
O naději 
Jsem učitelka a jsem na to hrdá. Učím už třicet let. Čas neměřím na kalendářní, ale na školní roky. 
Pracovní den mám neodmyslitelně spojený se zvukem zvonku. Jen v průběhu maturit je vypnutý a to 
jsem ztracená, protože musím neustále sledovat hodinky, abych něco nepromeškala.  
Už rok, teď se jedná o ten kalendářní, jsme na distanční výuce. Pracujeme z „domu“, všichni, učitelé i 
žáci. Dřív jsem z legrace říkala, když jsme byli ve škole a žáci měli volno, že je to ideální povolání. Teď 
už to říkat nebudu. Neumíte si představit, jak smutné místo je prázdná škola, nikde nikdo, a to ticho, 

prostě hrůza. Už to trvá moc dlouho. 
Chybí mi ranní potkávání s kolegyněmi a kolegy ve sborovně. 
Chybí mi pozdravy žáků, někdy s úsměvem, někdy bez: „Dobrý den, paní učitelko, jak se dnes máte?“ 

I trochu přidrzlé: „ Zdravíčko.“ 

Chybí mi napovídání, opisování, výmluvy, někdy velmi originální. Chybí mi to věčné „žvanění“ 

některých žáků při hodinách. Chybí mi jejich hlasitý smích. 

Chybí mi hlášky typu: „Paní učitelko, vy jste byla včera u kadeřnice?“, „Paní učitelko, mohla byste 
nám vysvětlit …“ a teď následovala otázka, která naprosto nesouvisela s výukou, tzv. zdržovací.  

Chybí mi: „Paní učitelko, vy jste tak hodná, že si tu písemku napíšeme příště?“ 

Chybí mi rychlá evakuace z kabinetu, kdy jsem se domnívala, že propuklo zemětřesení o nebývalé 

síle, ale ne, to jen ve třídě popadaly židličky, které byly pěkně uklizené na lavicích, když tam vtrhla 

trochu živější třída dospělých budoucích maturantů. 
Chybí mi kafe s kolegyní v kabinetě o velké přestávce. 
Chybí mi …  
Chybí mi toho mnoho, věci zásadní, ale i takové ty drobnosti spojené se životem školy. Školy, ve které 

jsou žáci v lavicích, pobíhají po chodbách, jsou v tělocvičně, dobývají se do kabinetů s otázkou, která 

nepočká. Opravdu, některé otázky skutečně nepočkají, a my na ně odpovídáme, jak nejlépe umíme. 
Slyším ze všech stran, že nadějí na návrat k tomu, co nám koronavirus vzal, je očkování, také jsem se 
už nechala očkovat. Tak snad mám naději, že se brzy setkám se všemi, kteří mi teď tak moc chybí. 

Americká spisovatelka Tahereh Mafiová o naději říká: „Naděje. Je jako kapka medu, jako pole 

tulipánů, které na jaře rozkvete. Jako ranní déšť, jako pošeptaný slib, jako bezmračná obloha, jako 
dokonalá tečka na konci věty.“ 
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