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Ahoj Jano.
Píšu Ti ze vzdálené budoucnosti,  z roku 2009. Tedy o sto let  více,  než v jaké době žiješ 
zrovna Ty. Naše doba se od té Vaší liší velice. Asi by ses podivila nad tím, co vše se změnilo. 
Od zemědělství  po moderní  techniku a elektroniku konče.  Trochu Ti  popíšu, jaké to jsou 
změny.
Tak zemědělství je pro lidi čím dál jednodušší. Na práci mají silné stroje, které jim ulehčují 
veškerou práci při orání, setí, sklizni, ale i při práci se zvířaty.
Průmyslová výroba se také změnila. Lidem pomáhají roboti, kteří za ně udělají všechnu práci. 
Lidé je ale  musí  hlídat  a dohlédnout  na to,  aby bylo  vše v pořádku a udělat  to,  co robot 
nedokáže.
I  doprava  se  hodně změnila.  Po zemi  se  prohání  spousta  aut,  vlaků a  rychlovlaků  máme 
metro, trolejbusy, tramvaje a motorky, vodu brázdí lodě, ve vzduchu létají letadla a lidé už 
dokonce létají do vesmíru.
Také lékařství  postoupilo  dopředu. Lékaři  mají  lepší  podmínky pro svou práci a  dokážou 
daleko víc než kdysi. Je více léků a způsobů, jak léčit.
V domácnostech pomáhají také moderní přístroje. Každá domácnost má televizi, skoro každá 
osobní  počítač,  DVD,  videokameru,  digitální  foťák.  S okolím  se  domlouváme  pomocí 
mobilních  telefonů.  Ty můžeme nosit  kam chceme,  jsou malé  a  lehoučké,  a  tak jsme ve 
spojení kdykoli a kdekoli.
Za  těch  sto  let  se  nestalo  jen  vše  dobré.  Lidé  způsobili  dvě  celosvětové  války.  Při  nich 
zemřely milióny nevinných mužů, žen, ale i dětí. Nenávist, válčení, hlad a bída je v některých 
zemích stále. Lidé se také zabíjí svou hloupostí, když berou drogy.
Tak vidíš, to je svět 2009. Je plný dobrých změn, ale i katastrof. Nikdo ale nevíme, co bude za 
dalších sto let, protože vše jde dopředu a věříme, že budou nové a lepší podmínky pro život.

                                                           S pozdravem Tvá kamarádka Ilona

 


