
KUBA 
V KARANTÉNĚ 

Já jsem medvěd Kuba. Loni jsem 

si s některými z vás povídal, když 

začala tahle epidemie koronaviru. 

A tak se jdu zase po roce zeptat, 

jak se máte?

II.
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Já se mám docela dobře. Hodně si hraju se svou medvědí ségrou, občas běhám 

po lese se svým kámošem. A protože jsem o rok starší, taky už chodím do medvědí 

školy. 

Tedy, nejdřív jsme do školy chodili, pak školu zavřeli, pak jsem tam zas byl, a teď už 

se zase učím doma. Učím se přes počítač. To je něco! Dobrý na tom pro mě je, že si 

můžu ráno déle hrát, a pak se šup šup rychle nasnídám a obléknu.

Tady v lese nemáme dobrou síť, 
má mouchy a seká se to...

Mně se to seká!

Mě to
vyhodilo! Zapni si 

kameru!

Jsi tu, Bruno? Nevidím tě...
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Často si píšeme přes chat nebo voláme.

CO TEBE NA ONLINE VÝUCE BAVÍ?

 
 CO TĚ NA NÍ NAOPAK ŠTVE? 

CO JSI BĚHEM ONLINE VÝUKY ZAŽIL/A VTIPNÉHO?

Někdy nuda.Někdy je to zábavný...

Zapni si 
kameru!
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Odpoledne mívám online kroužek lovu ryb. Jindy se mi odpoledne nechce nic dělat, 

ani jít na procházku s mámou po lese.

 ... 

Né, já chci bejt 
doma!

Vždyť jsi pořád doma,  
musíš se hýbat!

Vrčím jako 
velký medvěd:

Ale nakonec jdu ven 
a je to moc fajn.
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CO RÁD/A DĚLÁŠ ODPOLEDNE TY?
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Když jdu ven, ptáci si pořád zpívají, co platí a co neplatí: 

Ale už jsem si za ten rok docela zvykl, že se věci často mění. I na roušku jsem si zvykl.

Někdy se ptám mámy medvědice, jestli bychom zase mohli někdy tam, kam jsme 

dřív chodili na dobrý med. Ale máma pořád říká: „To bohužel nejde, Kubo, tam je teď 

zavřeno.“ No tak počkám, co se dá dělat.

Vem si 
roušku!

Vem si dvě roušky!

A pak přiletí sojka:

Ode dneška se  
nosí respirátory!

Kubo, smíš jen na  
kraj lesa! Dál ne!



VYBAVÍŠ SI NĚJAKÉ OPATŘENÍ, KTERÉ TEĎ KVŮLI KORONAVIRU MUSÍME 
DODRŽOVAT? VÍŠ, PROČ TAKOVÉ OPATŘENÍ PLATÍ?
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Každý den tu žabky v místním jezírku kuňkají, co je nového. 

Bál jsem se i o celou naši medvědí tlupu. Musel jsem taky na testy a nebylo to tak 

hrozný, jak jsem si myslel. Byli jsme pak v karanténě a nemohli nikam z našeho brlo-

hu. Teta se naštěstí uzdravila a my to nikdo nechytili. Ta karanténa mi ale připadala 

hrozně dlouhá, už jsem chtěl mezi ostatní medvíďata. 

Roste počet 
nakažených!

Neboj, brzy  
bude vakcína.

?!
???

Moje teta byla pozitivní na COVID.  
Měla kožich celý horký.
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ZNÁŠ NĚKOHO, KDO BYL NA TESTECH NA COVID? 

MÁŠ NĚKOHO VE SVÉM OKOLÍ, KDO MĚL COVID? 

BYL NĚKDO Z TVÉHO OKOLÍ V KARANTÉNĚ?
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Vím, že když má někdo s covidem velké potíže, pomůžou mu doktoři a sestřičky  

v nemocnici. Jsem rád, že je máme.

Je mi líto a štve mě, že někdo na covid zemře. Nakreslil jsem pro takové medvědy 

světélko. Pomůžeš mi ho vybarvit?
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Někdy si představuju, jak bych s tím koronavirem zatočil!  Zavřel bych ho do bedny 

a na tu bednu posadil největšího medvěda z našeho lesa. Nebo bych mu přikreslil 

něco legračního.

PŘEDSTAV SI, ŽE BYS S KORONAVIREM MOHL/A COKOLIV UDĚLAT. NAKRESLI, 
JAK BYS S KORONAVIREM ZATOČIL/A  TY:



Život v lese ale není jen o koronaviru, 

i když o něm štěbetají ptáci, kuňkají 

žáby, spoustu věcí nemůžeme a někdy 

zažíváme těžké chvíle. 

Je tu moje tlupa, můžeme si o všem poví-

dat, jak se kdo má, co zažil, nebo co mu 

schází. Mám kámoše medvíďata, se který-

ma je spousta legrace. I když bych radši 

chodil do medvědí školy, nakonec i přes 

ten online se leccos naučím. A když pře-

konám nechuť a vylezu z brlohu, v lese je 

všude cítit jaro, všechno roste a rozkvétá. 

Okusuji čerstvou trávu a pochutnávám si 

na pupenech rostlin. 

Těším se, až si dneska odpoledne vylezu 

na nějaký strom v našem lese a rozhlídnu 

se do dálky. Co tam uvidím?
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CO VIDÍŠ V DÁLCE TY? NA CO SE TĚŠÍŠ?
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Díky za 
společné povídání! 
Hezký den!
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