jinou aktivitu, 
ani strávit společný víkend mimo domov. Myslím, že nám všem to moc chybí. 
 
Kdy si myslíš, že to skončí? 
Je to přesně rok, co jsme začali u nás řešit coronavirus a první nakažení přijeli z lyžování v 
Itálii, která tím byla kriticky zasažená jako první evropská země. A po roce je u nás v Česku 
nejhorší situace, teda ''zatím". Co se týká očkování, vakcín je málo. Takže nezbývá, než se 
chránit a být opatrní, ale přesto se může stát, že se časem nakazíme všichni a dojte k 
přirozenému promoření obyvatel. Spousta lidí je nakažených, ale nemá téměř žádné 
příznaky, a pak část lidí končí ve vážném stavu v nemocnici. Nevím, kdy tato doba skončí, ale 
moc bych si přála, abychom toto léto už mohli bez obav cestovat. 
 
Jak to na Tebe působí? 
Všechno se dá zvládnout, jsou mnohem horší situace, ale ke psychické pohodě tato situace 
moc neprospívá. Věřím, že člověk si po této zkušenosti uvědomí, že je krásné mít radost z 
obyčejných věcí. Přeji si, abychom to ve zdraví přežili i když se to nevrátí do stejných kolejí 
jako před coronavirem a některá pravidla se upraví, budeme ale mít tuto životní zkušenost, 
ze které se musíme do budoucna ponaučit. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


