
Úsměv do schránky/(Moji) Prarodiče 

Asi před týdnem jsem dostal zajímavý email s výzvou o „… zasílání povzbudivých pohlednic do 

domovů pro seniory, kde jsou klienti kvůli bezpečnostním opatřením ochuzeni o přímý kontakt 

s rodinou či dobrovolníky. 

Jelikož víme, že vaše škola kolem sebe sdružuje lidi tvořivého ducha, napadlo nás, že by Vás mohl 

projekt oslovit. Vytvoření pohlednice navíc zaměstná nejen ruce, ale i srdce, a to je v těchto časech, 

ve společnosti potřeba. Myslíme si, že pro výtvarný obor by mohlo jít o milou výzvu. 

Úsměv do schránky propojuje Domovy pro seniory s lidmi, kteří by jim chtěli poslat povzbudivou 

pohlednici. Funguje to velice jednoduše, vše je vysvětleno na našich internetových stránkách 

(https://usmevdoschranky.cz/).“ 

. 

Vzpomněl jsem si, jak jsme předloni se čtvrteční skupinou psali/kreslili dopisy spolužačce Elišce do 

nemocnice. Toto mi připadá dost podobné, i když je to možná méně osobní.  

VAŠÍM ÚKOLEM PRO NÁSLEDUJÍCÍ TÝDEN JE nejen napsat, ale hlavně vytvořit 

(NAKRESLIT/NAMALOVAT) POHLEDNICI a odeslat ji vybranému zařízení. Před odesláním svou práci 

samozřejmě VYFOŤ A VÝSLEDEK MI POŠLI. 

Při kreslení/malování si můžeš představit, že výsledek pošleš svým vlastním (pra)prarodičům.  

Tady je rozepsaný postup: 

1. Najdi doma kousek tvrdého papíru (standardní velikost pohlednice je 10,5 cm x 15 cm) a 

nakresli na něj obrázek a napiš vzkaz. Jak má pohlednice vypadat? 

https://usmevdoschranky.cz/#desatero 

2. Vyber kam pohlednici poslat? 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eKeQah_veyCII10bAwYrjF7LiZj_1feV-

27TqNCCtU0/edit#gid=0 

3. Zaregistruj se/napiš, kam budeš pohled posílat https://usmevdoschranky.cz/pro-

dobrovolniky/#formular 

 

Pokud se necítíš na pohlednici, nakresli/namaluj/jiným způsobem vytvoř obraz na téma „(Moji) 

Prarodiče“. Pokus se obrazem vyjádřit např. svůj vztah k prarodičům, co pro tebe prarodiče 

znamenají, jestli jim nějak pomáháš, jestli oni nějak pomáhají tobě, co si o této fázi života myslíš, jaký 

přínos mají senioři pro naši společnost atd. To, jak téma pojmeš, je na tobě. Snaž se, aby to bylo 

pochopitelné ze samotného obrazu.  

 

Hotovou práci odevzdej do neděle 3. 5. 2020 
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