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(Dokončení ze str. 8)
Někteří teda tento způsob stále 

mají, ale teď aspoň někteří s námi i 
volají.

Občas to je docela otravné, když 
hned potom se musím třeba chys-
tat do práce, anebo se s námi uči-
tel spojí až později, což tím pádem 
voláme déle. 

Velký plus pro mě je ale hlavně 
to, že nemusím vstávat příliš brzo 
na to, abych se nachystala a pak do 
školy dojela. 

Teď mi stačí vstávat v 8:00 a stih-
nu se spojit se všemi učiteli.

Výhodu to má i v tom, že se nemu-
sím vídat se spolužáky, jelikož to 
nejsou lidi, se kterými bych měla tu 
potřebu trávit většinu času. 

Jsme celkem rozhádaná třída, 
takže mně stačí se bavit s těmi pár 
lidmi, s kterými se bavím i mimo 
školu.

Názor na distanční výuku je dle 
mého z převahy záporný, ale pár 
pozitiv má.

Kladný z toho důvodu, že nemu-
sím do školy dojíždět (mám školu 

mimo město, kde bydlím). 
Jinak pro mě distanční výuka 

nemá žádný přínos (jak u kterých 
předmětů). 

Přijde mi, že dostáváme více úko-
lů než ve škole. 

Jediné, co ale vím, tak že distanč-
ní výuka je složitá jak pro studenty, 
tak i pro učitele, kteří u toho tráví 
de facto celý den.  

Distanční výuka se poměrně liší od 
té, která vcelku rozpačitě probíhala 
na jaře. 

Teď je na to škola i žáci připraveni a 
je brána velmi vážně a zodpovědně. 
Už víme co a jak.  

Ideální to samozřejmě není, ani 
být nemůže. 

Produktivní se ukázaly online 
hodiny, kdy učitel napřímo 
vysvětluje probírané učivo. 

Je to lepší, než když dostaneme 
za úkol si něco sami nastudovat a 
vypracovat úkoly. 

Nakonec to ale vypadá tak, že 
školními povinnostmi velmi často 
strávíme větší část dne, než by tomu 
bylo normálně ve škole.   -vd-

Co říkáte na distanční výuku?
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