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KRÁSNÝ DEN,  
VÍTÁME VÁS U PRVNÍHO ČLÁNKU ŠKOLNÍCH NOVIN! V NAŠICH NOVINÁCH SE KAŽDÉ DVA TÝDNY DOZVÍTE,  
CO JE NA NAŠÍ ŠKOLE NOVÉHO, CO SE CHYSTÁ A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI Z NAŠEHO OKOLÍ... 
 

 

 

 

ELIŠKA JANEČKOVÁ 

Drazí čtenáři, jak již nadpis napovídá, v tomto článku se budeme věnovat 

online výuce. Optaly jsme se dvou učitelů, jak vnímají aktuální situaci. 
Nejdříve jsme se zeptaly paní učitelky Kateřiny Soukupové: ,,Jak vnímáte 

online výuku? Chtěla byste raději dále vyučovat online nebo byste chtěla 
chodit do školy?‘‘ ,,Určitě mi vadí, že když vás vyvolám, nedáváte pozor 

nebo nepracujete, to je jedna věc. Také je to pro vás i pro mě mnohem 
těžší pracovat takhle na dálku. Další věc je, že já mám ráda, když jsou 

ty hodiny kontaktní, když na sebe vidíme, když si povídáme. Prezenční 
výuka je snadnější pro vás i pro mě a jsem přesvědčená, že ve škole se 

toho naučíte mnohem víc než online formou vzdělávání, protože ve škole 
vás tolik věcí nerozptyluje. Ve škole musíte respektovat určitá pravidla, 

což doma asi úplně nedodržujete. Takže za mě stoprocentně chodit do 
školy. Ty hodiny jsou pro mě hezčí, zábavnější. Můžeme si povídat celou 

hodinu, kdežto o online výuce většina mlčí a moc se nezapojuje. Moc mi 

to chybí a moc se těším až nás do škol zase pustí a budeme nějakým 
způsobem zase normálně pracovat. Jediná výhoda, že se nechodí do 

školy je to, že vstávám o půl hodiny později.‘‘  

 

ONLINE 

OČIMA 

VYUČUJÍCÍCH 

 Dále jsme se zeptaly na stejnou otázku paní 

učitelky Kateřiny Šedivé: ,,Já bych do školy 
šla hned! Za mě je ten kontakt při 

vyučování moc důležitý jak pro děti, tak pro 
nás učitele. Opravdu, potřebujeme  

se navzájem vidět a slyšet a potřebujeme 

spolu spolupracovat. Takže samozřejmě 
kdyby to šlo, tak bych se do školy vrátila 

opravdu co nejdříve. Za mě je prezenční 
výuka lepší, ale samozřejmě se snažíme 

všichni, co můžeme. Snažíme se, abyste to 
vyučování měli pestré, ale má to určité 

hranice, přes které už to prostě nejde.  
I když se snažíme dávat vám různé kvízy, 

zábavné pracovní listy, únikové hry  
či projekty ve skupinách, tak to stále není 

všechno, co bychom mohli ve škole dělat, 
protože ve škole se toho dá dělat mnohem 

více. Ale je super, že máme možnost 
používat kamery, takže se alespoň vidíme, 

ovšem stále to není to pravé.‘‘                                                                                                                        

Děkujeme našim paním učitelkám  
za poskytnuté rozhovory. Snad se brzy 

všichni sejdeme ve škole.  
Hezký zbytek dne 

Vaše novinářky! 
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NÁŠ NOVINÁŘSKÝ TÝM 
 

 

 

Eliška  

Janečková  


