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NUDNÁ 
VÝUČBA 
Z DOMU?
PCHE, UŽ STE STRETLI MÔJHO BRATA/DIEŤA/MAČKU? 
O výhodách i nevýhodách online výučby, ktorej sa za uplynulý rok nevyhli ani tí najmladší žiaci, sa už – aj na 
stránkach nášho časopisu – popísalo mnoho. Na odľahčenie preto prinášame niekoľko úsmevných zážitkov 
zo štúdia v týchto neštandardných časoch, o ktoré sa s nami na sociálnych sieťach rozhodli podeliť študenti aj 
vyučujúci.

Tatiana Burjanivová
Mne počas výučby zahraničných študentov z Nórska a Islandu vbehla do izby moja 5-ročná dcérka, ja zapnutá kamera 
a mikrofón. Zrazu sa otvoria dvere a krik: „Cikááááť!“ Skoro ma porazilo...

Žofi a Kružliaková
Moja sestra a brat si vo vedľajšej izbe spravili párty počas toho, ako som mala ústnu skúšku z geometrie. Potom 
som ich bola spacifi kovať a stíchli, ale pustili mi do izby našu mačku, ktorá sa rozhodla prechádzať sa mi po stole 
a zhadzovať mi z neho ceruzky.

Jelka Nociarová
Počas nepovinných konzultácií cez MS Teams pred zápočtovou písomkou jednému študentovi (ktorý omylom nemal 
vypnutý mikrofón) zavolal kamarát. On to zdvihol a telefonát vybavil.      Keďže si tento študent počas telefonovania 
zložil slúchadlá, nepočul naše upozornenie, no my sme počuli celý ich rozhovor... On sa o tom dozvedel až o pár dní, 
keď sa pripravoval na test – konzultácia sa totiž nahrávala.  

KTVŠ FaF UK
Keď je reč o babičkách...      Nám na FaF UK mali posielať študenti časozberné videá, ako odcvičili naše workoutové 
zostavy. Jedna študentka nám k videu pripísala niečo v tomto zmysle: „Chvíľku tmy vo videu si nevšímajte, to babka 
vyhodila poistky v celom dome.“  

Denisa Cviková
Bývam v malej obci a v to ráno štartoval krásny slnečný deň. Práve keď sa mi začínala hodina, prišla veľká tatrovka 
(miešačka s betónom), ktorá mi pod oknom hučala súvislé dve hodiny, keďže sa oproti nám stavia nový dom. 
Medzitým sa iný sused pustil do pílenia niekoľkých kubíkov dreva, pričom zvuk cirkulárky sprevádzal aj krik, keďže 
na seba museli hlasno rozprávať. Krásne počasie sa rozhodol využiť aj sused z druhej strany, ktorý začal kosiť trávu.     
Keď som si hovorila, že tých náhod je už trošku priveľa, zo stĺpu, čo mám priamo pred oknom, sa rozozvučal ešte 
dedinský rozhlas. Ako inak, cez ten hluk píly, kosačky a miešačky som ani nepočula, čo hlásia. A aby toho nebolo málo, 
prečo by nešli aj smetiari v tú chvíľu? Jasné, že práve v tejto chvíli som bola menovite vyvolaná na zodpovedanie 
otázky.      Pokyn stlmiť rušivé vplyvy sa nedal uposlúchnuť, keďže okno som už dávno zatvorila. Ale prešlo to bez 
problémov, keďže nebolo v mojej moci s tým niečo spraviť.      A keď konečne vonku po hodine všetko stíchlo, tak mi 
ešte vypadol internet.      To som však ihneď zachránila zdieľaním mobilných dát.      Takže nakoniec to dopadlo super, 
akurát mne tú hodinu nervy vytáčalo na maximum. 

Jane Adams
Na jednej prednáške istá pani docentka začala rozprávať o danej téme, keď sa zrazu v pozadí za ňou objavil 
(predpokladám) pán manžel oblečený len v trenírkach, rozložil sa na gauči a začal tam jesť... Po asi piatich minútach si 
to všimla aj ona a vyhodila ho, nech ide z obrazu preč. 

Eva Mihálová
Ja mám hneď niekoľko vtipných zážitkov. Môjmu bratovi ako študentovi 6. ročníka medicíny evidentne chýbal 
kontakt so školou. Počas seminárov konsekutívneho cvičenia, kde sme museli mať pozapínané kamery, sa veľmi rád 
prechádzal za mojím chrbtom a robil „schodíky“. Tiež vždy netrpezlivo čakal, kým sa mi skončí každý seminár, aby 
mohol pozdraviť vyučujúcich, a keď počul, že sa zapájam do debaty, vošiel do izby a začal vydávať mačacie zvuky. Pre 
mojich spolužiakov vtipné, pre mňa však trápne bolo, keď som mala prekladový seminár z nemčiny a vyučujúca sa 
spýtala, či bol s prekladom nejaký problém. Zapla som si zvuk, chcela som odpovedať na otázku, no vtom brat na celú 
izbu vykríkol: „Kein Problem!“ Asi vtedy usúdil, že vyučujúca je milej povahy a že sa medzi nimi vytvorilo kamarátske 
puto, tak sa každý piatok posadil ku mne a čakal, kým ju na konci hodiny mohol pozdraviť. Toto sú asi tie najvtipnejšie 
a najtrápnejšie spomienky, ktoré mám s bratom a vyučujúcimi počas online výučby. 

niki_salvova
Počas seminára mi sedel na kolenách dvaapolročný brat (jemu sa nedalo vysvetliť, že mám nejakú školu     ), ja som so 
slúchadlami v ušiach počúvala, písala som si poznámky a akosi som si nevšimla, že mi zapol kameru (dovtedy sme ich 
mali všetci vypnuté          ). Pani doktorka, s ktorou som mala seminár, to zobrala veľmi dobre a ešte niekoľko týždňov 
sa ma pýtala, ako sa má drobec.  

V. Z.
Ja som minulý rok obhajovala bakalársku prácu. Pred obhajobou som starkú upozornila, že potrebujem pokoj, 
preto nech mi do izby vojde len vtedy, ak je to naozaj nevyhnutné. Obhajoba už bola na konci, keď mi do izby vošla 
starká a oznámila mi, že mi prišiel kuriér a že nevie, čo s tým má robiť. Balík bol zaplatený a stačilo ho len prebrať.   
Obhajoba však dopadla dobre a stále sa na tej historke doma bavíme. 

mimalinova
Mala som online štátnice z práva a večer predtým som poučila rodičov, aby mi nechodili od pol ôsmej do izby, no môj 
otec na to nejako zabudol a ráno o ôsmej do mojej izby nabehol celý natešený, že držím prsty, Mirečka!     Jasne som 
na tvárach svojich spolužiakov aj na tvári pána, ktorý nám robil dozor, videla, ako potláčali smiech.      Vtedy už bola 
príprava v plnom prúde, a tak to všetci zreteľne počuli.      Štátnice som nakoniec spravila, ale na tento zážitok budem 
ešte dlho spomínať. 

Denis Dufala
Raz urobil „nálet“ k nášmu vyučujúcemu jeho malý syn a začal nám počas prednášky kývať do kamery, tak sme začali 
aj my jemu.      Vysvitlo, že má prezývku Macko. Nie je to vtipné, ale bolo to ultra milé spestrenie hodiny.

szantovka
Mala som hodinu angličtiny a nejakým spôsobom sa mi – bez môjho vedomia – zapol mikrofón. V miestnosti bol 
aj môj priateľ. Ja som odišla na záchod, a keď som sa odtiaľ vrátila, začala som sa ho vypytovať, čo zas učiteľka 
hovorila, a komentovala som, ako ma bolí hlava (všetko so zapnutým mikrofónom). Všimla som si to asi až po piatich 
minútach, keď som otvorila náš triedny chat a všetci spolužiaci sa tam smiali a písali mi, že mám zapnutý mikrofón.     
Spolužiačka mi vraj dokonca aj nahlas povedala, že mám zapnutý mikrofón, ale ja som ju nepočula, keďže som sa 
rozprávala s priateľom a na hodinu som sa až tak nesústredila. 

viki_jefi 
Mne sa počas prezentovania prezentácie stalo, že mi mamina vbehla do izby a zvýšeným hlasom oznámila, že sa pes 
vykakal na stred izby a že to mám ísť pozbierať „hneď teraz“! Až neskôr, keď som sa ticho otočila, pochopila, prečo 
neodpovedám. 

vyhodila poistky v celom dome.“  

Keď je reč o babičkách...      Nám na FaF UK mali posielať študenti časozberné videá, ako odcvičili naše workoutové 

vypnutý mikrofón) zavolal kamarát. On to zdvihol a telefonát vybavil.      Keďže si tento študent počas telefonovania 

keď sa pripravoval na test – konzultácia sa totiž nahrávala.  

starká a oznámila mi, že mi prišiel kuriér a že nevie, čo s tým má robiť. Balík bol zaplatený a stačilo ho len prebrať.   

aj my jemu.      Vysvitlo, že má prezývku Macko. Nie je to vtipné, ale bolo to ultra milé spestrenie hodiny.

Počas seminára mi sedel na kolenách dvaapolročný brat (jemu sa nedalo vysvetliť, že mám nejakú školu     ), ja som so 

mali všetci vypnuté          ). Pani doktorka, s ktorou som mala seminár, to zobrala veľmi dobre a ešte niekoľko týždňov mali všetci vypnuté          ). Pani doktorka, s ktorou som mala seminár, to zobrala veľmi dobre a ešte niekoľko týždňov mali všetci vypnuté          ). Pani doktorka, s ktorou som mala seminár, to zobrala veľmi dobre a ešte niekoľko týždňov 
sa ma pýtala, ako sa má drobec.  

otec na to nejako zabudol a ráno o ôsmej do mojej izby nabehol celý natešený, že držím prsty, Mirečka!     Jasne som 
na tvárach svojich spolužiakov aj na tvári pána, ktorý nám robil dozor, videla, ako potláčali smiech.      Vtedy už bola 
príprava v plnom prúde, a tak to všetci zreteľne počuli.      Štátnice som nakoniec spravila, ale na tento zážitok budem 

minútach, keď som otvorila náš triedny chat a všetci spolužiaci sa tam smiali a písali mi, že mám zapnutý mikrofón.     

problémov, keďže nebolo v mojej moci s tým niečo spraviť.      A keď konečne vonku po hodine všetko stíchlo, tak mi 
otázky.      Pokyn stlmiť rušivé vplyvy sa nedal uposlúchnuť, keďže okno som už dávno zatvorila. Ale prešlo to bez 

na seba museli hlasno rozprávať. Krásne počasie sa rozhodol využiť aj sused z druhej strany, ktorý začal kosiť trávu.     

ešte vypadol internet.      To som však ihneď zachránila zdieľaním mobilných dát.      Takže nakoniec to dopadlo super, ešte vypadol internet.      To som však ihneď zachránila zdieľaním mobilných dát.      Takže nakoniec to dopadlo super, 


