TŘÍLETÉ DÍTĚ BY MĚLO MÍT DOMA NEJMÉNĚ DVĚ POVINNOSTI
PhDr. MAREK HERMAN – pedagog, zabývá se vzděláváním předškolních dětí

Psala mi kamarádka. Je to taková typická máma, která chce pro své děti to nejlepší. Mají
doma tři kluky, opravují domeček, teplé večeře, děti často venku, hodně čtou, snaží se být
poctivá a spravedlivá. Řekl bych moc dobrý.
Takže psala mi: Jsme s dětmi v LEGOLANDu. Řekli jsme si s Martinem, že to pro kluky
uděláme, bude to zážitek. Ale je tonáročné a trpím. Už jenom ta cesta do Berlína, je to fakt
daleko. Teď jsme tady, je tu šílené horko, asfalt teče, všude plno lidí, vstupné ani nemluvím,
tak trochu děs běs. Víš co? My jsme se ségrou o prázdninách obíraly naklíčené brambory pro
čuníky a s babičkou obracely seno. A za odměnu jsme se mohly jít odpoledne koupat do
rybníka. Bylo to lepší! Dnešní děcka jsou přehlcená. Mají toho moc. Myslíš, že jsou naši kluci
nadšení? Úplně bez sebe? Jakože Legoland? Berlín? Ne. Prostě normálka. A co tam máte dál?
Jo, jo. Souhlasím.
Mají toho hodně kolem sebe i pro sebe. A novým fenoménem doby je nuda: naši milánkové
jsou věčně nespokojení, a tak nějak otrávení z podstaty. A my k tomu pořádáme pedagogické
konference, jak lépe a radostněji motivovat. Abychom s nimi proboha svatého aspoň nějak
pohnuli.
Tak pohodlný svět tady ještě nikdy nebyl. A děti to jenom zrcadlí, nic víc.
Takže?
Já myslím, že zpátky na stromy! Musíme se podívat, jak to původně vymyslela matka
Evoluce. A ta říká dost jednoznačně: mozek je šťastný, jen když usiluje. Je to sedm miliónů
roků starý vzorec. Mozek se prostě musí snažit. Musí se těšit. Musí toužit. Pak je spokojený.
Neboli hodnotu hrnku s vodou dává ta poušť, kterou jste předtím prošli. Nic jiného.

Takže, aby děti byly spokojené:
 potřebují zažít hlad, žízeň, zimu, námahu
 potřebují nemít
 a těšit se, jaké to bude, až to mít budou
 potřebují nedostat věci hned
 … a některé nedostat vůbec
 a hlavně, hlavně musejí mít doma povinnosti.
Jinak to nefunguje. Jinak se nudí a ze všeho je jenom
„normálka“, protože se mají dobře pořád. Jak se v tom pak hernajs vyznat? A když jsme u
těch povinností, je potřeba říct, že mozek potřebuje začít brzo. Neboli

dítě ve třech

letech by mělo mít doma nejméně dvě povinnosti. Něco, co je jenom jeho.
Máma škrábe brambory a já už startuju, protože slupky odnáším já. Musí pochopit, že aby
bylo doma dobře, musí přispět. Dejte jim práci, dejte jim povinnosti.
Devadesát devět odborníků ze sta (ten jeden byl zrovna nemocný) doporučuje: dítě ve třech
letech by mělo mít doma nejméně dvě povinnosti.

Má?
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