
Tak jde čas... 

Píše se rok 2019, je podzim, začala škola. Jmenuji se Viki, je mi 8 let, v květnu mi bude 9. Ondra 
a Martin jsou mí bratři. Ondrovi jsou 4 roky, chodí do školky a pořád si se mnou chce hrát. Stavíme si z lega  
a na tabletu mi bráška ukazuje různé věci. Nejraději si prohlížíme fotky v mobilu. Už se těším, až bude starší, 
zahrajeme si na Playstationu. Staršímu bratrovi je 11 let. Babička o něm říká, že je správný teenager. Chodí 
na gymnázium a baví ho počítačové hry. Podle něho je nejlepší CSko, což je prý nějaký Counter – Strike.  
A když jsem se ho ptala, co to je, tak prý „střílečka“. Mám sestru Anežku. Je to moje dvojče. To znamená, že 
jsme se narodily stejně, ale maminka říká, že já jsem o tři minuty starší. Anežka ráda tančí a doma si pořád 
zkouší taneční sestavy. Někdy vypadají hodně hustě. S Anežkou chodíme do základní školy do 3. A, která je 
zaměřená na hudební výchovu. Učí nás paní učitelka Zuzana. Naše paní učitelka je velmi milá a všechny děti 
ji mají rády. Jak by řekl můj bratr - je cool. Vede náš pěvecký sbor a celá třída hraje na flétnu. Hraní na flétnu 
mě hodně baví, učím se hrát na altovou a sopránovou. Se sborem jezdíme na festivaly, pořádáme koncerty  
a vyhráváme soutěže. Moje nejlepší kamarádka je Natálka. Známe se ze školky a naše mámy spolu kamarádí. 
Natálka chodí do jiné školy než já, tak se potkáváme venku po škole anebo se navštěvujeme. Sem tam si  
na mobilech zahrajeme Roblox. Naty chodí se mnou do jezdeckého oddílu na koně.  

Píše se rok 2020, je jaro. Vypukla epidemie Covidu. Tohle slovo je slyšet z televize, z rádia. Všechno je 
úplně jinak. Zavřeli nám školy, školky, kroužky, obchody, nosíme roušky, které začala dokonce šít i naše 
babička, nikam se nesmí chodit. Věříme, že to nebude dlouho trvat. 

Píše se stále rok 2020, je podzim. Hurá, jdeme do školy! Moc se těším na paní učitelku i spolužáky.  
Už jsme čtvrťáci! Se sborem jedeme na soustředění, připravujeme se na vánoční koncerty. A zase ten Covid 
a všechno je tady znovu! Zavřené školy, školky, obchody, roušky…Před Vánocemi se blýská na lepší časy. 
Můžeme na 3 týdny do školy. Ale pozor! Zakázáno je zpívat, hrát na flétnu, sportovat. Předáváme si dárky 
a přejeme si, ať se všichni ve zdraví sejdeme v novém roce. 

Píše se rok 2021, je 4. ledna. Je mi 9 let, v květnu mi bude 10. Je to tady zase! Další vlna epidemie,  
už ani nevím kolikátá. Škola se nám přestěhovala do pokojíčku, máme distanční výuku. Spolužáky i paní 
učitelku vidím jen na obrazovce. Vše se odehrává online. Rodiče přešli na home–office. Každé ráno se 
připojím přes MEET do učebny GOOGLE, kde mám také úkoly od paní učitelky. Mám svůj účet na GMAILu.  
Se spolužáky si píšu na chatu. Doma se pilně učím písničku do sboru, posílám svou nahrávku paní učitelce. 
Budeme na YOUTUBE! Kroužek flétny je také online a Anežka se připojuje přes ZOOM na lekce Disco Dance. 
Bratr Martin živě diskutuje se svými kamarády na TSku, někdy tomu říká Team Speak. Když nerozumím 
úkolům, vždy mi rád pomůže. Odpoledne býváme s kamarádkami v kontaktu přes WhatsApp. Také se nám 
líbí na Youtube některá videa. To potom prosím mamku, ať je laikneme.  

Píše se stále rok 2021, je 12. dubna. Konečně do školy! Těší se i ti spolužáci, kteří školu „nemusí“. 
Dvakrát týdně se musíme otestovat antigenními testy, ale to nám vůbec nevadí. Cestou do školy se 
zastavíme v pekárně pro svačinu, obvykle si koupíme croissant. A teď už si jen přeji, ať se zlepší počasí.  
S Naty si budeme moct jen tak sednout venku a vyfotit si selfíčko. 

 

 

 

Viktorie Zinglarová 1. kategorie, Ostrava – Hrabůvka 

 

 


