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[Na tábor elektronika nepatří ]
LÉTO
BEZ 

POČÍTAČE
Není tak docela

pravda, že dnešní
děti neodtrhnete

od počítače.
Děti z tábora jsou

naopak rády,
že si od technických

vymožeností
 alespoň v létě

odpočinou.

PRÝ SE NĚKDE NA TÁBORECH 
NESMÍ POUŽÍVAT MOBILY.
Klára (9 let): Když jsme vyplňovali
přihlášku, tak tam bylo napsaný, že
to zakazují, protože bysme je mohli
ztratit. Jsou to drahý věci.
Aleš (10 let): Drahý věci by na tábo-
ře neměly být, protože kolem může
jít někdo, kdo je ukradne.
Damon (11 let): To je taky proto,
abysme si zvykali mimo civilizaci.

TAKŽE JSTE SI HO NEVZALI?
Všichni: Ne.
Klára (9 let): Měli jsme je nechat
doma.
Aleš (10 let): A když si ho náhodou
někdo vzal, tak ho musí dát do tre-
zoru, a když ho do něj nedá a nějaký
vedoucí to uvidí, tak dostane trest.
Jana (10 let): Já jsem si ho s sebou
nevzala, protože ho ani nepotřebuju.
Kristýna (11 let): Ale myslím si, že
ty velký na něm poslouchají písnič-
ky. Holky od nás z chatky říkaly, že
nějaký holky...

MYSLÍŠ STARŠÍ HOLKY?
Kristýna (11 let): No, ty téčka.

JAKÝ TÉČKA?
Kristýna (11 let): Teenageři.
Damon (11 let): Já viděl dokonce
u jednoho vedoucího péespéčko
(vysvětlivka pro dospělé: kapesní
videohry). Dneska s ním seděl v lese.

JAKÉ ELEKTRONICKÉ HRAČKY 
MÁTE S SEBOU?
Damon (11 let): Hodinky, to je asi
tak všechno.
Filip (9 let): Nesměli jsme brát žád-
nou elektroniku.
Kristýna (11 let): Jenom budík.
Jana (10 let): Holky z chatky mají
budík dohromady s teploměrem,
stopkama...
Kristýna (11 let): Tady v táboře je
stejně spousta her.

JAK DÁVÁTE VĚDĚT RODIČŮM, 
ŽE JSTE V POŘÁDKU?
Jana (10 let): Pohledem nebo
dopisem, ale fungují tu na táboře
i mailový zprávy.
Lucie (8 let): Já jsem naposled
psala dopis předevčírem.
Klára (9 let): Jinak to nejde.
Leda běhat domů.

DÁ SE VYDRŽET ČTRNÁCT DNÍ 
BEZ INTERNETU, FACEBOOKU?
Damon (11 let): Já jsem si na ně
doteď ani nevzpomněl. Je to pro nás
lepší, že je nějakou dobu nebude-
me mít, zvykneme si a čtrnáct dní
na táboře nám uteče.
Klára (9 let): Počítač nepotřebuju.
Sice ho mám v pokoji, ale nechodím
na něj. Facebook jsem ani nechtěla,
můj brácha je na něm totiž úplně
závislej.
Kristýna (11 let): Facebook mám,
ale taky na něj moc nechodím.
Lucie (8 let): Já místo Facebooku
používám mail.

V MINULOSTI DĚTI ŽÁDNOU 
ELEKTRONIKU NEMĚLY 
A TAKÉ TO ŠLO, ŽE?
Jana (10 let): Musely to vydržet.
Klára (9 let): Ony ani nevěděly, že
něco takovýho existuje.
Damon (11 let): Dokázaly se zabavit
jinak, často chodily ven, vyráběly si

hračky... Třeba v chudých
zemích v Africe si děti

samy vyrábějí hračky a hrají
si s nima. JIŘÍ SOTONA

CO NA TO DĚTI •

Každý týden diskutují školáci o věcech, o kterých se baví dospělí.
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ODPOVÍDAJÍ DĚTI Z TÁBORA NA DRAČÍ SKÁLE V HORNÍ ORLICI NA ORLICKOÚSTECKU
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