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Bez čoho nedokážu deti
v digitálnej ére žiť?

„Nemohol by som byť ani deň
bez telefónu - používam ho na
komunikáciu s kamarátmi, sledujem na ňom filmy a videá
- youtuberov, Arduino projekty, Alzatech, Space engineers, Minecraft. V počítači mám
nainštalovaných milión hier a
programov. Počas školského
roka chodím na kurz robotiky a
programujeme robotov, a cez
prázdniny si na internete precvičujeme s bratom jazykové testy.“
Lukáš
„Každý deň používam tablet,
na pozeranie mám youtube
a na vyhľadávanie informácií
google.“
Lea

„Neviem si predstaviť deň bez
tabletu. Mam na ňom prístup k
mnohým informáciám a dá sa s
ním vyplniť voľný čas nejakou
dobrou hrou.“

„Neviem si predstaviť život bez
svojho smartfónu. Mám v ňom
uložené všetky čísla, v kalendári si ukladám všetky udalosti,
aby som na ne nezabudla, pomocou neho si ladím gitaru...
najhoršie je, keď je mobil vybitý.“
Sabínka

„Nedokážem byť bez telefónu. Používam ho nielen na telefonovanie a surfovanie po
internete, ale aj ako prehrávač
hudby. V škole telefón používať nemôžeme, tak mám aspoň
kalkulačku a na vyučovaní školskú interaktívnu tabuľu, tablet a
počítač.“
Katka

„Nezaobídem sa bez telefónu, v škole na hodinách informatiky bez notebooku a USB
kľúču, no a doma je tých vecí
viac - napríklad taký televízor v
obývačke, mixér v kuchyni, či
digitálna váha v kúpeľni.“

„Keď mám nejakú technológiu
v dostupnosti, využijem ju naplno, najčastejšie je to mobil a
tablet, ktoré používam na vyhľadanie informácií potrebných
k mojim pokusom.“

Michaela

Oliver

„Ani na krok bez smartfónu využívam ho pri športovaní a
turistike, napr. mapy a krokomer, pri vyhľadávaní informácií
do školy, ale aj pri trávení voľného času na hranie hier.“
Jakub

Lucka
„Svoj deň si neviem predstaviť
bez môjho mobilu a počítaču,
mobil mám na kontakt s rodičmi, na zisťovanie domácich úloh
a keď sa nudím, tak sa na ňom
zahrám. Je užitočný aj na kontakt s rodinou, ktorá býva v Írsku
a vieme si cez Skype zavolať.“

„Každý deň musím mať mobil,
lebo keď sa nudím a nemám,
čo robiť, hrám hry alebo pozerám na yutuberov. A notebook
mi zase pomáha, keď si robím
úlohy, najviac pri geografii a
biológii.“
Danko

Maťo

„V škole mi najviac pomáha
počítač a interaktívna tabuľa.
Doma využívam počítač a tablet. A svoj deň si neviem už
predstaviť bez internetu.“

„Smartfón ma každodenne
spája s rodičmi, starými rodičmi
a kamarátmi, počas školského
roka mi spolužiaci posielajú učivo a úlohy, ak náhodou ochoriem. Nájdem online informácie
do školy, odpovede na rôzne
otázky, viem si stiahnuť aplikácie, ktoré ma zaujímajú a s nimi
sa mi darí napr. upravovať fotky
alebo videá, čo ma veľmi baví.
Aj teraz, keď ležím po vybratí
mandlí, je mňa odpútaním od
bolesti keď sa trošku na ňom
zahrám.“
Johanka

Dominik
„Svoj život si neviem predstaviť bez svojho počítača, robím
na ňom takmer všetky projekty
do školy, pretože v škole sa na
skoro všetkých hodinách učíme
pomocou počítačov a interaktívnych tabúľ. Takisto navštevujem krúžok programovania
LEGO robotov a programátorský krúžok a na počítači sa
nielen hrám, ale aj vlastné hry
vytváram. Musím však spomenúť aj smartfón, pretože
vďaka nemu môžem kedykoľvek zavolať rodičom, ak niečo
potrebujem, všade kde je wifi,
sa môžem pripojiť na internet a
môžem byť neustále v kontakte
s priateľmi, spolužiakmi a príbuznými. Takisto má aj množstvo užitočných funkcií ako fotoaparát, poznámkový blok a
budík (aj keď rodičia sú v tejto
funkcii niekedy spoľahlivejší :)“

„Pre mňa je najdôležitejšia
technológia počítač. Trpím Aspergerovým syndrómom a počítač mi naozaj veľmi pomáha
v každodennom živote. Bez
počítačových hier by som si život tiež nevedel predstaviť. Ale
počítač ovplyvňuje životy nás
všetkých v oveľa väčšej miere.
Bez neho by svet vyzeral celkom ináč. Globalizácia by bola
oveľa zložitejšia, rôzne projekty
by bez neho boli zložitejšie a
veda by bez neho bola zložitejšia tiež. Za pomoci počítača
vznikli tony vynálezov, ktoré
pomáhajú ľudstvu. Finančníctvo a ekonómia sú vďaka počítaču veľmi zjednodušené.
Myslím si, že počítač je jedna z
najdôležitejších technológií pre
celé ľudstvo a zmenil fungovanie mnohých vecí k lepšiemu.“

Janko

Roman
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„Keď sa nudím, pomôžu mi hry
na tablete. Doma mám poruke
aj knihy, ale keď ich čítam 2-3
hodiny, prestane ma to baviť a
je na rade tablet.“
Jakub

„Čo by to bol za deň bez počítača a internetu. Najčastejšie
na ňom počúvam hudbu, spájam sa s rodinou a kamarátmi
- najmä cez prázdniny. Často
taktiež pozerám rôzne videá
s návodmi na výrobu ozdôb,
šperkov a dekorácií - veľmi rada
všeličo vyrábam. Počas celého
školského roka každý deň používame interaktívne tabule
na mnohých predmetoch. Môj
smartfón sa mi zase zišiel počas
dovolenky v zahraničí a aj na
skautskom tábore, a aj vďaka
nemu mám stále pri sebe fotky
môjho morčaťa a kocúra a tiež
mojich obrázkov a výtvorov.
Mobil s GPS používame aj na
rodinných výletoch na hľadanie
kešiek.“
Nika
„Svoj deň si neviem predstaviť
bez tabletu, kde najradšej hrám
Minecraft a pozerám najnovšie
videá youtuberov - Goga,
Menta, Jirka Krála, Hausa,
Pedra, Gejmra a ostatných. Bol
som aj v Brne na youtuberingu a to bola paráda. V škole
nám zasa pomáha interaktívna
tabuľa. Keďže moja mama je
prírodný živel a navyše učiteľ ka
telesnej, musím to všetko vyvažovať kyslíkom v prírode a pohybom. Mám to ťažké...“
David
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