SIMONA 2.A













































„čínská chřipka“ (jiný výraz pro koronavirus)
„škola v pyžamu“ (způsob výuky na dálku)
ANTI-COVID (desinfekce proti koronaviru)
COVID-19 (onemocnění způsobené novým typem koronaviru)
covidiot (člověk, který ignoruje udržování bezpečného odstupu)
hrát rouškovanou (nosit roušky)
kolonavirus (kolony na dálnicích)
koronablb (člověk, který nadává na omezení kvůli koronaviru)
koronaboom (boom po koronavirových dovolených)
koronabordel (chaos způsobený rychle přijímanými, a ještě rychleji měněnými opatřeními
kvůli koronaviru)
koronacíl (předsevzetí, které si lidé dávají během pobytu v karanténě)
koronacirkus (soubor celostátních i lokálních opatření majících za cíl zabránění šíření nemoci)
koronáč (jiný výraz pro koronavirus)
koronáčelník (šéf krizového štábu)
koronáda (místo, kam obyvatelé města chodí na zdravotní procházky během koronavirové
karantény)
koronadeprese (pocit smutku z omezení, která přináší koronavirová epidemie a s ní
související karanténa)
koronadovolená (nucený home-office)
koronafest (akce s limitovanou účastí návštěvníků v době koronaviru)
koronafob (člověk, který se nadměrně bojí koronaviru)
koronafobie (silný strach z koronaviru)
koronafobik (člověk, který se bojí koronaviru)
koronáfuka (člověk, který ví o koronaviru první poslední, už dávno má jasno v tom, co se má
udělat, a kdyby stát řídil on, nikdo by se nenakazil a neumřel)
koronahaus (infekční oddělení, kde se léčí pacienti s koronavirem)
koroňák (jiný výraz pro koronavirus)
koronákaza (epidemie koronaviru)
koronakce (akce s limitovanou účastí návštěvníků)
koronakrize (krizová situace způsobená koronavirem)
koronákup (velikánský nákup potravin na měsíc i déle)
koronalýza (testování na přítomnost koronaviru)
koronamóda (stylová rouška jako módní doplněk v době koronaviru)
koronapandemie (celosvětová pandemie koronaviru)
koronapanika (strach z šíření koronaviru)
koronapárty (párty v době koronaviru)
koronapokalypsa (apokalypsa způsobená šířením koronaviru)
koronarasismus (odpor vůči občanům ze zemí nejvíce postižených koronavirem)
koronašmejd (podvodný prodejce, vydělávající na panice z koronaviru)
koronašprt (člověk, který pořád studuje něco nového o koronaviru)
koroňátko (dítě narozené v době koronaviru)
koronatrestanec (někdo, kdo spáchal trestný čin v době koronaviru)
koronavěštec (člověk, co se neustále snaží odhadnout budoucí počty nakažených
koronavirem)
koronavíra (přesvědčení o tom, že zombie apokalypsa způsobená koronavirem už vypukla)
koronavirál (hodně sdílený příspěvek na soc. sítích o koronaviru)
koronavirus

 koronávštěva (nutná cesta za rodinou v době celostátní karantény)
 koronavýr (jiný výraz pro koronavirus)
 koroncert (koncert umělce vysílaný přes sociální sítě v době zákazu veřejných akcí během
koronavirové epidemie)
 koronews (denní zpravodajství o koronaviru)
 koroniál (1. dítě počaté v době omezení pohybu v rámci koronavirové nákazy)
 koronikář (člověk, který monitoruje, kolik lidí už má koronavirus)
 koronténa (povinný nebo dobrovolný pobyt doma během koronavirové epidemie, aniž by
člověk byl nakažený)
 nákazník (návštěvník obchodu, potenciálně nakažený koronavirem)
 respirátor (druh ochrany před nákazou)
 respirožec (člověk nosící respirátor na čele)
 roušičky (šičky roušek)
 rouškomat (automat na roušky)
 rouškovník (sloup pro zavěšení roušek)
 trouška (rouška nasazená ledabyle, chrání jen minimálně)
 vařit rouškovku (vyvářet roušky)

Tolik nových slov se jen tak nedá zpracovat. Opravdu mě při hledání překvapilo, jak se vlastně
jednoduše dá vytvořit tolik slov. To, co jsem zde vypsala, je pouze malinkatá část toho, co by se dalo
sepsat. Při přečtení zadání této práce mě to moc nezaujalo, ale když jsem poté začala zpracovávat a
shromažďovat slova, začalo mě to i bavit.

