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[Rodiče si od nás musí odpočinout ]
DOVOLENÁ

V DOSPĚLOSTI
Až budou dospělí,
budou svoje děti

taky posílat
na tábor, říkají.

Uvědomují si totiž,
že i rodiče

potřebují volno
jen pro sebe.

JSTE NA TÁBOŘE 
DOBROVOLNĚ, NEBO VÁS 
SEM POSLALI RODIČE?
Lucie (8 let): Já jsem jela dobrovolně.
Aleš (10 let): Já taky, protože tu už
dřív byla sestra, tak jsem taky chtěl
jet a jsem tu druhým rokem.
Jana (10 let): Mě k tomu přivedla
kamarádka, protože se jí tady líbilo.
Kristýna (11 let): Já jsem si mohla
vybrat, tak jsem jela.
Filip (9 let): Chtěl jsem jet, ale rodiče
to taky potřebovali, aby si ode mě
odpočinuli.

MYSLÍTE, ŽE JSOU RODIČE 
RÁDI, ŽE NEJSTE CHVÍLI DOMA?
Jana (10 let): Rodiče potřebují cho-
dit do práce a nemůžou si kvůli mně
vzít dovolenou, tak jezdíme na tábor,
abychom je zbytečně neobtěžovali
nebo aby se o nás nebáli, kdyby
nevěděli, kde jsme.
Klára (9 let): Mamka to potřebuje,
pracuje doma přes počítač, a když
jsem u televize, tak ji to docela ruší.
Damon (11 let): Já si myslím, že si
odpočinou, říkají si, dobře, kluk
je na táboře, ale potom už se jim

po mně začne stýskat a přijde jim, že
doma není život, když tam nejsem.
Klára (9 let): Mamka s taťkou jeli
na dovolenou ještě předtím, než jsem
jela na tábor, a odpočinuli si. Já jsem
byla doma a hlídal mě děda.

MAJÍ RODIČE STRACH, 
KDYŽ JSTE NA TÁBOŘE?
Aleš (10 let): Určitě se o nás bojí,
aby se nám něco nestalo.
Klára (9 let): Mamka se hodně bojí
psů, protože tetu jednou kousnul pes
do břicha. Bojí se, že taky potkám
psa, který mi může něco udělat.
Filip (9 let): Určitě mají strach, ale
vědí, že tady jsou dospělí vedoucí.

NA CO SI MÁTE DÁT POZOR?
Klára (9 let): Když jdu sama a vidím
nějakýho člověka, kterýho se bojím,
tak bych měla jít zpátky a říct to ně-
komu dospělýmu. Kdyby byl vážně
zlej, tak aby mi něco neudělal.
Damon (11 let): Mně doma říkají,
abych si dal pozor na lidi a abych se
nastříkal proti klíšťatům, abych se
neztratil nebo abych po nějaký
blbosti nezůstal ochrnutej.

TO SE MŮŽE STÁT PŘI ČEM?
Damon (11 let): Když třeba běžím,
zakopnu, nějak blbě dopadnu a po-
raním si míchu.
Kristýna (11 let): Nebo když skočím
do bazénu. Třeba ten Zach,
jak skočil.

AŽ BUDETE DOSPĚLÍ, BUDETE 
DĚTI POSÍLAT NA TÁBOR?
Klára (9 let): Já si myslím, že jo. Aby
taky měly nějakou zábavu jinde než
jenom v okolí domova nebo školy.
Filip (9 let): Asi jo, protože tady se
toho hodně naučí, třeba vázat uzly.
Damon (11 let): Nejdřív bych se jich
zeptal, jestli chtějí, a pokud jo, tak
bych je sem poslal. Tady se naučí
třeba to, že neexistuje jenom velko-
město, technika, ale i příroda, a že
se musí o sebe samy postarat.

JAK VLASTNĚ JAKO DOSPĚLÍ 
BUDETE TRÁVIT DOVOLENÉ?
Jana (10 let): Asi někde u moře,
na sluníčku, abych se opálila.
Damon (11 let): Já bych se volný čas
snažil věnovat rodině, někam jet
a něco podniknout. 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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