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[Brácha na mně zkouší wrestling ]
SOUROZENCI

Občas se
provokujeme,

pereme se,
ale máme se rádi,
říkají děti o svých

mladších i starších
sourozencích.
Starší však je

přece jen lepší,
může pomoct
třeba s úkoly.

JE DOBRÉ MÍT SOUROZENCE?
Damon (11 let): Podle mě jo, já mám
staršího bráchu. Někdy mě provo-
kuje, ale jindy se za mě postaví. Já ho
mám teda rád.
Filip (9 let): Určitě ano, protože si
pamatuju, že když jsem ještě neměl
ségru, tak jsem neměl žádný kama-
rády, byl jsem úplně sám.
Aleš (10 let): Když není poblíž
žádný kamarád, tak se aspoň máme
s kým zabavit.
Klára (9 let): Mám staršího bratra,
sice mě provokuje, ale když někam
jede a vrátí se, tak se máme hrozně
rádi. Když jsem ho neviděla třeba
rok, tak jsem brečela, když přijel.

JAKÉ JSOU VÝHODY 
STARŠÍCH SOUROZENCŮ?
Aleš (10 let): Ví toho víc než my.
Damon (11 let): Když je mi smutno,
tak mě utěšuje. A když je smutno
jemu, tak ho utěšuju já.
Klára (9 let): Když se mi rozbije
mobil, tak mi ho dokáže opravit.
A kdyby mě někdo chtěl zmlátit,
věřím tomu, že by si stoupnul přede
mě a zmlátil by on jeho.

Lucie (8 let): Jsem ráda, že mám vět-
šího sourozence, protože mě třeba
někdy vozí ze školy a tak.

A VÝHODY MLADŠÍCH 
SOUROZENCŮ?
Kristýna (11 let): Já mladšího sou-
rozence nemám, ale byla jsem týden
s malou sestřenicí a stačilo mi to.
Filip (9 let): Když jsem byl malej, tak
jsem se všeho bál, třeba večer v po-
kojíčku, že přijde strašidlo, ale co se
ke mně přistěhovala ségra, tak už
jsem věděl, že tam se mnou někdo je.
Jana (10 let): Sourozence nemám,
ale je lepší mít. Starší ti může s něčím
pomoct, když to nechápeš nebo
rodiče nemají čas. Mladšímu zase
pomůžeš ty, protože je to zkrátka
sourozenec a nic se s tím nedá dělat.

CO SE ŘÍKÁ O JEDINÁČCÍCH?
Kristýna (10 let): Že jsou rozmazle-
ný, rodiče si je hýčkaj. Kamarádka je
sama, její mamka už totiž nemohla
mít děti a ona je úplně... ty jo, postel
má, dvě matračky... hýčkaná je.
Filip (9 let): Je to pravda, rodiče vě-
nujou skoro všechen čas jenom jim.

Klára (9 let): Janču znám dobře,
protože spolu chodíme na tancová-
ní, a myslím si, že vůbec rozmazlená
není. Na někoho to asi neplatí.

MÁTE POCIT, ŽE SE O VÁS 
STARŠÍ SOUROZENCI STARAJÍ?
Damon (11 let): Když naši byli
pryč, tak bráchovi řekli, ať se o mě
postará. On v pohodě šel, zvedl se
od počítače, což většinou nedělá,
a zeptal se, jestli něco nepotřebuju
nebo nemám hlad. To mě udivilo.

PERETE SE?
Klára (9 let): Brácha se hodně díval
na wrestling, to je nějaký bojový
umění, a když jsem mu třeba přines-
la čaj, tak on si na mně vždycky šel
vyzkoušet nějakej trik a vždycky mě
mlátil o postel. (směje se)
Kristýna (11 let): Brácha vždycky
řekne – pojď na bitku!
Lucie (8 let): Já jsem se prala s brá-
chou jenom někdy ze srandy.
Filip (9 let): Já se sestrou většinou
tehdy, když mi něco vzala.
Damon (11 let): My už ne, už jsme
asi dostali rozum. 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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