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O cestě za štěstím
Cílem našeho života je stát se šťastným.
Dalajlama
Jestli jsme si vloni touto dobou, tedy na konci školního roku při vyhlašování vítězů Srdce s láskou darovaného, mysleli, že nám kulatý vir všechno zkomplikoval, netušili jsme, že nás čeká daleko náročnější cesta.
Hodně klikatá, nevyzpytatelná a dobrodružná, která
od svých poutníků vyžaduje obrovskou kreativitu,
odvahu, nasazení, vytrvalost, píli… Předem nevěděli,
co se objeví za zatáčkou, jaké překážky budou muset
zdolat, jestli ji vůbec dokončí. A co nejhorší, někteří se
na ní ocitli odloučeni od svých blízkých.
Byla to nová cesta a odkryla nám spoustu dosud neznámých skutečností. Museli jsme po ní jít všichni.
Ale ne všichni měli přitom hlavu vztyčenou a ještě
našli sílu myslet také na to, jak pomoci ostatním, jak
je potěšit, aspoň na chvíli vykouzlit úsměv a rozdat
radost. Jak držet i na dálku pospolu. O to víc si vážíme všech letošních účastníků Srdce s láskou darovaného, protože objevili skulinky a možnosti, jak se
nevzdat. A jak přes veškeré překážky zanechat svět
o trošičku lepší a dokázat, že stále zůstává šťastným
místem se spoustou krás.
Kdysi kdosi moudrý řekl, že cesta je cíl. A její konec
je jen začátkem cesty nové. Děkujeme vám za to, že
jsme mohli být na cestě projektu Srdce s láskou darované s vámi. A ani nevybalujeme, protože nám za
chvíli začne cesta nová, už 8. ročníkem. Těšíme se, že
se na ní opět potkáme.
S úctou a přáním pohodového léta
Jana Jenšíková
šéfredaktorka
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Vítězové projektu

Srdce s láskou darované 2020/2021
KATEGORIE MATEŘSKÉ ŠKOLY + 1. A 2. ROČNÍKY ZŠ
STŘÍPKY RADOSTI

1.

MŠ Čtyřlístek, Říčany u Prahy
Třída Zajíčci (25 dětí) pod vedením paní
učitelky Jany Michaličkové
a paní učitelky Ivany Jirsové

ROBOT SRDCOUNEK

2.

DOBROU NOC! PRO PRVŇÁČKY
Z MEDZILABORCŮ

1.

ZŠ Porubská 832, Ostrava-Poruba
2. A (23 dětí) pod vedením
paní učitelky Kateřiny Uhlářové
a paní učitelky Andrey Mičíkové

SRDCE PRO MÉ NEJDRAŽŠÍ

3.

KATEGORIE 3. AŽ 9. ROČNÍKY ZŠ

ZŠ Náměšť nad Oslavou,
Komenského 53
7. A (26 dětí) pod vedením
paní učitelky Lucie Vlčkové
SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ ANEB
ANDĚLÉ PRO NAŠE NEJBLIŽŠÍ

2.

MŠ Chaberáček, Praha 8–Dolní Chabry
Chaberáčci (30 dětí) pod vedením paní
učitelky Veroniky Růžičkové

ZŠ a MŠ Slapy
3. ročník (11 dětí) pod vedením
paní učitelky Jindřišky Skokanové

SNĚHOVÁ SRDCOVÁ VÝZVA

3.

ZŠ Kraslice, Dukelská 1122
Žáci 2. stupně (30 dětí) pod vedením
paní učitelky Magdaleny Žaludové

4.–10. místo
(přesné pořadí není určeno)

4.–10. místo
(přesné pořadí není určeno)

Andělská a čokoládová srdce jako poděkování zdravotníkům –
ZŠ A. Baráka, Lovosice, školní družina 2. a 5. oddělení (30 dětí)
pod vedením paní vychovatelky Aleny Ptáčkové

Jsme v tom spolu – ZŠ TGM Milovice, 7. A (30 dětí)
pod vedením paní učitelky Jany Třetinové

Keramické srdíčko pro onkologicky nemocné – MŠ Herrmannova,
Olomouc, třída Berušek (26 dětí) pod vedením paní učitelky Nikoly
Jaroňové
Krabičky plné lásky a díků – MŠ Hvězdička, Kadaň,
Hvězdičky (30 dětí) pod vedením paní učitelky Lucie Holcové

Rouškovník – ZUŠ Heleny Salichové, Ostrava–Polanka nad
Odrou, Výtvarný obor (17 dětí) pod vedením paní učitelky
Miroslavy Rychtářové a paní učitelky Andrey Mičíkové
Srdíčka pro lidičky v 1. linii – ZŠ U Haldy 66, Ostrava–Hrabůvka,
Halďáci ze 6. B (7 dětí) pod vedením paní učitelky Hany Benešové

Teplo domova – PJZŠ Horáčkova, Praha 4, 2. B (26 dětí)
pod vedením paní učitelky Evy Krutilkové

Andělské paprsky – ZŠ a Gymnázium Vítkov, Školní klub
(skupina 7 žáků rodičů vybraných profesí) pod vedením paní
učitelky Andrey Brijarové

Strom naděje – ZŠ a MŠ Plzeň–Božkov, 1. třída (25 dětí)
pod vedením paní učitelky Karly Vovsové

Sladké Srdce – PZŠ Třinec, skupina 4 dětí pod vedením paní
učitelky Pavly Lisztwanové

Štěstí v srdci – ZŠ Hanspaulka, Praha 6, 1. B (25 dětí)
pod vedením paní učitelky Markéty Platzové

Srdce plné knoflíků štěstí pro děti z dětského domova –
ZŠ nám. A. Jiráska, Lanškroun, žáci 4. až 7. ročníku se speciálními
vzdělávacími potřebami (20 dětí) pod vedením paní učitelky Ivany
Pliskové

Kdo si hraje, nezlobí! – Kamarádi Ondra, Matěj, Šimon a Terka
s rodiči, Horní Životice

Andílci, pozdravujte zvířátka – ZŠ Hálkova, Humpolec,
skupina 16 dětí pod vedením paní učitelky Ivony Krčilové
a paní učitelky Dagmar Hennrychové

ZVLÁŠTNÍ CENA PRO ŠKOLU
SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ VŠEM,
KTEŘÍ POMÁHAJÍ
ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913
Celkem 70 soutěžních prací pod vedením
paní ředitelky Zdeňky Murasové
a školní psycholožky Miroslavy Vojnové

ZVLÁŠTNÍ CENA PŘEDSEDY POSLANECKÉ
SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ 2021

ENERGIE Z HANSPAULKY

MŠ Zlín, Budovatelská 4819
Třída Včelky (25 dětí) pod vedením
paní učitelky Veroniky Šmídové
a paní učitelky Jarmily Hubíkové

ZŠ Hanspaulka, Praha 6
Celkem 24 soutěžních prací pod vedením
pana učitele Michala Tačíka

SRDCE PRO PEJSKY
ZŠ Hanspaulka, Praha 6
Třída 4. B (24 dětí) pod vedením
paní učitelky Evy Německé

VEŘEJNÁ HLASOVACÍ SOUTĚŽ
KORÁLKOVÉ SRDCE
PRO LUCII BÍLOU

SRDCE PRO STROMY

1.

ZŠ a MŠ Kyjovice
Třída Pastelka (21 dětí) pod vedením
paní učitelky Miroslavy Rychtářové
a paní učitelky Miroslavy Milotové

ZŠ Unhošť
1. A (30 dětí) pod vedením
paní učitelky Dity Makovičkové

DOMEČEK PRO PANENKY

2.

1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko
7. B (6 dětí) pod vedením
paní učitelky Dominiky Kutnohorské

ZVLÁŠTNÍ CENA ZA POMOC ZEMI
KYTIČKA OD SRDÍČKA

KRMELEC PRO ZVÍŘÁTKA
MŠ Rumburk, Sukova 1047/4
Třída Sluníčka (28 dětí) pod vedením
paní ředitelky Aleny Jindrové

3.

MŠ Bílovec–Stará Ves
Třída MŠ (13 dětí) pod vedením
paní učitelky Jany Tenkové
a paní učitelky Radmily Sequensové

NAŠI KAMARÁDI – BADY A JABLŮŇKA
ZŠ a MŠ Březová
Třída Sovičky (21 dětí) pod vedením
paní učitelky Jitky Dudysové
a asistentky Marie Štefkové
JEDEN ČIN PRO ZEMI NESTAČÍ
ZŠ Bohutín, okres Šumperk
Děti školy napříč třídami (30 dětí)
pod vedením paní učitelky
Jindry Báťkové

ZVLÁŠTNÍ CENA ZA ŠÍŘENÍ MYŠLENKY
PROJEKTU V ZAHRANIČÍ
LOUTKY PRO DIVADLO BARKA ANEB
SRDCE BEZ HRANIC A BEZ BARIÉR
Spolek Krajánek ve světě
1. a 2. třída online distanční výuky spolku
Krajánek ve světě (22 dětí) pod vedením
paní učitelky Běly Šebestové a paní
učitelky Anny Odvárkové

Všem vítězům srdečně gratulujeme!

POZDRAV ZE SNĚMOVNY

9

Jak důležité je

být tu pro toho druhého…
Co překoná i epidemii? No přece Srdce s láskou darované! Dokázaly to děti, které se zapojily do
již 7. ročníku stejnojmenného celostátního projektu navzdory těžkostem spojeným s pandemií
a lockdownem, navzdory zavřeným školám a školkám. Jednotlivé týmy daly hlavy dohromady
a vymýšlely, jak potěšit, kde pomoci a čím udělat radost. Tušily, že i malé gesto může právě
v neutěšené době koronavirové znamenat hodně.
Líbí se mi, že víc než kdy jindy soutěžící mysleli
na seniory, na lidi opuštěné a izolované. Je to neuvěřitelné, ale přihlásilo se bezmála 80 týmů! Ti
všichni mohou do budoucna sloužit jako inspirace a příklad ostatním a já jim děkuji za skvělé
nápady, vynaložený čas a také nadšení, se kterým tvořili svoje soutěžní práce. Poděkování patří rovněž pořadatelům, že to ani letos nevzdali,
a vedoucím týmů, kteří dělali vše pro to, aby se
srdce s láskou darovaná dostala do správných
rukou: zařizovali, balili, rozváželi... dokážu si
představit, že přípravám a realizaci věnovali
každou volnou chvilku.
Bylo pro mě těžké vybrat z toho množství tři
práce, ale nakonec jsem se rozhodl Zvláštní cenu
předsedy Poslanecké sněmovny udělit Mateřské
škole Zlín, Budovatelská za srdce plné andílků,
Základní škole Hanspaulka v Praze 6 za Srdce
pro pejsky a Mateřské škole Kyjovice za Srdce
pro stromy. Touto cestou bych ovšem rád ocenil
další týmy, které se probojovaly na příčky nejvyšší, ale také VŠECHNY účastníky a jejich práce. Každý příspěvek je v něčem originální a jedinečný, každý udělal spoustu radosti, a splnil tak
svůj účel.

Na závěr bych vám chtěl říct, že mi bylo ctí být
čtyři roky součástí projektu Srdce s láskou darované. Těším se, že budu v září u vyhlášení dalšího, již 8. ročníku.
Mějte se krásně a buďte zdrávi.
Váš Radek Vondráček,
předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Prošel jsem si videa
a fotografie z jednotlivých
škol, které mapují tvůrčí
proces krůček po krůčku,
od prvních náčrtků až po
předání srddcíí na urččenáá
místa – do doomovů seniorů,
doo nemocnic, útulků apod.
A nemohl jsem si nevšimnout
dojettí v očích obdarovanýchh.

Škoda, že se ani letos nesejdeme v historickém
jednacím sále Poslanecké sněmovny, abychom
si společně zase popovídali, zazpívali a já mohl
vítězům osobně pogratulovat – tak jako předloni
a rok předtím, než nám tento krásný zážitek znemožnil covid. Tak vás všechny srdečně zdravím
a mávám ze Sněmovny alespoň takhle prostřednictvím časopisu AGE.

3–4/2021
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Projekt Srdce s láskou darované

očima vedoucích vítězných týmů
Barbora Dudáková,
Gabriela Kašková
a Alena Jindrová,
MŠ Sukova, Rumburk

učitelka, ZŠ a MŠ Slapy
Projektu Srdce s láskou darované se účastníme od jeho
vzniku, tedy letos již po sedmé.

Již třetím rokem se naše mateřská škola zapojila do
projektu Srdce s láskou darované. Každý ročník měl své
kouzlo a byl svým způsobem jedinečný. Odměnou pro
nás bylo nejen ocenění, ale i rozzářená očka a úsměvy
na dětských tvářičkách, když tvořily svůj krmelec a připravovaly krmení pro ptáčky. Smyslem tohoto projektu je rozdávat radost, vytvářet u dětí vztah k přírodě,
nebýt lhostejný ke svému okolí, vést děti k zodpovědnosti a starosti. S čím se děti v mateřské škole seznámí
a co si prožijí, to si budou pamatovat celý život.

Srdce s láskou darované rozdává
radost a vede děti k tomu, aby nebyly
lhostejné ke svému okolí.

Jindřiška Skokanová,

Velmi nás oslovil hlavně svou myšlenkou všímat si víc lidí
kolem sebe, pomáhat si, udělat radost svou přítomností,
vlídným slovem i maličkostí. Vždy nás vede k zastavení
se, společnému zamyšlení nejen jak jinak ztvárnit symbol lásky a zdraví, ale koho obdarovat. Co pro nás kdo
znamená, jak mu můžeme udělat radost.
Jsme malá škola a nikdy nás ani nenapadlo, že bychom
mohli vyhrát. Hned od první chvíle to byla pro nás převážně výzva k tvorbě a vlastně možnost stát se tím, kdo
může ocenit práci druhých a svým výtvorem třeba vyloudit úsměv, dát jim najevo, že jsou pro nás důležití.
A tak by to podle nás mělo i být. Snažit se dělat kolem
sebe lepší a krásnější svět, být dobrým člověkem.

Projektu Srdce s láskou darované se účastníme
od jeho vzniku, tedy letos již po sedmé.

Za rok se určitě přihlásíme znovu!
Veronika Šmídová a Jarmila Hubíková,
učitelky, MŠ Zlín, Budovatelská 4819
Jsme velice rádi, že jsme měli možnost účastnit se soutěže Srdce s láskou darované. Zvlášť v této době je velmi důležité šířit kolem sebe radost, a to se nám snad naším projektem podařilo. V našich dětech jsme posílili prosociální
cítění i spolupráci a babičkám i dědečkům jsme dali na vědomí, že nejsou sami a že nám na nich moc záleží. Za rok
se určitě zkusíme zúčastnit znovu.

3–4/2021
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Lucie Vlčková,

Právě v této nelehké době nabírají myšlenky
projektu Srdce s láskou darované na síle.

učitelka, ZŠ Náměšť nad Oslavou, Komenského 53
V letošním roce jsem se zúčastnila s dětmi
soutěže již po čtvrté. Každý ročník je vždy něčím specifický a výjimečný. Za sebe můžu říct,
že příprava a realizace byla poměrně náročná.
Vzhledem k epidemiologické situaci a nestabilnímu vývoji jsem
se obávala, jestli se nám podaří vůbec projekt dokončit. Čas se
pomalu ale jistě stával naším velkým nepřítelem. Před podzimním uzavřením škol se nám podařilo sestavit osnovu projektu
a částečně ho rozpracovat. Po uzavření školy už jsme se domlouvali na práci online prostřednictvím Teams a Messengeru. Občas
nám nepřála wifi, jindy nám to zkomplikoval nespolupracující
mikrofon nebo kamera. Ale ani tím jsme se nenechali odradit.
Dopoledne strávili žáci při online výuce, odpoledne jsme měli
domluvený sraz v malých skupinkách. Předali jsme si instrukce,
materiál (papíry, šablonky, fixy) a žáci pokračovali v práci doma.
Když měli přidělenou část hotovou, zase jsme se sešli, vyměnili
pomůcky a pomalu jsme se posouvali dál. Když jsem viděla, jak
se děti snaží a jak jim práce jde od ruky, začala jsem věřit tomu,
že to zvládneme! A bylo to tak! Když jsme se mohli v prosinci na
chvilku vrátit do školy, podařilo se nám všechny výrobky dotáh-

nout do konce – trička pro prvňáčky byla krásně namalovaná,
pohádkové knížky se svazovaly barevnými stužkami a hvězdičky pro slovenské učitele se balily do celofánových sáčků. Pak už
jsme ladili drobné detaily – natočili jsme vánoční pozdrav pro
prvňáčky a jejich paní učitelku, napsali vánoční přáníčko a mohli
jsme balit. Dárečky putovaly na Slovensko a náš „maraton“ byl
u konce. Zanedlouho přišla ze Slovenska zpráva, že balíček dorazil a všem udělal velkou radost!
O poselství, které v sobě projekt Srdce s láskou darované nese,
není pochyb! Myslím si, že v této složité době, kterou prožíváme, nabírá jeho myšlenka na síle. Kdy jindy bychom se měli
snažit být spolu a myslet na sebe navzájem než právě v tuto
chvíli? Za sebe můžu říct, že jsem opravdu hrdá na děti, jak
se do projektu zapojily. Nenechaly se odradit a otrávit nepříznivou situací, ale věnovaly se realizaci projektu s úsměvem
a nadšením. Věříme, že každý problém je jen převlečená výzva
a záleží na nás, jak se k ní postavíme!
Buďte na sebe hodní a mějte se rádi!

Magdalena Žaludová,
učitelka, ZŠ Kraslice, Dukelská 1122
Samotnou mě těší dělat ostatním radost. Jsem ráda, že
mohu díky svým žákům a díky tomuto krásnému projektu předávat dobro dál. Ukázat dětem, že je na světě
plno hezkých věcí, že příjemný pocit z konání dobrých
skutků je k nezaplacení a že leckdy stačí i jen maličkost,
abychom vykouzlili druhému úsměv na tváři.
Děkujeme!

Jsem ráda, že mohu díky svým žákům
a díky tomuto krásnému projektu
předávat dobro dál.

Eva Německá,
učitelka, ZŠ Hanspaulka, Praha 6
Mám velkou radost z úspěchu dětí 4. B. Říkám úmyslně
dětí, protože děti darovaly srdce již po čtvrté, zatímco já
jsem byla v projektu nováčkem. Myslím, že projekt Srdce s láskou darované si je získal natrvalo. Těší mě, že děti
zůstaly touto iniciativou propojené i přes překážky distanční výuky. Letos možná víc než jindy bylo skvělé, že
vyráběly hračky a pekly pamlsky, které se potom sešly
v jedné velké krabici jako symbol toho, že stále držíme
spolu a spolu darujeme čas, energii a pomoc. A ocenění, které naše Srdce pro pejsky obdrželo, bylo báječnou
třešničkou na dortu. Děkujeme.

Děti si Srdce nenechaly ujít ani přes
překážky distanční výuky a zapojily se už
po čtvrté.
3–4/2021
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Podařilo se vyvolat vlnu dobra,
která nás spojovala i na dálku.

V Srdci s láskou darovaném
se spojuje mnoho krásného
– tvoření, láska i radost…

Michal Tačík,

Veronika Růžičková,

učitel, ZŠ Hanspaulka, Praha 6

učitelka, MŠ Chaberáček,
Praha 8–Dolní Chabry

Mám obrovskou radost, že se projekt Energie z Hanspaulky
podařilo uskutečnit a navíc je v celostátním projektu Srdce
s láskou darované oceněn. V této době, kdy jsme nevěděli
a nevíme, co bude dál, jsme mohli udělat dobrý skutek pro ty,
kteří bojovali za naše životy, ale i pro další potřebné. Zapojili
jsme celou školu i místní obyvatele z Hanspaulky. Podařilo se
vyvolat vlnu dobra, která nás spojovala i na dálku.
Při předávání darů v nemocnici jsme aspoň na malou
chvíli zažili pocity štěstí a radosti. Pocit ze smysluplné
sounáležitosti. Zdravotníci následně posílali děkovné
vzkazy, které potěšily nejen děti. Projekt byl rozdělen do
tří vln, a tak jsme mohli podpořit i nejmenší pacienty,
které jsme obdarovali vánočně zabalenými dárky. Radost
tak dělaly děti dětem.
Jsem rád, že jsme jako tým ZŠ Hanspaulka mohli v těžkých chvílích pomoci těm, kteří to nejvíce potřebovali.
Alespoň na chvíli se žáci mohli odpoutat od počítačů
a udělat dobrý skutek.

V naší mateřské školce se snažíme děti motivovat
a podporovat v kreativitě, fantazii, nápadech, myšlení i ve zdravé soutěživosti. Pochlubit se, když se mi
něco podaří nebo mě něco těší, je přirozené, ale posměšky nikdy nikomu k užitku ani k radosti nebyly.
To je jedna z mnoha věcí, kterou se zanedlouho naučí všechny děti z naší školičky. I takové malé děti už
dovedou rozlišit, koho mají rády, kdo je pro ně důležitý. Tím nejdražším je pro ně jednoznačně rodina.
Děti někdy zapomínají, že jsou i mnohem pěknější
způsoby, jak vyjádřit svůj vděk, lásku, své poděkování nežli slovíčkem „děkuji“, které se ještě učíme používat. Také proto jsme se rozhodli zúčastnit projektu
Srdce s láskou darované, ve kterém se spojuje mnoho krásného – tvoření, láska i radost…

Dominika Kutnohorská,
učitelka, 1. ZŠ TGM Milevsko

Andrea Mičíková
a Kateřina Uhlářová
učitelky, ZŠ Porubská 832,
Ostrava–Poruba
Tento rok byl pro nás všechny velmi náročný, ale
přesto jsme dokázali najít čas k tomu, abychom
společně oživili Srdcounka pro všechny lidi, kteří
potřebují lásku, porozumění a především radost.
Na srdíčkovém projektu jsme pracovali v hodinách
výtvarné výchovy a pracovních činností a vše jsme
stihli takříkajíc za pět minut dvanáct. Díky velkému nasazení a pracovnímu úsilí dětí jsme společný
projekt stihli dokončit včas. Žáci byli úžasní a tvořiví, práce je moc bavila, nápady se líhly jeden za
druhým. Poslední únorový den, než se školy opět
zavřely, byli Srdcounci připraveni na pomoc všem,
kteří to potřebují. Cvakly poslední záběry, projekt
byl zdárně ukončen. Oceňujeme velké pracovní nasazení všech dětí a myslíme si, že v tomto úžasném
projektu vyhrává každý, kdo se do něj zapojil.
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V tomto úžasném projektu vyhrává
každý, kdo se do něj zapojil.

Na vyhlášení projektu Srdce s láskou darované jsem narazila úplnou
náhodou. Projekt mě zaujal, a tak
jsem ho přednesla na online hodinách v 7. ročníku, aby si to žáci nechali projít hlavou.
Ozvala se mi skupinka děvčat, která byla tou myšlenkou nadšená. Začaly spřádat plány, co se bude dělat a z čeho. Vzhledem k epidemiologické situaci se
všechny rozhovory a setkání musely konat přes videokonferenci či telefony, ale s tím jsme si hravě poradily.
Velice jsem oceňovala elán a chuť děvčat, se kterou se
zapojily do tohoto projektu. Motivací jim byla nezištná
pomoc dětem v dětském domově, kam plánovaly předat domeček pro panenky. Při předávání dětem v Dětském domově ve Zvíkovském Podhradí byla situace
doslova nabitá emocemi, někdo měl i slzy v očích. To
nás přesvědčilo, že naše práce a úsilí nebyly zbytečné
a marné. Všichni jsme si uvědomili, jak je v dnešní době potřebné pohlazení, pomoc i láska k bližnímu.

Všichni jsme si uvědomili, jak je v dnešní
době potřebné pohlazení, pomoc i láska
k bližnímu.
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Jana Michaličková
a Ivana Jirsová,
učitelky, MŠ Čtyřlístek,
Říčany u Prahy
Letos jsme do soutěže Srdce s láskou darované vstupovali se svým třetím projektem a těšili se na jeho společné sdílení s ostatními. Snažíme se pracovat na dlouhodobých projektech, které velmi často čerpají z více
než desetileté spolupráce MŠ Čtyřlístek a Domova Pod
Kavčí Skálou. Je pro nás výzvou dívat se na podobné téma z různých úhlů pohledu a hledat nové cesty. Každá
je jiná a jedinečná. A každá nám přinese nové zážitky
i poučení.
Letošní rok byl pro nás o hledání možností, jak podpořit
všechny, které máme rádi a na kterých nám záleží. Jak
podat pomocnou ruku tam, kde je to potřeba. Pokud
děláte radost jiným, děláte ji vlastně i sami sobě a střípky radosti můžete rozdávat i dostávat.
Děti mají vzácný dar spontánnosti a upřímnosti a s jejich pomocí dokáží strhnout i své okolí. Pokud jim dáme možnost a správnou motivaci, jsou neocenitelnými

Radmila Sequensová a Jana Tenková
učitelky, MŠ Bílovec–Stará Ves
Do soutěže Srdce s láskou darované jsme se přihlásili náhodou. Časopis Age na nás vykoukl z hromady papírů. S kolegyní jsme se hned shodly, že naše děti radost a lásku rozdávají
babičkám a dědečkům každoročně, tak proč se nepřihlásit
do soutěže s vlastně již fungujícím projektem „Napříč generacemi“. Bohužel situace s covidem nám znemožnila osobně
dárečky seniorům předat, ale i tak děti sázely a pěstovaly květiny a vyráběly srdíčka s ohromným nasazením.
Bylo nádherné právě v době vánoční předávat dárečky
od dětí našim nejstarším. Byly to dojemné chvilky, které
opravdu zahřejí srdíčko, někdy ukápla i slzička. Úžasná byla
i odezva, kdy do Zpravodaje (časopis města Bílovce) senioři
napsali dětem poděkování.

Pro nás je největší odměnou sledovat
rozvíjející se přátelství, která vznikají mezi
dětmi, rodiči i seniory. Vždycky je možnost,
jak rozdávat střípky radosti.
a empatickými pomocníky, dokáží povzbuzovat i společně táhnout za jeden provaz.
Pro nás je největší odměnou sledovat rozvíjející se přátelství, která vznikají mezi dětmi, rodiči i seniory. Velmi
si ceníme podpory a spolupráce rodičů a hlavně jejich
chuti zapojovat se do společných akcí. Velký dík patří
i všem našim babičkám, dědečkům a pracovníkům
DPKS za jejich neocenitelné přátelství. I když v současné době nemůžeme být spolu, přesto si dokážeme být
velmi blízko.
Někdy je fajn se zastavit, ohlédnout se a uvědomit si,
jak báječné děti máme a kolik skvělých lidí je kolem nás.
A i za tuto možnost patří dík organizátorům soutěže
Srdce s láskou darované.
Jsme velmi pyšné na celou naši Zaječí partu!

Srdce strhlo lavinu emocí, fandil nám celý
Bílovec a přicházely i hlasy ze zahraničí.
Děkujeme.
I samotné hlasování bylo nezapomenutelné. Nikdy bychom nevěřili, kolik lidí nám pošle hlas, kolik lidí naše práce s dětmi osloví. Jsme malá, jednotřídní školička ze Staré
Vsi u Bílovce a je opravdu neskutečné, že nás podpořili
školkáčci i školáci z Bílovce. Vlastně se strhla úplná vlna
emocí, fandil nám celý Bílovec. A nejenom ten. Přicházely
nám hlasy z celé ČR a ozývali se lidé i opravdu zdaleka
– z Anglie, Ameriky, Finska, Švýcarska, Bulharska, Slovenska. Takovou popularitu naše školka ještě nikdy nezažila.
Děti a naše babičky a dědečkové si ji opravdu zaslouží.
Velký dík všem, kteří své srdíčko a svůj hlas poslali dětem
do Staré Vsi.
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Žáci zažili v praxi význam slov solidarita, pomoc,
podpora, sounáležitost či ocenění druhých,
které se z naší společnosti občas vytrácejí.
Zdeňka Murasová,
ředitelka ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913
Na úvod musím předeslat, že autorkou i organizátorkou celého projektu nejsem já, nýbrž naše školní psycholožka paní Miroslava Vojnová. Je to člověk, který
je v prostředí školy nepostradatelný, vysoce vnímavý
k potřebám druhých, současně vtipný a zábavný, hojně vyhledávaný klienty různých sociálních skupin (žáci, rodiče, kolegové).
Když vloni na jaře přišla s nápadem podpořit, stmelit
a společně zaangažovat žáky, kteří zůstali doma na
distanční výuce, do společné zábavné a rovněž zajímavé aktivity, byla jsem všemi deseti pro. Paní psycholožka si výzvu vzala za svou a pravidelně vymýšlela pro děti nové a nové úkoly. Její nápaditost ocenili

nejen žáci, ale i jejich rodiče. Odměnou za její aktivitu
jí byly krásné výtvory se vzkazy, které mnohdy zahřály
u srdíčka, jindy si vyžádaly setřít slzu dojetí.
A právě jedno takové velké srdce se zrodilo jako symbol ocenění a poděkování všem, kteří neváhali obětovat svůj čas, pracovní nasazení, mnohdy i své zdraví
a rodinu, aby pomohli druhým, potřebným. Jsem velmi ráda, že na tomto krásném příkladu mohli naši žáci
zažít v praxi význam slov solidarita, pomoc, podpora,
sounáležitost či ocenění druhých, které se z naší společnosti občas vytrácejí.

Dodnes cítím vděčnost, dojetí
a jsem na naše žáky hrdá. Děkujeme!
Miroslava Vojnová,
školní psycholožka,
ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913
Když se sama ohlédnu zpátky na úplný začátek vzniku
nápadu (v první vlně covidu-19 devastující naše základní
jistoty, vzbuzující strach), vidím především obrovskou touhu i odhodlání pomáhat, podporovat, motivovat, dodávat
odvahu a naději druhým (žákům, rodičům, kolegům, učitelům, blízkým, pomáhajícím). Snahu zastavit se, zamyslet,
co je v životě důležité, semknout se, držet pospolu, spolupracovat, myslet jeden na druhého, být k sobě altruističtí
a empatičtí.
Díky těmto motivům a úžasnému týmu mých kolegů se
na naší škole podařilo uskutečnit mnoho skvělých aktivit
pomáhajících druhým. Především rozdávání radosti internetovým školním časopisem Tyršovácká doba covidová
(vedeným panem učitelem Petrem Ondryášem) se sérií výzev a také krásným projektem Srdce s poděkováním všem,
kteří pomáhají.
Po vyhlášení dobrovolné výzvy žákům, aby vytvořili srdce (jako symbol vděčnosti, uznání a poděkování za práci
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všem pomáhajícím), jsem byla velmi mile překvapená z pozitivních reakcí kolegů, rodičů a ze zapojení všech tříd naší
školy od nejmenších prvňáčků až po dospívající deváťáky.
Žasla jsem nad pečlivostí, úsilím a kreativitou, kterou do
svých prací vnášeli. Naplňovalo mě to obrovskou energií,
elánem k další práci a pocitem štěstí, že nejsme lhostejní,
máme srdce na správném místě, jsme lidští. Avšak nejvíce
emotivním zážitkem, který nelze ani slovy vyjádřit, bylo
předávání společného srdce s poděkováním záchranářům,
zdravotníkům, pečovatelům, lékárníkům, policistům, hasičům, poštovním doručovatelům, prodavačům i úředníkům. Dodnes cítím vděčnost, dojetí a jsem hrdá na naše
žáky. Každý z projektů rozdávajících radost druhým má
obrovský smysl.
Když jsem se dozvěděla o existenci úžasné celostátní soutěže Srdce s láskou darované, která se celá nese právě
v tomto duchu, neváhala jsem a naši školu hned přihlásila.
Jsem vděčná a velmi děkuji všem organizátorům, porotcům za jejich práci i ocenění, které nám udělili. Je pro nás
velkou ctí, radostí a motivací do realizace dalších projektů.
Děkujeme!
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Srdce s láskou darované není na rozdíl
od mnoha jiných projektů povrchní. Proto
nás uchvátilo.

Běla Šebestová
a Anna Odvárková,
učitelky, spolek Krajánek ve světě
Všelijaké soutěže se na nás hrnou ze všech stran, ale mnohdy
jsou to bohužel jen povrchní výkřiky reklamy. Moc nás těší,
že Srdce s láskou darované je jiné. Připomíná celému světu,
že srdce není jen symbol zamilovanosti vyškrábaný do lavice.
Každý účastník si za něj může dosadit nepřeberné množství
významů a jeho darováním někomu zpříjemnit život.

Ze začátku jsme se trochu strachovaly, jak budou děti na
téma reagovat. Výsledek byl ale ohromný. Děti se o náplně
hodin zajímaly a navzájem se obohacovaly o své zkušenosti.
Nakonec svými srdci-loutkami potěšily lidi z bezbariérového
divadla. Dobrou zpětnou vazbu jsme dostaly jak od dětí, tak
od rodičů, bez jejichž pomoci by se projekt sotva zrealizoval.

V našem projektu hráli hlavní roli lidé s hendikepem. Přestože jich mezi námi žije spousta, ve škole zřídka zazní, jak
s nimi komunikovat. Rozhodly jsme se tedy toto téma zařadit do online výuky českých krajánků, kteří žijí po celém
světě.

Myslíme si, že lidi, kteří jsou jiní než zbytek populace, nestačí jen litovat. Důležité je jim naslouchat a pokusit se
je chápat. Právě soutěž Srdce s láskou darované přispěla
k tomu, abychom si všichni uvědomili, že radosti a starosti
zažíváme každý – bez ohledu na hendikep.

Miroslava Milotová
a Miroslava Rychtářová

Srdce s láskou darované
je poznávání, směr
a proces.

učitelky, ZŠ a MŠ Kyjovice
Do projektu Srdce s láskou darované jsme se zapojili již po páté. Mnohdy je důležitější cesta než dosažený cíl. Poznávání, směr a proces. Tiše i hlasitě
objevovat, zkoumat, všímat si zdánlivých maličkostí
a prožívat přírodu. Naše srdce jsme tentokrát věnovali stromům obklopujícím místo našeho bydliště.
Máme je rády a rozhodly jsme se lásku k nim a přírodě předávat dál. Po předchozích projektech za-

Dita Makovičková,
učitelka, ZŠ Unhošť
Projekt Srdce s láskou darované se mi
velice líbí. Je to nádherný pocit, poslat
lásku a poděkování dál, i skrze tyto řádky. Ráda bych tedy touto cestou chtěla
poděkovat svým báječným žáčkům a jejich úžasným rodičům. Veliké díky také posílám své kamarádce, paní vychovatelce Zdeničce Šlamborové, že si našla
čas mi pomoci všechna vyrobená srdíčka spojit v jedno
obrovské pro paní Lucku Bílou.

měřených na empatii člověka k člověku jsme letos
zvolily téma stromů, k nimž bychom v dětech chtěly vypěstovat pozitivní vztah. Vždyť člověk je součástí přírody, je jako strom. Roste, sílí, košatí, mění se, krásní, rozepíná své ruce, objímá a prospívá
svému okolí. Naším cílem je děti vést a připravovat
je na cestu vnímavých lidských bytostí, které si váží
přírody i samy sebe.

Poděkování posílám všem milým lidem, přátelům, kamarádům, rodině... zkrátka všem, kdo nám fandili a posílali své hlasy. Děkuji za obrovskou podporu paní ředitelce
Radce Plasové, paní zástupkyni Lence a Leoně a všem kolegům, kolegyním a dětem z naší školy. Bez nich by možná
naše korálkové srdce ani nevyhrálo.
A děkuji také všem pořadatelům, jejichž zásluhou vznikl
tento krásný projekt. Nechť jsme všichni zdraví a máme
stále dost lásky a hezkých slov pro všechny!

Je to nádherný pocit, poslat lásku
a poděkování dál.
3–4/2021
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Děkujeme organizátorům tohoto
výjimečného projektu, který spojuje
generace napříč celou Českou
republikou i v zahraničí.

Jitka Dudysová a Marie Štefková,
učitelka MŠ a asistentka pedagoga,
ZŠ a MŠ Březová
Do projektu Srdce s láskou darované jsme se zapojili podruhé a celé se to přirozeně propojilo
s naší pedagogickou prací. Vytvořily jsme pro děti
celoroční projekt o stromu. Cílem je rozvíjet v nich
lásku a úctu k přírodě, touhu po poznání a její
ochraně. Seznámit děti se životem stromů, naučit
je pozorovat změny v závislosti na jednotlivých
ročních obdobích a ukázat jim, jak je strom pro nás
lidi prospěšný a důležitý.
Naše školka podporuje i další ekologické aktivity.
Jsme zapojeni do projektu Recyklohraní (sběr baterií, starých mobilních telefonů, tonerů, malých
elektrospotřebičů), projektu Odpaďáček (sběr
PET víček), do sběru starého papíru a na zahradě
máme svépomocí vybudovaný hmyzí hotel.
Jsme malá vesnická školka spojená se základní
školou a máme k dispozici krásně velkou zahradu se spoustou stromů. V září jsme se na ni proto
s dětmi vypravili prozkoumat ty naše stromy a vybrat nám celoročního kamaráda. To se dětem povedlo, vybraly si velký dub a daly mu jméno Bady.

Jindra Báťková,
učitelka, ZŠ Bohutín
Soutěž Srdce s láskou darované vnímám jako přehlídku smysluplných
aktivit, které nás podporují v našem lidství. Můžeme je
mezi sebou sdílet, vzájemně se inspirovat a podporovat.
Soutěžnímu rozměru se cíleně vyhýbám a také děti jím
nemotivuji. Nejde pracovat pro Zemi, přírodu, pro životní prostředí jenom po dobu trvání jakékoliv vyhlášené
soutěže. Cílem je vědět, že to, co děláme, je dlouhodobě
hodnotné a má smysl bez ohledu na ocenění, protože je
to zkrátka potřeba. Na existenci přírody závisí i ta naše.
Také respekt se nedá vztahovat pouze k jednomu druhu
– Homo sapiens. Navíc mě i děti to venku přirozeně baví.
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Podzimní počasí nám přálo a my mohli našeho
kamaráda navštěvovat. Nejvíce se mi na dětech
líbila spontánní reakce při příchodu na zahradu,
kdy běžely k Badymu, pohladily ho, zeptaly se ho,
jak se má…
Později nás oslovil jeden tatínek ze sousední třídy, že nám daruje ovocný strom k výsadbě.
Pro nás a děti to byla výzva, kterou jsme s radostí
přijali, a jednoho listopadového dne se vypravili
na školní zahradu a strom společnými silami zasadili. Děti prohlásily, že se těší, až strom bude
mít červená jablíčka. Teprve pak jsme přišly s myšlenkou přihlásit naše stromy Badyho a Jablůňku
do projektu Srdce s láskou darované (Za pomoc
Zemi).
Děkujeme organizátorům tohoto výjimečného
projektu, který spojuje generace napříč celou
Českou republikou i v zahraničí.

Aktivity, o kterých jsem napsala, jsou průřezem naší
práce za poslední rok. Děti si v přírodě hrály, poznávaly
ji, ale také byly svědky, jak lidé brání ptákům zahnízdit,
a zažily dopad ohňostrojů na život zvířat v jejich okolí. Podněty z běžného života nás motivovaly k činům.
Věřím a děti vedu k tomu, že vstřícný postoj k soužití
se vším živým by měl být samozřejmostí. Nebývá tomu tak a je naším úkolem se respektu rozšířenému i na
ostatní spoluobyvatele planety učit. Celý život. Jeden
čin pro Zemi nestačí. Přeji nám všem odvahu a sílu to
opakovaně zkoušet.

Srdce s láskou darované je přehlídka
smysluplných aktivit, které nás podporují
v našem lidství.
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POROTA

má svou hymnu
1//
Srdce tluče pomaličku,
zamyslí se na chviličku.
/:K srdci dětí najde klíč,
ví, že tma je dávno pryč.:/

2/
Dospěláku, ohlédni se,
uvidíš náš krásný svět.
/:Srdce láskou otevřené,
cestu, co je samý květ.:/

JAN SCHMID
předseda poroty,
zakladatel a ředitel
Studia Ypsilon

JIŘÍ LÁBUS
za Studio Ypsilon

MARTIN DEJDAR
za Studio Ypsilon

Reefrrén:
/:Srdce s láskou darované
podávám Ti na dlani.
Stačí dotek, pohlazení,
úsměv mraky odhání.:/

JAN JIRÁŇ
za Studio Ypsilon

JANA JENŠÍKOVÁ
za společnost ANTECOM,
vydavatele časopisu AGE

JAN VÍCHA
za společnost OPTYS,
partnera časopisu AGE

ANNA MAJEWSKÁ
za společnost OPTYS,
partnera časopisu AGE

Text, který vznikl na základě prací zaslaných do soutěže
Srdce s láskou darované, zhudebnil Jindra Fritsch.
Písničku si můžete poslechnout na stránkách www.srdceslaskou.cz

RADEK
VONDRÁČEK
předseda Poslanecké
sněmovny Parlamentu
České republiky
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Jana Maláčová:

Pečujme o sebe vzájemně, o naše vztahy
Děkuji všem, kteří pomáhají
„Mezigenerační spolupráci a solidaritu považuji za základ spokojené společnosti. Aktuálně nám
její důležitost ukázala také současná epidemie. Bez vzájemné pomoci a pochopení se neobejdeme
v žádném věku. Proto jsem velmi ráda, že váš časopis se tomuto důležitému tématu věnuje,“ řekla
nám hned na úvod našeho setkání Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí.

Pandemie
ukázala,
jak obrovskou
roli
ve společnosti
hraje péče
ve všech
podobách.
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Srdce seniorům, ale i sociálním
pracovníkům a zdravotníkům
Co pro vás osobně tedy znamená
mezigenerační spolupráce?
Především respekt, pomoc, vzájemné porozumění i setkávání napříč generacemi. V dnešní době
se od sebe generace často oddělují a většinou
trávíme čas jen se svými vrstevníky. Lze to vidět
zejména u dětí, které jezdí k prarodičům jen občas
na víkend. Stejně tak mnozí senioři žijí osaměle
nebo pouze v okruhu seniorů a s mladší generací
mají velmi malý kontakt.
Vidím tedy jako důležité propojování generací
skrze různé aktivity, jako jsou například čtecí babičky, sdílené bydlení studentů a seniorů nebo vystupování dětí v domově pro seniory. Samozřejmě každý by měl začít nejdříve u sebe a pečovat
o vztahy se svými rodiči, prarodiči, budovat vzájemnou úctu a samozřejmost vzájemné pomoci,
a být tak příkladem i pro své děti.

Toto číslo AGE je věnováno vítězům projektu
Srdce s láskou darované. Zapojily se do
něj děti ze škol a školek, které vytvořily
nejrůznější výrobky, divadelní představení
nebo videa s písničkami a darovaly je často
také seniorům ve svém okolí. Komu byste
takové srdce darovala vy?
V současné době bych takové srdce věnovala
nejspíše všem sociálním pracovníkům, lidem
v sociálních službách a zdravotníkům, jejichž
práce si velmi vážím a kteří během epidemie
ukázali, že svou práci dělají s láskou a posláním
pomáhat druhým. Všichni máme za sebou velmi
náročné období a já děkuji všem, že to nevzdali
a pomáhají dál.

Krize odhalila, co je důležité
Epidemie covidu-19 je velkou zkouškou pro
všechny z nás. Jak už jste zmínila, ukázala
nám také důležitost zmíněné mezigenerační
spolupráce, co dalšího jsme se podle vás za
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tento už více než rok života v „nouzovém
stavu“ naučili?
Jako každá krize v životě i tato epidemie posvítila
na opomíjené problémy. Podle mě osobně nejvíce
pandemii odnesly ženy, od těch se očekávalo, že
automaticky zůstanou doma s dětmi a zvládnou
nejenom péči o ně a o domácnost, ale i svoji práci. Tento rok snad také konečně všem otevřel oči
a potvrdil, jak moc nenahraditelní jsou ti, kteří
pracují v sociálních službách nebo ve zdravotnictví a že by všichni měli za svou práci dostat nejenom společenské uznání, ale i odpovídající plat.
Jednoduše se ukázalo, jak důležitá je role péče
v naší společnosti. Péče rodičů, profesionálů, ale
i našich blízkých. Chtěla bych proto, aby péče byla
ohodnocena, aby ženy nebyly trestány za dobu
pečování o děti nebo své blízké nízkým důchodem nebo nižším platem. Přála bych si také, aby
šlo lépe skloubit práci a rodinu. Proto prosazuji
dostupné jesle nebo kratší pracovní dobu.
Zároveň ale poukázala také na fenomén osamělých
seniorů, kterých je v České republice okolo osmi
set tisíc. My všichni jsme tento rok pocítili, co to je
sociální izolace, jak je těžké si udržet v takovém případě psychickou pohodu a optimismus. Tím se ale
vracím znovu k důležitosti péče. Musíme totiž pečovat i o naše vztahy. Na téma podpory osamělých
seniorů bych se ale chtěla rozhodně více zaměřit.
Abych ale nebyla pouze negativní, ukázalo se také,
kolik aktivních a společensky angažovaných lidí ve
společnosti máme, a to včetně seniorů. Lidí, kteří
neváhali a rozhodli se dobrovolnicky pomáhat.

Co se povedlo
Dostáváme se k práci vašeho ministerstva. Jaké
aktivity v oblasti mezigenerační spolupráce se
vám podařilo zrealizovat?
Podařilo se nám například zavést do zákoníku
práce institut sdíleného pracovního místa. O jednu pracovní pozici se tak mohou podělit dva nebo
více zaměstnanců s kratší pracovní dobou a stejnou
pracovní náplní, což významně podpoří dostupnost
flexibilních forem práce v ČR například pro maminky malých dětí, seniory nebo osoby se zdravotním
postižením. Důležitou změnou bylo i navýšení příspěvku na péči pro osoby, které jsou v domácí péči.
Doufám také, že se podaří projednat návrh ČSSD,
který nyní čeká na schválení v Poslanecké sněmovně, aby nárok na ošetřovné mohli mít i příbuzní, kteří nežijí ve společné domácnosti. V praxi by tak mohli pomoct s péčí o nemocné dítě

pracující prarodiče nebo naopak dospělé děti by
se mohly starat o své stárnoucí rodiče.
Dále podporujeme projekty zaměřené na mezigenerační spolupráci, tento rok to byl například projekt mezigeneračních aktivit neziskové organizace
Mezi námi nebo projekt Aktivní stáří a podpora
mezigeneračního soužití spolku Hurá na výlet! Ministerstvo už také mnoho let vyhlašuje soutěž Obec
přátelská rodině a seniorům, kde jsou oceňovány
obce realizující prorodinné a proseniorské aktivity.
Blíží se konec vašeho volebního období.
Ministerskou funkci vykonáváte ve velmi
vypjaté době, i přesto si udržujete stále úsměv
na tváři a našla jste si i chvíli na náš rozhovor.
Z čeho máte za své působení v čele Ministerstva
práce a sociálních věcí největší radost?
Povedla se nám spousta věcí. Teď mě v rychlosti
napadá zvýšení rodičovské, pravidelně rostly důchody, zavedení tzv. otcovské, kterou mohou čerpat otcové, aby mohli strávit první dny se svým
dítětem, zvýšení minimální mzdy z 12 200 korun
v roce 2018 na letošních 15 200 korun, po patnácti
letech bylo schváleno náhradní výživné, které pomůže dětem samoživitelů a samoživitelek. Dále se
podařilo navyšovat platy zaměstnanců v sociálních
službách nebo zavést elektronickou eNeschopenku.
Je toho doopravdy mnoho, na co mohu být pyšná!
V souvislosti s epidemií se MPSV podařilo ve
velmi krátké době připravit program Antivirus,
který ochránil milion pracovních míst. Dále pak
zmíním ještě zavedení ošetřovného, které mohli
rodiče čerpat po celou dobu uzavření škol a školek, nebo takzvanou „izolačku“ ‒ mimořádný příspěvek pro zaměstnance, díky kterému nepřichází
v karanténě o část výdělku.

MINISTERSTVO PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
SE STANE HLAVNÍM
PARTNEREM PROJEKTU
SRDCE S LÁSKOU
DAROVANÉ
„Podpora tradičních lidských
hodnot, jako jsou solidarita,
přátelství, rodina, vzájemná
úcta. Podpora upřímných
mezigeneračních vztahů.
Nezištná pomoc druhým
a snaha rozdávat radost kolem
sebe. Týmová spolupráce. Právě
těmito zásadami mě oslovil
celostátní projekt Srdce s láskou
darované. Proto jsem s radostí
přijala možnost, že se MPSV
stane od dalšího 8. ročníku
tohoto projektu jeho hlavním
partnerem. Gratuluji všem
letošním soutěžícím a přeji jim,
aby jim jejich čisté dětské já
zůstalo i do dospělosti a aby si
zachovali lidskost a moudrost.“

Jana Maláčová, ministryně
práce a sociálních věcí

V současné době ještě doufám, že se podaří
schválit důchodovou reformu. Chtěla bych, aby
lidé, kteří celý život pracovali, z důchodu nejenom přežívali, ale mohli také důstojně žít. Navrhuji proto například dřívější odchod do důchodu pro náročné profese nebo ocenění žen za
péči, protože ty mají dneska důchody v průměru
o 2856 korun nižší než muži.
Děkuji vám za váš čas a milý rozhovor. Těším
se na naši spolupráci v rámci projektu Srdce
s láskou darované, jehož se Ministerstvo práce
a sociálních věcí stane hlavním partnerem.
Také vám děkuji a těším se na další spolupráci.
Za rozhovor poděkovala Jana Jenšíková
Foto: archiv MPSV
3–4/2021
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1. místo

MŠ Čtyřlístek, Říčany u Prahy
Třída Zajíčci (25 dětí) pod vedením paní učitelky Jany Michaličkové a paní učitelky Ivany Jirsové

„Vždycky je možnost, jak rozdávat střípky radosti.“

Ž

e bude letošní školní rok jiný, jsme
tušili asi všichni. Že ale bude tak
moc jiný, netušil asi nikdo z nás.

Drak Koron číhal za každým rohem, a tak
jsme se my, rytíři Zaječí party, rozhodli
bránit své království tím, že budeme rozdávat střípky radosti a plnit jimi srdíčka
všech, kteří to budou potřebovat.
Nejvíce nás potřebovali naši přátelé v Domově Pod Kavčí Skálou. A tak
heslem „Když máš v botě kamínek, pomůže ti Dubínek“ odstartovala naše rytířská mise.
Třída se změnila v dílnu, kde jsme postupně vymýšleli, vyráběli a tvořili střípky radosti nejen pro babičky a dědečky.
Dubínky, náramky přátelství, dopisy,
obrázky, pozdravy. A my jsme se pravidelně vydávali na cestu, zdobili, doručovali a mávali u okýnek.
Nejen, že byla radost veliká, ale babičky a dědečkové se k nám s chutí přidali
a poslali střípky radosti zase nám. Zlaté
oříšky splněných přání, vánoční koláčky, zvířátka od babičky Marušky.
Střípek radosti potřebovali i ježci,
když se neměli na zimu kde schovat,
a tak jsme neváhali, přijali výzvu a hned
jsme se dali do přípravy zimoviště. Šlo
nám to pěkně od ruky! Hotovo!
3–4/2021
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V březnu děti nemohly chodit do školky, a tak doma vyráběly sluníčka
a věšely je na strom před Domovem Pod Kavčí Skálou. A takto jim za to
mávali dědečkové a babičky

Nezapomněli jsme ani na děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a za velké pomoci maminek a tatínků se nám podařilo připravit spoustu vánočních dárků.
Před Vánoci jsme také požádali pány lesníky o chvojí. S velikou radostí
jsme neúnavně nosili voňavé větvičky k Domovu Pod Kavčí Skálou
a s nadšením zdobili všechny truhlíky. Mašličky nám daly dost práce, ale výsledek stál za to! Za okny nás pozorovali
dědečkové a babičky a my jsme začali
zdobit stromy spoustou vlastnoručně
vyrobených andělíčků se vzkazy. Požádali jsme říčanské skauty o Betlémské světlo. Vyrobili betlém a pro každého obyvatele Domova lucerničku
s hvězdičkou a jeho jménem. Padesát
pět kouzelných pozdravů. Večer před
Štědrým dnem naši rytíři v plné zbroji a tiše, jen za doprovodu koled jako
světlušky, rozsvítili všechna betlémská
světýlka na zahradě Domova. Prskavky
na obou stranách umocňovaly slavnostní atmosféru. Slzičky štěstí a dojetí. Slova díků. Daleko od sebe, a přesto spolu.
Střípky radosti…
Venku spousta sněhu a o svůj střípek radosti se hlásili ptáčci. Abychom
mohli pomáhat, museli jsme je nejprve
dobře poznat. Pak jsme pro ně nachystali spoustu jídla a pro kamarády z okolí
jsme připravili zajímavou hru.

A takto jsme pro babičky a dědečky vyrobili v půlce května srdíčka
s oznámením o zlaté medaili pro Střípky. Radost byla obrovská. Viděli
jsme se venku na dálku a zaměstnanci v respirátorech jim naše srdíčka
předali. Bez slziček radosti se to neobešlo

Neustávali jsme v pilné práci a v našich povzbuzovacích a veselých cestách k Domovu. Někdy to bylo dost
těžké a někdy zase babičky nachystaly super překvapení.
Karantény trápily naše rytíře, ale nevzdávali jsme se! Tentokrát sílu a střípky radosti potřebovali nejen babičky
a dědečkové, ale hlavně sestřičky,
které se o ně starají. Za přispění rodičů pro ně naše parta připravila spoustu
vitaminů a dobrot s poděkováním za
jejich starost, práci a péči. Dali jsme si
záležet!
Sotva jsme zasadili jarní kytičky u Domova, Koron zase vycenil své zuby a my
se v současné době můžeme vidět jen
přes počítač. Ale nezahálíme! Vždycky
je možnost, jak rozdávat střípky radosti.
Vyrábíme sluníčka, kytičky a zdobíme
stromy a truhlíky u Domova. Máváme
do oken a těšíme se, až se budeme moci
potkat a obejmout.
Poslední střípek radosti přímo od srdíčka s tímto příběhem posíláme také našim maminkám a tatínkům. Za
jejich pomoc a lásku a také proto, aby
věděli, jak báječné děti mají.

Soutěžní text a foto

Soutěžní video:

Jana Michaličková a Ivana Jirsová
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2. místo

Robot Srdcounek
ZŠ Porubská 832, Ostrava-Poruba

2. A (23 dětí) pod vedením paní učitelky Kateřiny Uhlářové a paní učitelky Andrey Mičíkové

V jedné době covidové zrodil se náš Srdcounek.

Kde sestřičky už nemohou,

Doba byla neradostná, plná těžkých hádanek.

Srdcounci s radostí pomohou.

Srdcounek je robot lásky a rozumí každému,

Chytnou za ruce i každé srdce,

s kamarády naději dává a pomáhá nemocnému.

udělají malých radostí tisíce.

Jsou tu někde mezi námi, hodně lásky rozdávají,

A kde se tu objevili???

nemocné vždy pohladí a ochotně jim naslouchají.

Hodné děti je vyrobily.

Všude, kde pomoci mohou,

Porubáčci z dvojky áčka na pomoc přivzali i prvňáčka.

objeví se s celou partou.

Šimonek chytrá hlava byl,

V nemocnicích hodně pomáhají,

kamarádům dobře poradil.

na pacienty i sestřičky se mile usmívají.

Radil jako velký konstruktér,

Rozdávají stálou naději,

osvědčil se i coby montér.

že brzy bude zase veseleji.

Srdcounci se narodili,

Taky v domovech jsou a dědečkům i babičkám
zprostředkují online návrat k rodinám.

aby všechny potěšili.
A takhle končí vyprávění o robotech, co lásku v srdci mají.
Kateřina Uhlářová a Andrea Mičíková

3–4/2021

ZŠ PORUBSKÁ 832, OSTRAVA-PORUBA 23

Soutěžní text a foto

Soutěžní video:

3–4/2021
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Srdce pro mé nejdražší
MŠ Chaberáček, Praha 8–Dolní Chabry
Chaberáčci (30 dětí) pod vedením paní učitelky Veroniky Růžičkové

J

sme malinká trojtřídní mateřská
škola v Praze, kterou navštěvují samé šikovné a veselé děti…

Společně s dětmi jsme se v tomto náročném období rozhodli rozdávat radost a obdarovat někoho, kdo je pro
nás důležitý a vzácný. Ať už je to maminka s tatínkem, babička, dědeček,
sourozenec, kamarád anebo jen někdo, kdo si zaslouží potěšit. Povídali
jsme si o tom, proč je v životě důležitá
láska a komu bychom naše výrobky
darovali a udělali radost.
Na počátku vznikl nápad vytvořit něco
neobvyklého, a tak jsme se pustili do
vytváření odlitků našich dlaní s drobnými srdíčky, které symbolizují rozdávanou lásku a radost.
Odlitky jsme před vymalováním zabalili
do potravinové fólie, a tak děti mohly
pečlivě vymalovat pouze srdíčko bez
strachu, že bude barva všude kolem.
Na dřevěnou destičku jsme pomocí šablonky vytvořili negativní otisk začátečního písmena křestního jména dítěte.
Výrobek je opatřen dírkou sloužící k zavěšení na zeď. Stačí jen zvednout oči
a budete vědět, že na vás někdo myslí.
Nejprve nás bylo pouze několik dětí
z Modré třídy, postupně se však zapojovalo více a více dětí spolu s učitelkami z ostatních tříd (Žluté a Zelené). Vytvořili jsme tedy mnohem více radosti
k rozdání, než bylo zamýšleno. Během
3–4/2021
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MŠ CHABERÁČEK, PRAHA 8–DOLNÍ CHABRY 25

Soutěžní text a foto

několika měsíců se zapojila téměř celá
školka. Nevejdeme se tudíž do kapacity
třiceti soutěžních prací, ale jsme rádi, že
se s vámi můžeme podělit o naše výtvory. Do tvoření jsme se pustili především
s tím, že nás vyrábění jednoduše baví.
Naše práce jsme nafotili, pečlivě zabalili
a obdarovali jimi v období vánočních

svátků ty, kteří jsou našim srdcím nejdražší. Však na dárky není vhodnějšího
času, nežli jsou Vánoce, svátky míru, klidu, pohody, štěstí a lásky…

Soutěžní video:

S poděkováním za všechny holčičky,
kluky a učitelky z MŠ Chaberáček
Veronika Růžičková

3–4/2021
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1. místo

ZŠ Náměšť nad Oslavou, Komenského 53
7. A (26 dětí) pod vedením paní učitelky Lucie Vlčkové

K

dyž jsme se konečně všichni zase
sešli po letních prázdninách ve
škole, těšili jsme se na nový školní rok. Byli jsme plní očekávání, ale také obav. Doufali jsme, že tento školní
rok bude klidnější než ten předchozí.
Přáli jsme si, abychom mohli chodit do
školy, učit se, trávit společně čas nejen
při vyučování, ale také při mimoškolních aktivitách. Také jsme chtěli začít
pracovat na nových projektech.
Školní rok se pomalu rozběhl a my
jsme začali přemýšlet, jaké téma si
zvolíme pro letošní ročník soutěže
Srdce s láskou darované. Na tom, že
se zúčastníme, jsme se shodli okamžitě. Se samotným tématem už to
bylo trošku horší. Měli jsme spoustu
nápadů, které jsme začali různě kombinovat. Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci to nebylo vůbec
jednoduché. V předchozích letech
jsme s našimi projekty navštěvovali
Domov bez zámku nebo mateřskou
školku. Tušili jsme, že letos to pravděpodobně nebude možné.
Situace se však začala zhoršovat rychleji, než jsme předpokládali, a my se začali obávat, že dojde k uzavření škol. Na
další rozmýšlení a otálení už nebyl čas.
Museli jsme velmi rychle sestavit záložní „bojový“ plán. Spojili jsme všechny
3–4/2021

síly a podařilo se! Rozhodli jsme se pro
prvňáčky ze ZŠ Komenského v Medzilaborcích.

V loňském školním roce už nám to covid nedovolil. Bohužel to není možné
ani letos.

A proč zrovna Medzilaborce?
ZŠ Komenského v Medzilaborcích je
naší slovenskou partnerskou školou.
Za normálních podmínek pořádáme
pravidelně každý rok výměnné pobyty.
Střídavě se děti z našich škol navštěvují, účastní se společně výuky, poznávají
sousední zemi a tráví spolu volný čas
při aktivitách, které jsou pro ně připraveny. Jsou ubytovávány v rodinách
svých kamarádů, takže se mohou lépe poznat a navázat nová přátelství.

A proč jsme si vybrali prvňáčky?
Každý prvňáček se těší do školy. Bude se
učit číst, psát, počítat. Pozná svou paní
učitelku a získá nové kamarády. Letošní prvňáčci byli ve škole jen krátce. Pak
museli zůstat doma a s paní učitelkou
i se svými kamarády se viděli pouze přes
obrazovku počítače, tabletu nebo mobilního telefonu. Je nám to líto! Proto
jsme se rozhodli poslat dárečky právě
prvňáčkům, aby věděli, že na ně myslíme a že je máme rádi!

ZŠ NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, KOMENSKÉHO 53 27

A jak to celé proběhlo?
Výrobu dárečků jsme stihli rozjet ještě ve škole. Po jejím uzavření se práce
na výrobcích přesunula do domácího
prostředí. Dopoledne jsme se účastnili online výuky, odpoledne jsme měli
sraz u kostela vedle školy. Sešli jsme
se v malých skupinkách podle rozpisu
a předali jsme si základní pokyny a materiály potřebné k vyrábění dárečků.
Když jsme měli hotovo, stejným způsobem jsme si vyrobené věci zase předali
zpátky.
Pak nám svitla naděje, že se vrátíme do
školy. Na chvilku se to opravdu povedlo. Získaný čas jsme využili k dokončení
výrobků. Nebylo ho mnoho a spoustu
práce jsme měli ještě před sebou. Byl
to náročný maraton. Přesto všechno
jsme to zvládli. Před Vánocemi putoval
za našimi slovenskými kamarády velký
balíček plný vánočních dárků. Na každého prvňáčka čekalo ručně malované
tričko s jeho vlastním jménem a knížka
s pohádkou O perníkové chaloupce.
Nezapomněli jsme ani na slovenské
učitele. Na ně v balíčku čekal také dáreček. Každý dostal háčkovanou vánoční
hvězdičku, kterou si mohl pověsit na
stromeček jako ozdobu nebo připnout
třeba na klíče.
Ze Slovenska k nám přišel e-mail se
zprávou, že dárečky dorazily v pořádku
a udělaly všem velkou radost.

I my jsme pak měli velkou radost. Navzdory covidu byla i letošní mise úspěšně dokončena!

Soutěžní text a foto

Žákům ze 7. A patří velké poděkování
za odvedenou práci. Jsou to šikovné
děti s velkým srdcem na správném
místě! Jsem moc ráda, že můžu být
součástí jejich kolektivu.
Přejeme všem hodně zdraví. Buďte
na sebe opatrní a mějte se rádi!

Soutěžní video:

S láskou Vaše
Lucka Vlčková a žáci 7. A
Náměšť nad Oslavou

3–4/2021
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2. místo

ZŠ a MŠ Slapy
3. ročník (11 dětí) pod vedením paní učitelky Jindřišky Skokanové

L

etos je již 7. ročník této skvělé soutěže
a naše třída přemýšlela, jak se tohoto
úkolu zhostit. Komu srdce letos věnovat? Podaří se nám něco společně vyrobit,
když jsme většinu času doma místo ve škole? Doba covidová nás zasáhla všechny.

robit andílky, kteří budou držet srdíčka
ve svých rukách. Věnovali jsme je všem
rodičům, tedy našim z 3. ročníku, všem
zaměstnancům naší školy a ještě několika
dalším lidem, kteří nám pomáhají, za což
jim moc děkujeme.

Nebyli bychom to my, kdybychom na to
nepřišli. Nakonec jsme se rozhodli vy-

Stihli jsme andílky vyrobit jen tak tak. Předali jsme je všem před Vánocemi s přá-

3–4/2021

ním, aby tyto lidi ochraňovali. A kromě
šťastnějšího roku 2021 jim přinesli klid,
pohodu a hlavně pevné zdraví.
Což přejeme nám všem, abychom mohli
zase normálně žít a pracovat v celé naší
zemi i na celém světě.
Jindřiška Skokanová

Soutěžní text a foto

ZŠ A MŠ SLAPY 29

3–4/2021

30 VÍTĚZOVÉ PROJEKTU SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ 2020/2021

l

Sněhová srdcová výzva
ZŠ Kraslice, Dukelská 1122
Žáci 2. stupně (30 dětí) pod vedením paní učitelky Magdaleny Žaludové

P

rotože jsou výchovy v této době
celkově upozaděné, chtěla jsem
žáky vylákat trochu ven, aby přišli na jiné myšlenky, nadýchali se čerstvého vzduchu a trochu si i zatvořili.
Sněhové podmínky nám hrály do noty,
a proto zadaný úkol nemohl znít jinak
než: „Vytvoř srdce ze sněhu, je na tobě,
jestli bude velké, malé, plošné, 3D, jedno nebo více. Při práci se zamysli nad
tím, pro koho srdce vyrábíš. Komu by
udělalo radost, koho bys s ním mohl
potěšit?“ Žáci se s radostí pustili do výroby, vrstvili sníh, modelovali, tesali do
něj, barvili jej potravinářskými barvami
nebo z něj tvar srdce vyšlapávali.
Ze zaslaných fotografií bylo vidět, že
je úkol opravdu nadchl a že ho dělali
s nadšením. Hotová srdce žáci nafotili a fotografii s věnováním měli poslat
tomu, kdo jim chybí, koho dlouho neviděli a podobně.
Z toho, s jakou vervou se do toho žáci
pustili, jak si to užívali a někteří i s rodiči, jsem měla obrovskou radost a moc
mě to hřálo u srdce. A dětem přeji, aby
se už brzy mohly bezproblémově setkávat se svými nejbližšími…
Magdalena Žaludová

3–4/2021
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ZŠ KRASLICE, DUKELSKÁ 1122 31

Úryvky z textů, které žáci přikládali k zaslaným srdíčkům:
„Toto srdíčko bych věnovala babičce, protože jí mám moc ráda. Teď,
když nechodíme do školy, vaří nám
samé dobroty.“
„Srdce bych darovala své prababičce, protože ji mám ráda a je v domově s pečovatelskou službou, kde
jsou zakázané návštěvy, a tak jsem ji
už dlouho neviděla.“
„Moje srdce posílám všem těm, kteří hledají někoho, s kým by se mohli
smát nebo si hrát, a když jim je smutno, i plakat. A já mám velké štěstí
jménem Ondra, Honza a Vašek…“

„Srdce bych chtěla dát mým kamarádkám. Moc mi chybí, a proto jsem
se rozhodla, že toto srdce jim věnuji.“
„Srdce bych dala 2 lidem, a to mojí spolužačce, kterou jsem dlouho
neviděla a chybí mi, a paní učitelce
třídní, dlouho jsem ji neviděla a už
se na ni těším do školy.“
„Moje prababička moc ráda chodila
na pěší výlety. Proto jí posílám vyšlapané srdce do nebe.“
„Tato dvě srdce bych věnoval mým
babičkám z lásky, protože je mám
rád a dlouho jsem je neviděl.“

Soutěžní text a foto

Soutěžní video:

3–4/2021
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ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913
Celkem 70 soutěžních prací pod vedením paní ředitelky Zdeňky Murasové
a školní psycholožky Miroslavy Vojnové
V březnu 2020 přišla první vlna covidu-19, byla nečekaná, šokující a pro
všechny z nás velmi náročná po všech
stránkách. Uzavřením školních bran
jsme bohužel byli ze dne na den nuceni potýkat se s řadou nových, nezvyklých a nepříjemných situací spojených
s nejistotou, stresem, strachem, obavami o sebe i své blízké. Nastala potřeba
adaptovat se i na nový způsob výuky,
samostudium bez učitelů, spolužáků,
kamarádů.
Velmi jsme si uvědomovali obtížnost
tohoto období jak pro žáky, rodiče, ale
i pro učitele. Zvažovali jsme, jak na dálku pomoci, a tak se zrodil nový týdenní
internetový školní časopis TYRŠOVÁCKÁ DOBA COVIDOVÁ se sérií výzev a soutěží. Prostřednictvím nich
jsme mohli být všem blíž. Snahou bylo pobavit, sdílet aktuální témata, povzbudit a pozitivním přístupem celou
dobu pomoci zvládnout.
První startovací výzvou bylo vymyslet
BOJOVNÍKA či VYNÁLEZ PROTI KORONAVIRU se zacílením na snížení
strachu a dodání naděje na zvládnutí. Žáci z Tyršovky hýřili nápaditostí,
kreativitou, nemusel by se za ně stydět
žádný vynálezce.
3–4/2021

ZVLÁŠTNÍ CENA

Na projektu
se dále podíleli:
Petr Ondryáš
a Pavla Novotná

Soutěžní text a foto

Srdce s láskou darované
všem, kteří pomáhají
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ZŠ A MŠ FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, TYRŠOVA 913 33

Po dodání odvahy k porazitelnosti viru
jsme se pustili druhou výzvou do prevence a aktivní ochrany sebe i druhých.
Vypukla TYRŠOVÁCKÁ ROUŠKOMÁNIE, NEJVTIPNĚJŠÍ KORONAOHOZ
TYRŠOVKY. Dlouho jsme se tak nenasmáli jako u vtipných převleků našich
žáků a učitelů.
Když jsme zvládli prevenci a ochranu, bylo
potřeba napovědět ostatním, jak načerpat
ztracenou energii. Podělili jsme se o osobní zdroje, domácí COVID-POMOCNÍKY,
UTAJENÉ HRDINY A OCENILI JEJICH
UŽITEČNOST. Poděkování a naše první
zaslané srdce patřilo právě jim.
Krásnou tečkou na závěr bylo naše
společně darované srdce VŠEM HRDINŮM V PRVNÍ LINII, kteří v době krize
léčili, pečovali, pomáhali a chránili.
Jak se vše odehrálo?
1. Na přelomu dubna a května 2020 proběhla ve školním časopise online dobrovolná výzva pro žáky PODĚKUJ A POŠLI
SRDCE VŠEM HRDINŮM V PRVNÍ LINII.
2. Žáci s rodiči doma vytvářeli SRDCE
S PODĚKOVÁNÍM a posílali je do školy
Pomocí různých výtvarných technik
vznikla nádherná díla SRDCÍ. Žáci malovali, stříhali, lepili, modelovali, tvořili mandaly, háčkovali, stavěli, skládali,
pekli. Použili grafický PC design, hru
Minecraft, pastelky, fixy, foukací fixy, vodové i temperové barvy. Z rozmanitých
materiálů využili květiny (hlavně pampelišky), dřevěné špalíčky, kameny, hobliny
z pastelek, stavebnice, ohrady pro zvířátka, včelí plástve, korálky, těstoviny, rýži,
pečené koláčky, obaly na vajíčka, rukavice i bavlnky.
Do školy poslalo srdce sedmdesát žáků
napříč všemi ročníky (od prvňáčků až
po deváťáky).
3. SRDCE žáků putovala na bránu školy
Zaslaná srdce žáků s poděkováním jsme
vytiskli, zalaminovali a vyzdobili jimi naši školní bránu. Snažili jsme se tak jejich
díla ukázat co nejvíce lidem a přivést je
k zamyšlení nad potřebou ocenit všech-

ny pomáhající. Již při instalaci prací nebyl člověk (bez ohledu na věk), který by
se nezastavil, nepodíval a nepousmál.
4. Vzniklo jedno společné velké
TYRŠOVÁCKÉ SRDCE a PLAKÁTY
Všechna vytvořená díla žáků (70 srdcí
s poděkováním) byla graficky zpracována do jednoho celku – velkého srdce
na červeném podkladu s textem poděkování.
Také jsme nechali vyrobit plakáty různých velikostí, abychom je mohli darovat všem, kteří v době nouzového stavu
pomáhali a stále pomáhají.
5. Tyršováci rozdávali RADOST a DOJETÍ
Srdce s poděkováním putovalo do různých institucí a úřadů: panu hejtmanu
Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákovi (jako poděkování všem záchranným složkám MSK), Městskému úřadu
Frenštát pod Radhoštěm, České poště,
Úřadu práce ČR, Zdravotnické záchranné službě, policii státní i městské, hasičům, pracovníkům městské polikliniky,
Domovu pro seniory Hortenzie, domu
s pečovatelskou službou, Charitě Frenštát pod Radhoštěm, Astře – centru volného času. Z dalších služeb pak lékárnám a větším obchodům s potravinami.
Bylo velmi milé vidět upřímnou radost,
potěšení a dojetí všech obdarovaných.

6. SRDCE v atriu naší školy
na památku a počest
Jeden exemplář společného srdce jsme
si nechali na památku hrdinů v atriu naší školy, aby nám připomínal, že dokážeme i v těžkých chvílích držet při sobě,
spolupracovat a navzájem si pomáhat.
Co říci závěrem?
Hřálo nás u srdce, že jsme mohli aspoň
malým dárkem (srdcem) vyjádřit obrovskou vděčnost a vyloudit na tvářích
všech obdarovaných úsměv.
I když přijde další a další vlna, nepřestáváme být vděční a s velkou pokorou obdivujeme práci hrdinů, kteří v první linii
často nasazují i životy.
Děkujeme, naše srdce bijí pro vás.
ZŠ Frenštát pod Radhoštěm,
Tyršova 913

Soutěžní video:
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Zvláštní cena pro školu

Energie z Hanspaulky
ZŠ Hanspaulka, Praha 6
Celkem 24 soutěžních prací pod vedením pana učitele Michala Tačíka

P

rojekt Energie z Hanspaulky
vznikl na základě současné
covidové situace. Tímto činem
jsme chtěli pomoci zdravotníkům
v nelehké době. Vážíme si jejich práce a víme, že teď pracují nad své síly.
Uznáním jejich činnosti jsme jim chtěli
vyjádřit podporu a sounáležitost.

3–4/2021

Vybrali jsme si Fakultní nemocnici
Motol a domluvili jsme se na spolupráci. Ujala se nás paní Dana Černá,
která zastupovala komunikaci. Společně jsme pracovali na přerozdělení darů, jejich distribuci a domluvili jsme se
na dodržování přísných hygienických
opatření.
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Na projektu se dále podíleli:
Zuzana Katolická,
Eva Německá
a Markéta Platzová
Projekt jsme rozdělili do tří částí, tří
vln podpory. V první vlně jsme podpořili zdravotníky, kteří pečují o covidové pacienty, v druhé vlně podpora
putovala pro dlouhodobě nemocné
pacienty a těm, kteří o ně pečují. Třetí
a poslední vlna je věnována dětským
pacientům, kteří přes Vánoce zůstá-

Soutěžní text a foto
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vají v nemocnici a v současné situaci
mají omezené návštěvy rodiny. Žáci
dětským pacientům věnovali vánoční
dárky. U těchto darů jsme museli dodržet striktní hygienická opatření, musely
být hygienicky nezávadné a originálně
zabalené, tak aby neohrožovaly pacienty. Dárky byly zabaleny jako vánoční dárek, i tím jsme chtěli zpříjemnit vánoční
čas v nemocnici těm nejmenším.
Do projektu se zapojili především žáci, ale také jejich rodiče i veřejnost.
Tento projekt měli možnost podpořit i obyvatelé Hanspaulky, informace
získali z facebookové stránky Sousedi
a sousedky z Hanspaulky a na webových
stránkách školy www.zshanspaulka.cz.

Třetí vlnou podpory projekt Energie
z Hanspaulky končí. Líbilo se nám, že se
do těchto aktivit mohou zapojit nejen
žáci, ale i učitelé a obyvatelé Hanspaulky a že jsme mohli společně v této době
udělat někomu radost a dobrý skutek.
Snažíme se, aby takových činností
v rámci běžné výuky bylo víc, budujeme v žácích prosociální chování,
empatii a vědomí toho, že je dobré
pomáhat.

Soutěžní video:

Pomáhat je lidské a to má velký přesah pro žáky naší školy a nejen pro ně.
Michal Tačík

3–4/2021
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MŠ Zlín, Budovatelská 4819
Třída Včelky (25 dětí) pod vedením paní učitelky Veroniky Šmídové a paní učitelky Jarmily Hubíkové

P

rojekt Srdce s láskou darované
nás oslovil a my jsme se společně s dětmi rozhodli, že se chceme zapojit. Vymysleli jsme nápad,
že vytvoříme velké kartonové srdce
složené z malých perníkových srdíček a darujeme jej v této nelehké
době lidem z Domova pro seniory

3–4/2021

Burešov ve Zlíně. Práci jsme započali tím, že jsme srdce z velkého kartonu
společnými silami vystřihli. Děti jej nabarvily červenou temperovou barvou
a pustili jsme se do další etapy práce.
Vyrobili jsme si těsto na perníky, které
děti poté vyválely a vykrajovátky tvořily
srdíčka. Počet srdíček odpovídal počtu

klientů v domově, aby každý z nich měl
od dětí srdíčkový dáreček. Využili jsme
školní kuchyni, kde se srdíčka upekla.
Následovalo vykrajování andělíčků ze
samotvrdnoucí hmoty. Motiv andělíčků
jsme zvolili záměrně, protože srdíčko
bylo seniorům věnované v období Vánoc. Jen co se nám andílci usušili, děti

MŠ ZLÍN, BUDOVATELSKÁ 4819 37

začaly s balením perníčků do celofánových pytlíků. Ty se pak zavázaly mašličkou a ke každému se přivázal jeden vánoční andílek.
Když bylo všech 170 srdcí zabaleno,
čekalo nás jejich lepení na kartonový podklad. Děti se celého projektu
zúčastnily s velkou chutí. Po nalepení
srdíček se kolem celého kartonového
srdce připevnilo vánoční osvětlení, aby
dodalo ještě silnější vánoční atmosféru.
I když jsme se velmi snažili o to, abychom srdce do domova dovezli společně s dětmi, přesto se nám to bohužel
kvůli covidové situaci nepodařilo. Srdce
bylo převezeno před Vánoci do domova
a tam už si ho převzali sociální pracovníci, kteří ho klientům vystavili a poté
jednotlivá srdíčka předali.
Děti a kolektiv MŠ Zlín, Budovatelská 4819

Soutěžní text a foto

Soutěžní video:
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ZŠ Hanspaulka, Praha 6
Třída 4. B (24 dětí) pod vedením paní učitelky Evy Německé

M

oji noví čtvrťáci měli již od září velikou starost, jestli s nimi
budu také dělat projekt Srdce s láskou darované. Srdce ve čtvrté
bé tepalo opravdu silně. A tak se nám
i za ztížených podmínek podařilo
společně poslat do světa velký balík
láskyplné energie.
Nápadů na realizaci bylo spousta. Stihli
jsme je posbírat a sepsat ještě při prezenční výuce v září. A před Vánoci jsme
vybrali favority.
Pak jsme si museli najít čas na online
setkáních, abychom letošní projekt
vyladili a vybrali ten správný způsob.
S rozhodnutím jsme otáleli, protože
jsme tiše doufali, že budeme moci na
projektu pracovat, až se vrátíme do
školy. Časem bylo jasné, že návrat do
lavic je nejistý. Ale vzdát se projektu?
Nikdy.
Proběhla regulérní diskuze. Téměř volební kampaň a hlasování.
A jak to nakonec dopadlo? Čtvrtá bé se
rozhodla darovat srdce pejskům. Vyrobit pro ně pamlsky a hračky a pomoci
některé „psí“ organizaci nebo útulku.
Třída se pustila do hledání návodů na
YouTube, jak vyrobit „dáreček“ pro psího kamaráda. Při online setkáních děti
sdílely, který recept na psí pamlsky se
jim osvědčil nebo jaký materiál se nejvíc hodí na hračku a jakým způsobem
„copánek“ uplést. Mnozí svoje výrobky
3–4/2021

okamžitě testovali na čtyřnohých členech rodiny. Myslím, že v této chvíli projekt Srdce s láskou darované obdaroval
děti radostí a elánem, který je při distanční výuce nedostatkovým zbožím.
Tři dívky si vzaly na starost vyhledání
útulku, který pomoc uvítá. S podporou

rodičů zvládly telefonáty a předání informací. Jako první jsme se domluvili
s paní Plaňanskou, která se v projektu
Hope stará o pejsky v dočasné adopci.
Snaží se pomoci takovým, kteří mají nějaký tělesný handicap nebo psychické
problémy, a je pro ně proto těžší najít
nové majitele.

ZŠ HANSPAULKA, PRAHA 6 39

Po nějakém čase domácí výroby dárečků jsme zjistili, že věcí přibývá a budeme
moci obdarovat ještě někoho. Kontaktovali jsme společnost Helppes, která se
věnuje výcviku asistenčních psů.
Přihodila se nám tak zajímavá věc.
Jedno srdce putovalo do míst, kde
pejsci pomáhají lidem s postižením.
A druhé srdce putovalo tam, kde pomáhá člověk pejskům se znevýhodněním.
Bohužel dokončení projektu a vlastní předání muselo proběhnout bez
přítomnosti dětí. Dárečky a srdečné
pozdravy jsem předávala sama. Ale
energie vložená od dětí se neztratila
a potěšila nejen čtyřnohé přátele, ale
i jejich opatrovníky. A mně pak poskočilo srdce radostí při čtení zprávy od
paní Daušové: „Je to úžasné, krásné,
milé a opravdu z toho čiší to srdce a láska. Děkujeme. Helppes.“ A následně
ještě jednou, když si u paní Plaňanské
pejsci Ryan, Sam, Bája, Dorotka, Johanka, Blackyna a Terunka pochutnávali
na darovaných dobrotách. – Škoda, že
u toho děti nemohly být.

Soutěžní text a foto

Soutěžní video:

Eva Německá
3–4/2021
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ZŠ a MŠ Kyjovice
Třída Pastelka (21 dětí) pod vedením paní učitelky Miroslavy Rychtářové a paní učitelky Miroslavy Milotové

V

měsíci září jsme se pustili s dětmi
do úvodních aktivit našeho celoročního projektu se zaměřením
na ochranu přírody, poznávání stromů
i rostlin. Postupně jsme se seznamovali
s názvy stromů v našem okolí.
Pod vzácným liliovníkem tulipánokvětým jsme objevili malého skřítka Tukona, který se stal průvodcem dětí na cestě objevování a záchrany stromů.

Jako první nás zajímala lípa. V parku
jsme lípy vyhledávali. Tu podle našeho
názoru nejstarší jsme se pokusili obejmout. Prošli jsme se lipovou alejí vedoucí ke hřbitovu. Spočítali jsme všechny
lípy, které ji tvoří. Uvařili jsme si výborný
lipový čaj. Psali jsme lípě dopis a vytvořili
jí skřítka Lípěnku, ochránce všech lip.
Potom jsme svůj zájem obrátili na duby. V parku jsme jich objevili šestnáct.
Sbírali jsme žaludy a porovnávali dubové listy. Oblíbeným místem našich her
se stal obrovský dub nad zámeckým altánem. Prozkoumali jsme pět mladých
dubů v parčíku na rynku a vytvořili jsme
ochránce všech dubů – Dubínka.
Potom nás zaujaly javory. Mají zajímavé listy i plody. Javorů jsme v našem
okolí objevili hodně. Na jejich ochranu
jsme vyrobili Javorníčka.
Postupně jsme objevovali, rozeznávali a sledovali další stromy a keře.
Tak vznikali další skřítkové. Lísku chrání
3–4/2021

Lískulka, buk chrání Bukáček, Jasan má
svého Jasánka a vrba má Vrbánka.
Už víme, že stromy potřebují čistý
vzduch, světlo, slunce, ale také vodu.
Rozhodli jsme se, že pro stromy vytvoříme ještě skřítka Vodenku, který bu-

de chránit vodu. V našem okolí jsme
zkoumali zdroje vody. Byli jsme u jezírka, prohlédli jsme si starou obecní
studnu. Z našeho bádání jsme vytvořili knihu o vodě, která je tak důležitá
nejen pro člověka či zvířata, ale také
pro stromy.

Soutěžní text a foto
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Některé stromy jsme však objevili poničené a staré. Přemýšleli jsme, jak jim
pomoci. Dostali jsme nápad. Napsali
jsme tuto výzvu: „Pleteme šálu pro nemocné stromy. Kdo má zájem, může
nám kousek této pestrobarevné šály
uplést. Jednotlivé donesené kousky
20 x 20 cm pospojujeme. Víme o stromech, které naši šálu budou potřebovat, protože jsou nemocné, poškozené nebo jinak zničené. Snad je naše
šála alespoň trochu ochrání.“
Náš nápad se ujal. Kousek po kousku
vznikala záchranná šála pro naše stromy.
Před zimou byla šála hotová. Měří
11,7 metru. V posledních podzimních
dnech jsme se vydali do lesa, abychom
se se stromy před zimou rozloučili a trošičku jsme je zahřáli omotáním kmenů
naší šálou.

V zimě jsme pak chodili stromy kontrolovat, pozorovat a hlídat je, jak se jim daří.
S prvním jarním sluníčkem jsme měli naplánované jarní výpravy za našimi stromy. Školky ale byly od počátku března
z nařízení vlády zavřené. My jsme to však
vyřešili. V rámci distanční výuky děti dostaly za úkol „naše stromy“ vyhledávat,
zkoumat je po zimě a z tohoto stromového setkání pořídit a poslat foto.
Takže dobrá zpráva je, že žádný strom
neumrznul. Daří se jim dobře. Náš projekt by nyní mohl mít šťastný konec. Ale
víme, že tomu tak není. Stromy dál budou růst, košatět, kvést, opadávat, měnit se. Stromy jsou jako lidé. Potřebují
lásku, něhu, pozornost, dobré klima.

tkáme se s dětmi i jejich rodiči a po domluvě s vedením naší obce u nás zasadíme strom.
Myslíme si, že to, co děti prožily v rámci
tohoto projektu, si ponesou dál do života. Budou se na stromy dívat vlídnýma
očima, budou k nim laskavé a vstřícné.
Snad se příroda stane přirozenou a neodmyslitelnou součástí jejich života.
Miroslava Rychtářová
a Miroslava Milotová
Soutěžní video:

Čekáme, až se uvolní protiepidemická
opatření a budeme se opět scházet. Se3–4/2021
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Korálkové srdce
pro Lucii Bílou
ZŠ Unhošť
1. A (30 dětí) pod vedením paní učitelky Dity Makovičkové
Tenkou nití navlékáme
aneb třicet korálkových srdcí
pro Lucii Bílou
Stejně jako Lucka ve své písni
Tenkou nití zpívá:
„Tenkou nití,
které se má ruka chytí,
nechám se vést.
Vím, kam dojít,
na druhém konci někdo stojí.
Nechám se vést.“

Tak i my, 1. A ze Základní školy Unhošť,
jsme se rozhodli tenkou nití navléct třicet korálkových srdcí pro Lucii Bílou.

3–4/2021
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1. místo

8 098 hlasů

ZŠ UNHOŠŤ 43

KAŽDÉ ZE TŘICETI SRDÍČEK PŘEDSTAVUJE
JEDNU LUCČINU VLASTNOST:
dobrosrdečnost,
lidskost,
laskavost,
slušnost,
obětavost,
čestnost,
empatii,
pokoru,
píli,
optimismus,
dravost,
něžnost,
zručnost,
elegantnost,
hudebnost,

oddanost,
sečtělost,
zodpovědnost,
ctižádostivost,
vstřícnost,
smysl pro humor,
krásu,
skromnost,
štědrost,
ochotu vždy pomoci,
odvahu,
rozumnost,
vyrovnanost,
trpělivost,
příjemnost.

Lucka je osobnost, která miluje život,
miluje lidi. Je nesmírně ochotná
a laskavá. My jsme se společně s dětmi
rozhodli jí tuto dobrosrdečnost oplatit
a ukázat, že si jí a jejích aktivit nesmírně
vážíme. I my si teď společně s Luckou
můžeme zazpívat:

„Korálek za korálkem jsme
navlékali na nit, co mizela v dáli.
Až jsme konce spojili,
srdce jsme zavřeli,
tím jsme je v rukou měli.“

Soutěžní text a foto

Dita Makovičková

Soutěžní video:
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44 VÍTĚZOVÉ PROJEKTU SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ 2020/2021

Veřejné hlasování na internetu

Domeček pro panenky

Srdce
s

l

021
0/2
02

u darované
ko
2
ás

2. místo

1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko

7 510 hlasů

7. B (6 dětí) pod vedením paní učitelky Dominiky Kutnohorské

D

Alespoň tak jim částečně vynahradíme
absenci rodinného zázemí.

hradí, který se nachází nedaleko našeho města Milevska.

Zpočátku jsme se držely trochu zpátky,
ale jak práce postupně pokračovaly,
nechaly jsme se trochu unést. Do koupelny jsme navrhly černobílé čtvercové
obklady a vanu, do kuchyně jsme umístily kompletní kuchyňskou linku včetně
spotřebičů, zkrátka vše, co by rodina při
zařizování nového domu uvítala. Nechybí samozřejmě jídelní kout, obývací
pokoj s televizorem i pokojíky pro kluka
i děvče kompletně zařízené.

Doufáme, že se epidemiologická situace
trochu uklidní a my budeme moci osobně předat tento model dětem v domově.
Přály bychom si, aby se jim náš výtvor líbil
a aby si s ním užily mnoho šťastných chvil.

Po dokončení rozkládacího domečku
jsme přemýšlely, do jakého zařízení bychom tento model předaly. Hned nás
napadl Dětský domov Zvíkovské Pod-

Autorky projektu:
Barbora Stejskalová
Daniela Benešová
Eliška Vacková
Klára Šifaldová
Tereza Janušková
Vanesa Kotrbová
Vedení projektu:
Mgr. Dominika Kutnohorská

Soutěžní text a foto

ěvčata, která učím, byla nápadem zapojit se do vaší soutěže
nadšená. Společně jsme hledaly
inspiraci, vymýšlely náměty, které jsme
rozváděly nebo naopak hned zavrhly,
a nakonec jsme se shodly na výsledném
námětu: uděláme domeček pro panenky, který ale nebude jen tak nějaký!
S realizací této představy nám musel
pomoci jeden tatínek, který poskytl
potřebné dřevěné části. Pak už jsme nastoupily my – radily jsme se, dohadovaly, někdy i překřikovaly, ale došly jsme
ke kompromisu. Od začátku nám bylo
jasné, že tento domeček bude kopií
velkého domu, ve kterém bychom rády někdy bydlely i my. Předáme ho do
nějakého zařízení dětem, které vyrůstají bez rodičů, bez přátel a bez rodiny.

3–4/2021

1. ZŠ T. G. MASARYKA, MILEVSKO 45

PŘEDÁNÍ DOMEČKU DO DĚTSKÉHO DOMOVA SE PODAŘILO AŽ PO UZÁVĚRCE SOUTĚŽE
Po dlouhé covidové přestávce přišel konečně den D, a to darování našeho domečku dětem v Dětském domově ve Zvíkovském Podhradí. Uvítala nás tam
neskutečně přátelská atmosféra, děti i dospělí byli moc milí. Za dětský domov přebírala dar žákyně prvního ročníku, u které bude určitě na správném místě.
Poté nám děti ukázaly své pokojíčky a zahráli jsme si s nimi nějaké hry. Byl to pro nás skvělý zážitek, jsme rádi, že se domeček líbil. Určitě jsme v tomto
dětském domově nebyli naposledy, rádi ho budeme dál podporovat.

Soutěžní video:
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3. místo

5 830 hlasů

Třída MŠ (13 dětí) pod vedením paní učitelky Jany Tenkové a paní učitelky Radmily Sequensové

B

ylo nebylo za devatero horami
mezi lesy u říčky Bílovky jedno
malé království, kde se všem krásně žilo. Všichni se tam znali, rádi se vídali, rádi si spolu povídali a hlavně si
navzájem pomáhali. Většinou ti velcí
pomáhali těm malým, ale protože jsme
v pohádce, tak i malí uměli pomáhat
velkým. Říkáte si, jestli takové království
vůbec existuje? Ale ano, existuje!
Jmenuje se Stará Ves u Bílovce a žije
v něm 570 hodných lidiček. Bydlí tady
babičky a dědečkové, mámy a tátové,
tety a strejdové i malí skřítkové (děti).
A někteří z těch nejmladších skřítků chodí do jedné veselé pohádkové školky.
3–4/2021

Ano, je nás třináct, jsme kluci a holky
od tří do sedmi let a rádi objevujeme
svět. S tím objevováním nám hodně
pomáhají už spoustu let naše kouzelné
babičky a dědečkové.
No věřte, nevěřte, ti toho o světě vědí
nejvíc. Scházíme se společně „NAPŘÍČ
GENERACEMI“ a vždycky dychtivě očekáváme další vyprávění o historii a životě v tom našem malém království. Hodně jsme se toho už dozvěděli, hodně nás
už naučili. My nejmenší zase nikdy nezapomeneme babičky a dědečky pozvat
na naše vystoupení plné zpívání, legrace
a tancování nebo na pracovní dílničky
s povídáním a společným vyráběním.

Právě proto jsme už v lednu pro „naše
nejstarší“ začali pěstovat pokojové fialky,
jako poděkování za další společně strávené chvíle chystané na jaro. My, skřítkové z kouzelné školky, jsme se celou dobu
o rostlinky pečlivě starali, dokud z nich
nevyrostly překrásné květinky.
Jenže jednoho dne do našeho království přiletěl zlý a nebezpečný drak Coviďák, který všechny babičky a dědečky
zahnal do jejich domečků a překazil
nám naše plány. Tak jsme se my, malí
skřítci, rozhodli, že se od draka zastrašit
nedáme a že to jen tak nenecháme. Dali
jsme dohromady chytré hlavičky, přidali k nim i ručičky a začali plánovat pra-
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covní dílničky. Rozsadili jsme rostlinky
fialek a vyrobili plno srdíček a přáníček.
Pracovali jsme pilně jako včeličky, stříhali jsme, zdobili, skládali, lepili a celou
dobu jsme na babičky a dědečky mysleli. Co se nám podařilo z toho všeho
vyčarovat? No přece „Kytičky, které vykouzlí úsměv“.
Naše statečné rytířky (paní učitelky) si
oblékly brnění (roušky a rukavice), osedlaly koně (auto) a vydaly se po celém
království tyto čarovné kytičky rozvážet.

A od těch dob jsou v kouzelných domečcích za okny květinky se srdíčky,
které zahánějí smutek. Podle nich my
skřítkové víme, že právě tady bydlí hodný dědeček a babička.
Bylo nebylo za devatero horami mezi
lesy u říčky Bílovky jedno malé království Stará Ves u Bílovce, kde se
mají lidé rádi a kde jsou malí i velcí
kamarádi.
Jana Tenková a Radmila Sequensová

Čaruji, čaruji
ještě dnes, ať je tady
Stará Ves a v té vsi
dědečkové a babičky,
tátové a mamičky,
strejdové a tetičky,
kluci a holčičky
– prostě lidičky
s velikými srdíčky.
❤
Kdo nevěří,
ať k nám běží!

Soutěžní video:
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MŠ Rumburk, Sukova 1047/4
Třída Sluníčka (28 dětí) pod vedením paní ředitelky Aleny Jindrové

D

ěti a paní učitelky ze třídy Sluníček se rozhodly darovat srdíčko
lesním zvířátkům, kterým vyrobily krmelec. Za pomoci jednoho tatínka,
dětí a lesních skřítků se pustily do práce
a výsledek všechny moc překvapil. Jak
můžete vidět ve videu, děti se do všech
činností zapojily. Bylo moc pěkné sledovat, jak s radostí zatloukají hřebíčky do
prken na výrobu krmelce, sbírají kaštany a žaludy, navlékají burákové korále
3–4/2021

a jak na závěr krmelec zdobí. Děti také
připravily lojové koule pro ptáčky a seznámily se s tím, co je vhodné dávat zvířátkům do krmelců a krmítek.
Po dokončení výrobku jsme se domluvili s místním myslivcem a jeho kolegou, že krmelec převezou na určené
místo v lese, pro nás dobře dostupné.
Odměnou pro děti byl výlet ve formě
stopované, cestou plnily různé úkoly.

V cíli našly svůj krmelec a v něm schovaný poklad. Pro lesní zvířátka a ptáčky
přivezly dobroty, které samy připravily.
Pro děti to byl velký den plný zážitků.
Z lesa odcházely s krásným pocitem,
že v něm mají vlastní krmelec, který
budou pravidelně navštěvovat a zásobovat ho.
Alena Jindrová
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Soutěžní video:
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ZŠ a MŠ Březová
Třída Sovičky (21 dětí) pod vedením paní učitelky Jitky Dudysové a asistentky Marie Štefkové
Vážená redakce,
naše mateřská škola se nachází v malebné vesničce na severní Moravě. Naše
třída se jmenuje Sovičky a navštěvuje ji
21 dětí ve věku 3,5 až 6 let.
Od září jsme začali v naší třídě s novým projektem s názvem Náš kamarád
strom, jehož hlavním cílem je všímat si
dění a změn v přírodě na námi vybraném stromu na školní zahradě.
Začali jsme tím, že jsme si s dětmi na
zahradě vyhlédli strom (dub), který
budeme celoročně pozorovat. Děti mu
vybraly jméno Bady. V šatně jsme pak
vytvořili velký papírový model, který
jsme podle jednotlivých ročních období ozdobili jejich charakteristickými
znaky a později i fotkami z návštěv dětí
u stromu.
S dětmi jsme v průběhu podzimu chodili pravidelně na zahradu, kde jsme
vždy nejdříve běželi k našemu Badymu.
Tam ho děti pozdravily, pohladily po kůře a ptaly se: „Jak se máš, Bady?“ Později
si hrály s listím, hrabaly ho, sbíraly a tvořily z něj domečky, určovaly barvy listů
a porovnávaly jejich velikost. Pak jsme
sbírali žaludy, které jsme usušili a v zimě
je zanesli zvířátkům do lesa.
3–4/2021

Koncem října jsme zkusili žaludy zasadit
do truhlíku společně s kaštany a bukvicemi a čekali jsme, zda nám něco
ve třídě vyroste. Z žaludů, které jsme
posbírali u našeho Badyho, pak vyrostly
tři krásné stromečky, o které se teď ve
třídě s dětmi staráme – jsou to vlastně
děti našeho Badyho.
Začátkem listopadu jsme byli osloveni
jedním tatínkem ze sousední třídy, zda
bychom si nechtěli zasadit na školní za-

hradu opravdový strom. Děti byly nadšené, a tak nám byla přinesena jablůňka
a k ní vše potřebné pro výsadbu. S dětmi
jsme sami vyhloubili jámu, stromek zasadili a zalili. Teď se na něj chodíme dívat.
Děti se už těší na jablíčka a vždy, když jdeme okolo, tak říkají: „To je naše Jablůňka.“
Děti ze třídy Soviček,
ZŠ a MŠ Březová u Vítkova,
paní učitelka Jitka
a paní asistentka Maruška
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ZŠ Bohutín, okres Šumperk
Děti školy napříč třídami (30 dětí) pod vedením paní učitelky Jindry Báťkové
Všechny projekty a aktivity dětí sledují dlouhodobé cíle a utvářejí postoje,
které si žáci odnášejí do dalšího života.
Proto se v naší škole zaměřujeme na
aktivity zasazené do širších souvislostí.
Budeme rádi, když vás naše snažení bude inspirovat. A nabízíme spolupráci!
Jiřička – pták roku 2020
Na jarní vycházce jsme pozorovali, jak
jiřičky sbírají bláto na stavbu hnízda. Vůbec to nemají jednoduché. Jiřička musí
pro bláto letět asi 1000x, než hnízdo postaví, a stavba jí trvá třeba i 14 dní. V časopise Ptačí svět jsme se dočetli, že můžeme hnízdění jiřiček i vlaštovek podpořit
výrobou umělých hnízd z keramické hlíny. Návod jsme našli také v tomto časopise. Kolegové z přírodovědného oddílu,
který funguje při naší škole, jej pro tento
časopis již v loňském roce nafotili.
Hotová hnízda děti z naší školy nabízejí
rodičům, přátelům i místním obyvatelům,
všem, jimž není osud ptáků lhostejný.
Na vycházce v okolí školy jsme s dětmi
pozorovali, že jiřičky nejsou všude vítanými hosty. Pan hostinský má novou fasádu a je přirozené, že se o ni bojí. Ptáčkům pak zabraňuje ve stavbě hnízd. Děti
se rozhodly, že panu hostinskému napíší
dopisy, ve kterých ho seznámí s možnostmi, jak zachovat fasádu v bezpečí
a zároveň umožnit jiřičkám hnízdění.
Dopisy s informacemi a časopisem jsme
panu hostinskému předali. Nakonec děti
3–4/2021

vytvořily nástěnku, kde nabízejí zájemcům z řad veřejnosti vyrobená hnízda
a představují i bezpečná řešení pro nové
fasády. Jdeme do toho srdcem. Přidáte se?
Ptačí budky
Děti svůj zájem o přírodu přenášejí i na
rodiče. Někteří doma vyrobili ptačí budky.
V pracovních činnostech je děti upravily.
Hotové budky si zájemci odnesli domů.
Děti tak měly možnost během jarního
uzavření škol pozorovat hnízdění nejen
na školní zahradě.
Už minulý rok jsme vyvěsili budku pro
rorýsy a lákali je ke hnízdění pouštěním
hlasů.
Po roce už bylo načase budku zkontrolovat. Ke kontrole jsme si přizvali odborníka z České společnosti ornitologické
a reportérku Českého rozhlasu Olomouc.
Děti si vyzkoušely, jaké to je mluvit na
mikrofon. No a co jsme zjistili? Rorýsi si
zatím budku jenom prohlíželi.
Jak jsme se dozvěděli od odborníka, příští rok jsou šance na zahnízdění ptáčků
vysoké.
Ptačí hodinka 2021.
Zapojení žáků do občanské vědy
Protože sledujeme z pozorovatelen ve
třídách krmítko na zahradě a během
zimy se děti o potravu ptáčkům starají,
rozhodli jsme se zapojit do mezinárodního sčítání ptáků na krmítkách. Dlouho

jsme se učili jednotlivé druhy rozpoznávat. Letos v lednu jsme tyto znalosti
zúročili. Při zapisování jsme se zdokonalili nejen v prvouce, ale i v českém jazyce,
matematice a práci s počítačem. Jsme
rádi, že jsme se přidali ke skutečnému
vědeckému bádání.
Ptáci a skla
Ptáci neumějí odlišit obraz krajiny v okně
od skutečnosti. Ročně jich jenom v Česku na zrcadlení ve skle doplatí asi milion
svým životem. Pojďme to spolu změnit!
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Děti i učitelé donesli do školy nepotřebné barvy na sklo a pak už jsme jen malovali všelijak barevné ptáčky a jiné motivy. Co dál? Stačí je nalepit na odmaštěná
okna. Zvenku a ve vzdálenosti asi 10 cm
od sebe, abychom rozbili odraz krajiny
v okně. Výtvory dětí jsme kombinovali
s kupovanými samolepkami, na které
jsme s dětmi uspořádali ve škole sbírku. A protože jsme spořiví, využili jsme
z koupených archů nejen samolepky samotné, ale i jejich obrysy. Snímek z naší
školy se objevil i na webových stránkách
České společnosti ornitologické.
Pomohli jsme i v sousední školce. Tam
jsme zabezpečili obzvlášť nebezpečná
místa, tzv. průhledy, kde děti našly na
zemi mrtvého ptáčka. Na okna školky
jsme použili nenápadné UV samolepky.
My lidé je skoro nevidíme, ale nebojte se,
ptáci je vidí výrazně a oknu se vyhnou.
Pedagogové školky se k nám připojili
a vytvořili také originální dekorativní zabezpečení oken pomocí samolepicí fólie,
původně určené pro polep aut.

movém akváriu kořeny monstery? A přežijí vodní zvířata? Zkusili jsme to bez chemie a výměny vody a podpořili přírodní
samočisticí schopnosti. Po pár dnech je
výsledek vidět (i cítit). Cenná zkušenost.
Jde to!

Na vycházkách po okolí školy si všímáme, která okna jsou pro ptáky nebezpečná a která naopak ne. Potěšilo nás,
že některé domy mají okna s moderními
venkovními žaluziemi, které nárazům do
oken brání. Kéž by při projektování domů a prosklených budov bylo více architektů, kteří jsou v možnostech ochrany
ptáků vzdělaní.

Vzhůru na bobří hrad
S dětmi se učíme v terénu. Jak vypadají
v přírodě pobytové znaky bobra? Ohlodaný kmen, pokácený strom. Kácením
stromů bobr živí sebe i svou rodinu. Pomáhá zadržovat vodu v krajině, jak jsme
se mnozí přesvědčili chůzí v podmáčeném terénu. Nalezená hromada klacků
tu také není náhodou. Ve skutečnosti je
někde pod ní ubytovaná bobří rodinka.
Bobří hrad byl nalezen!

Ekologická katastrofa ve třetí třídě
Ve třetí třídě někdo z dětí omylem vsypal
do vody více krmení, než rybičky a krevety mohly sníst. Voda začala zahnívat.
Poradí si s vyčištěním vody v ekosysté-

A jako Amazonka
Výuku češtiny v první třídě jsme obohatili o další rozměr. Učení o Amazonce jsme
propojili s informacemi o významu Amazonie pro životní prostředí celé planety.

Život v řece a okolo ní je pestrý a jedinečný. Vypalování a mýcení pralesů v okolí
řeky má dopad i na naše životy v Evropě.
Nejen písmenko A, celá abeceda vytváří
celek. Nejen jedno zvíře, jedna řeka, celé
populace a jejich životní prostředí utvářejí Zemi a zaslouží naši ochranu.
Zábava, nebo pohroma?
Ohňostroje jsou barevné, úchvatné
a slavnostní. Mají však svoje rizika. Naši druháci je s paní učitelkou zjišťovali
v rámci různých předmětů. Mnohé děti už o úrazech při ohňostrojích slyšely
a měly zkušenost i s pozorováním vlastních domácích zvířátek, která se velmi
bojí jejich hluku. Děti vyšly z vlastní zkušenosti, zkoumaly a diskutovaly. Výsledky si nenechaly pro sebe a zpracovaly je
formou veřejné informační nástěnky.
Lidé, zvládneme se bavit tak, aby tím nemuseli ostatní tvorové trpět?
Jindra Báťková

Soutěžní video:
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Loutky proDivadlo BARKA
aneb Srdce bez hranic a bez bariér
Spolek Krajánek ve světě
1. a 2. třída online distanční výuky spolku Krajánek ve světě (22 dětí) pod vedením
paní učitelky Běly Šebestové a paní učitelky Anny Odvárkové

D

arovat srdce znamená věnovat
někomu lásku či udělat radost.
My jsme se rozhodly spolu
s první a druhou třídou pilotního projektu online výuky Krajánek ve světě
potěšit svými výrobky bezbariérové
Divadlo BARKA v Brně. Proč čeští krajánci z nejrůznějších koutů světa posílají něco do Brna? Kde se to vzalo?
Tomuto příběhu předcházelo jedno
setkání dvou paní učitelek na stáži –
Anny a Běly. Jedna studentka speciální
pedagogiky, druhá češtinářka, co ještě
nedávno studovala divadelní vědu. Jedna učila děti zdravému životnímu stylu,
druhá se snažila rozvíjet pochopení pro
umění. Obě dívky i jejich třídy pak spojil
projekt, jejž vám představujeme.
Divadlo BARKA poskytuje místo k tvorbě lidem s hendikepem, kteří se zde mohou cítit přijatí. Je to prostor Ligy vozíčkářů a pravidelně zde vystupuje několik
integrovaných souborů, které sdružují
lidi s hendikepem i bez něj. Divadlo je
ale teď prázdné. Ustrnulo. Potřebuje život. Potřebuje tepat. Potřebuje srdce!
Srdcem divadla jsou totiž diváci a herci.
Ti tam však nyní kvůli pandemii nemo3–4/2021
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hou trávit čas. Pokusily jsme se proto
spolu s dětmi nějaké „herce“ do BARKY
poslat na lodičkách. Až loutky do divadla dorazí a ozvou se nám ve společné
pohádce, staneme se i diváky, kteří jsou
pro kulturu tolik potřeba.
Soutěž Srdce s láskou darované vytvořila i příležitost, jak dětem, které
se učí česky ve virtuálních třídách
spolku Krajánek ve světě, přiblížit
téma lidí s hendikepem. Mnoho dětí
ví o těchto lidech pouze okrajově. A jelikož je BARKA bezbariérová (doslova
i přeneseně), byla to ideální možnost,
jak téma divadla a hendikepu propojit.
Do projektu se přidaly i žákyně z České
asociace v Řecku, které Běla také učí.
Během celého března 2021 jsme se v hodinách se žáky bavili o různých druzích
hendikepu. Ze začátku jsme si společně
vysvětlovali, co to vůbec hendikep je.
Pomocí smyslů jsme si ukazovali, jaké to
asi musí být, když člověku některý z nich
chybí. Tak jsme se dostali ke zrakovému
a sluchovému postižení. Dalším tématem
byli lidé na vozíčku, lidé s Downovým
syndromem nebo poruchou autistického
spektra. Následovala diskuze, jak pomoci
nevidomému člověku na ulici, znakování
pomocí prstové abecedy a znakového jazyka i čtení Braillova písma.
Hodiny se ještě ozvláštnily návštěvou
paní Ladislavy Blažkové, která v BARCE
také vystupuje. Vyprávěla dětem o svém
životě na vozíčku. Děti se jí mohly ptát na
cokoli, co je zajímalo. Mimo jiné Laďka
sportovala a cestovala. To jsou zajímavá
témata i pro krajánky ve světě, protože
sami také často cestují, například za svými příbuznými do České republiky. V hodinách jsme kladli důraz na to, aby si žáci
uvědomili, že i lidé s postižením mohou
mít koníčky, věnovat se sportům a dělat
spoustu věcí, které my děláme běžně.
Patří i přes svůj hendikep mezi nás.
Děti měly za úkol doma vyrobit loutku,
která bude plout na papírové lodičce po
vodě až do Divadla BARKA – samozřejmě obrazně vlnami internetu, přestože
některé loutky připlují i fyzicky poštou.

Loutku a lodičku měly ozdobit tak, aby
udělaly radost právě lidem s hendikepem, kteří v divadle hrají. Na další hodině
jsme si výrobky všichni navzájem ukazovali a představovali. Některé děti měly
opravdu originální nápady, jak loutku či
loďku ozdobit nebo pojmenovat a tvoření je bavilo. Z výrobků jsme seskládali
výslednou koláž pro lidi v BARCE. Ať se
líbí a dělá radost! Loutky se nám zároveň ozvaly i z BARKY a vytvořily krátký
pozdrav, jak chodí po celém divadle.
Radost je tedy oboustranná!

Soutěžní video:

Běla Šebestová a Anna Odvárková
3–4/2021
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Je nám moc líto, že hlavní odměnu pro děti i dospělé – slavnostní setkání v historickém jednacím sále Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
už podruhé překazila pandemie. Ostatní slíbené odměny vítězné týmy uvedené na předchozích stránkách od organizátorů soutěže dostanou
během června.

KATEGORIE ZÁKLADNÍ ŠKOLY (3. až 9. ročníky)
1. místo:
Originální balíčky výtvarných
potřeb pro každého člena kolektivu
(celková hodnota 15 000 Kč),

■

knižní poukázky v hodnotě 300 Kč
pro všechny členy kolektivu,

■

■

přívěsky srdíčka se šlupnou
Swarovski pro celý tým,

■

originální medaile s logem soutěže,
dřevěný certifikát s vyřezaným
logem soutěže pro školu,

■

■

společenská hra od firmy Mattel,

■

zábavná vzdělávací hra z dílny
malířky Lucie Ernestové,

■

článek o vítězném kolektivu a jeho
uveřejnění v časopise AGE.

Odměna pro kolektiv:
Vstupenky do zážitkového centra
TEPfactor pro celý tým.

■

Odměny pro učitelku/učitele/
dospělého vedoucího kolektivu:
Ttřídenní relaxační pobyt v lázních
Luhačovice pro 2 osoby ve
čtyřhvězdičkovém boutique hotelu
Radun,

■

■

originální dárek z vamberecké krajky,

■

inspirační karty z dílny malířky
Lucie Ernestové,

■

dvě vstupenky na koncert,

Odměna pro kolektiv:

■

dvě vstupenky na divadelní
představení Studia Ypsilon,

■

■

dárek pro radost od módní
značky Rō.

Odměny pro učitelku/učitele/
dospělého vedoucího kolektivu:

Odměna pro školu/zařízení:
■

Volné vstupenky do všech expozic
Muzea a galerie Orlických hor
(MGOH) pro celou školu.

■

■

knižní poukázky v hodnotě 300 Kč
pro všechny členy kolektivu,

společenská hra od firmy Mattel,

■

zábavná vzdělávací hra z dílny
malířky Lucie Ernestové,

■

článek o vítězném kolektivu a jeho
uveřejnění v časopise AGE.

Originální dárek z vamberecké krajky,

Odměna pro kolektiv:

■

inspirační karty z dílny malířky
Lucie Ernestové,

■

■

dvě vstupenky na koncert,

■

dvě vstupenky na divadelní
představení Studia Ypsilon,

Odměny pro učitelku/učitele/
dospělého vedoucího kolektivu:

■

Originální balíčky výtvarných
potřeb pro každého člena kolektivu
(celková hodnota 10 000 Kč),

■

■

2. místo:
■

Vstupenky do zážitkového centra
TEPfactor pro celý tým.

dárek pro radost od módní
značky Rō.

■

Originální dárek z vamberecké
krajky,

■

inspirační karty z dílny malířky
Lucie Ernestové,

■

dvě vstupenky na koncert,

■

dvě vstupenky na divadelní
představení Studia Ypsilon,

■

dárek pro radost od módní
značky Rō.

Odměna pro školu/zařízení:
■

přívěsky srdíčka se šlupnou
Swarovski pro celý tým,

Volné vstupenky do všech expozic
Muzea a galerie Orlických hor pro
celou školu.

Vstupenky do zážitkového centra
TEPfactor pro celý tým.

■

originální medaile s logem soutěže,

3. místo:

■

dřevěný certifikát s vyřezaným
logem soutěže pro školu,

■

Originální balíčky výtvarných
potřeb pro každého člena kolektivu
(celková hodnota 5000 Kč),

■

přívěsky srdíčka se šlupnou
Swarovski pro celý tým,

■

originální medaile s logem soutěže,

■

dřevěný certifikát s vyřezaným
logem soutěže pro školu,

■

článek o vítězném kolektivu a jeho uveřejnění v časopise AGE,

■

volné vstupenky do všech expozic Muzea a galerie Orlických hor pro celou školu.

■

společenská hra od firmy Mattel,

■

zábavná vzdělávací hra z dílny
malířky Lucie Ernestové,

■

článek o vítězném kolektivu a jeho
uveřejnění v časopise AGE.

Odměna pro školu/zařízení:
■

Volné vstupenky do všech expozic
Muzea a galerie Orlických hor pro
celou školu.

4.–10. místo:
■

Balíček s překvapením
(ze sortimentu firmy OPTYS).

VEŘEJNÁ HLASOVACÍ SOUTĚŽ
1.–3. místo:
■

Dřevěný certifikát s vyřezaným logem soutěže pro školu,

■

přívěsky srdíčka se šlupnou Swarovski pro celou tvořivou skupinu,

■

Originální dárek z vamberecké krajky,

■

originální medaile s logem soutěže pro celý tým,

■

dvě vstupenky na koncert,

■

dárky Centropen,

■

dvě vstupenky na divadelní představení Studia Ypsilon,

■

společenská hra od firmy Mattel,

■

dárek pro radost od módní značky Rō.

■

zábavná vzdělávací hra z dílny malířky Lucie Ernestové,

Odměny pro učitelku/učitele/dospělého vedoucího kolektivu:

ZVLÁŠTNÍ CENA PŘEDSEDY
POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR (odměněny tři týmy)
■

Dárek od předsedy PS PČR,

■

volné vstupenky do všech expozic MGOH pro celou školu,

■

dřevěný certifikát s vyřezaným logem soutěže pro školu,

■

dvě vstupenky na koncert pro vedoucího kolektivu,

■

přívěsky srdíčka se šlupnou Swarovski pro celou tvořivou skupinu,

■

dvě vstupenky na divadelní představení Studia Ypsilon pro vedoucího kolektivu,

■

originální medaile s logem soutěže pro všechny členy kolektivu,

■

dárek pro radost od módní značky Rō pro vedoucího kolektivu,

■

společenská hra od firmy Mattel,

■

článek o vítězném kolektivu a jeho uveřejnění v časopise AGE.

3–4/2021

SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ | ODMĚNY 57

KATEGORIE MATEŘSKÉ ŠKOLY + 1. a 2. ROČNÍKY ZŠ
1. místo:
Originální balíčky výtvarných
potřeb pro každého člena kolektivu
(celková hodnota 10 000 Kč),

■

přívěsky srdíčka se šlupnou
Swarovski pro celou tvořivou
skupinu,

■

■

originální medaile s logem soutěže
pro všechny členy kolektivu,

■

dřevěný certifikát s vyřezaným
logem soutěže pro školu,

■

hračky od firmy Mattel,

■

zábavná vzdělávací hra z dílny
malířky Lucie Ernestové,

■

článek o vítězném kolektivu a jeho
uveřejnění v časopise AGE,

■

sladké odměny pro všechny členy
kolektivu,

■

volné vstupenky do všech expozic
Muzea a galerie Orlických hor pro
celou školu.

Odměny pro učitelku/učitele/
dospělého vedoucího kolektivu
(týká se 1.–3. místa):
■

Originální dárek z vamberecké
krajky,

■

inspirační karty z dílny malířky
Lucie Ernestové,

■

dvě vstupenky na koncert,

■

dvě vstupenky na divadelní
představení Studia Ypsilon,

■

dárek pro radost od módní
značky Rō.

2. místo:
■

■

■

■

Originální balíčky výtvarných
potřeb pro každého člena kolektivu
(celková hodnota 6000 Kč),
přívěsky srdíčka se šlupnou
Swarovski pro celou tvořivou
skupinu,
originální medaile s logem soutěže
pro všechny členy kolektivu,
dřevěný certifikát s vyřezaným
logem soutěže pro školu,

3. místo:
Originální balíčky výtvarných
potřeb pro každého člena kolektivu
(celková hodnota 3000 Kč),

■

■

přívěsky srdíčka se šlupnou
Swarovski pro celou tvořivou
skupinu,

■

originální medaile s logem soutěže
pro všechny členy kolektivu,

■

dřevěný certifikát s vyřezaným
logem soutěže pro školu,

■

hračky od firmy Mattel,

■

zábavná vzdělávací hra z dílny
malířky Lucie Ernestové,

■

článek o vítězném kolektivu a jeho
uveřejnění v časopise AGE,

■

hračky od firmy Mattel,

■

zábavná vzdělávací hra z dílny
malířky Lucie Ernestové,

■

sladké odměny pro všechny členy
kolektivu,

■

článek o vítězném kolektivu a jeho
uveřejnění v časopise AGE,

■

volné vstupenky do všech expozic
Muzea a galerie Orlických hor pro
celou školu.

■

sladké odměny pro všechny členy
kolektivu,

■

volné vstupenky do všech expozic
Muzea a galerie Orlických hor pro
celou školu.

4.–10. místo:
Balíček s překvapením
(ze sortimentu firmy OPTYS).

■

ZVLÁŠTNÍ CENA
PRO ŠKOLU
■

Výtvarné potřeby a dárky Optys
a Centropen v hodnotě 10 000 Kč
(tato částka bude rozdělena mezi
dvě oceněné školy),

■

dřevěný certifikát s vyřezaným
logem soutěže pro školu,

■

společenská hra od firmy Mattel,

■

článek o vítězném kolektivu
a jeho uveřejnění v časopise AGE,

■

volné vstupenky do všech expozic
Muzea a galerie Orlických hor pro
celou školu.

Odměny pro učitelku/učitele/
dospělého vedoucího kolektivu:
■

Originální dárek z vamberecké
krajky,

■

inspirační karty z dílny malířky
Lucie Ernestové,

■

přívěsek srdíčka se šlupnou
Swarovski,

■

dvě vstupenky na koncert,

■

dvě vstupenky na divadelní
představení Studia Ypsilon,

■

dárek pro radost od módní
značky Rō.

ZVLÁŠTNÍ CENA ZA POMOC ZEMI (odměněny tři týmy)
■

Návštěva celého týmu v areálu společnosti LIKO-S ve Slavkově u Brna,
prohlídka živých staveb, workshop atd.,

■

volné vstupenky do všech expozic Muzea a galerie Orlických hor pro celou
školu,

■

10 000 Kč od LIKO-Su každému týmu na jeho další ekologický projekt,

■

článek o vítězném kolektivu a jeho uveřejnění v časopise AGE.

■

sestavitelná ptačí budka pro každého člena týmu od společnosti OPTYS,

Odměny pro pedagoga/dospělého vedoucího kolektivu:

■

dřevěný certifikát s vyřezaným logem soutěže pro školu,

■

Originální dárek z vamberecké krajky,

■

přívěsky srdíčka se šlupnou Swarovski pro celou tvořivou skupinu,

■

dvě vstupenky na koncert,

■

originální medaile s logem soutěže pro celý tým,

■

dvě vstupenky na divadelní představení Studia Ypsilon,

■

knížka Objevy malého Chlapce pro každého člena kolektivu,

■

dárek pro radost od módní značky Rō.

ZVLÁŠTNÍ CENA ZA ŠÍŘENÍ MYŠLENKY PROJEKTU V ZAHRANIČÍ
■

Dřevěný certifikát s vyřezaným logem soutěže pro školu,

Odměny pro učitelku/učitele/dospělého vedoucího kolektivu:

■

přívěsky srdíčka se šlupnou Swarovski pro celou tvořivou skupinu,

■

Inspirační karty z dílny malířky Lucie Ernestové,

■

poukázka na knihy v hodnotě 1000 Kč pro kolektiv,

■

originální dárek z vamberecké krajky,

■

originální medaile s logem soutěže pro všechny členy kolektivu,

■

luxusní bonboniéra v dřevěné krabičce s motivem srdce,

■

společenská hra od firmy Mattel,

■

dvě vstupenky na koncert,

■

článek o vítězném kolektivu a jeho uveřejnění v časopise AGE.

■

dvě vstupenky na divadelní představení Studia Ypsilon,

■

dárek pro radost od módní značky Rō.
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ZVLÁŠTNÍ CENA ZA POMOC ZEMI
Jsme stavební firma, která i v moderní době bojuje za
životní prostředí. Snažíme se zajistit, aby naše města byla
příjemným místem pro život i dalších generací.
Vyvíjíme technologie, které nám umožňují návrat ke
kořenům moderní cestou. Stavěním zelených fasád,
zelených střech nebo kořenových čistíren přinášíme řešení
pro přírodní tepelnou stabilizaci budov.
Proto jsme se rozhodli již druhým rokem zaštítit
Zvláštní cenu Za pomoc Zemi v sedmém ročníku
celostátního projektu Srdce s láskou darované.

Odměníme 3 týmy!
www.zivestavby.cz www.liko-s.cz
3–4/2021

Tři vítězné týmy v kategorii Za pomoc Zemi si budou moci
prohlédnout první živou halu na světě LIKO-Vo a budovu
LIKO-Noe v areálu společnosti LIKO-S ve Slavkově u Brna. Naše
zelené stavby ukazují nový koncept budov, které nejenom
chladí samy sebe, ale umí ochladit i svoje okolí. Budoucnost
stavitelství patří zeleným stavbám!

J

edno z předních českých divadel
je tu s námi už 57 let!
A je také patronem našeho projektu
Srdce s láskou darované.

MĚSTO VAMBERK
A M UZEUM KRAJKY V AMBERK
vás zvou na prohlídku
•
•
•
•

trvalých expozic paličkovaných krajek
specializovaných tematických výstav
proměny krajky v Čechách od počátku
18. století až do současnosti
unikátního paličkovacího stroje

Otevřeno celoročně (pokud to pandemie dovolí)
Více na www.muzeumkrajky.cz.

Hrdí partneři
celostátní soutěže
soutěže

61

Minulý rok jako by nebyl

Teď se hudba opět vrací

Hudba je lék a ta živá dvojnásob. To množství
energie, které hudebníci svým umem předávají publiku, jež jej následně vrací ve formě
uznání a potlesku, je něco, co se jen stěží dá
předat z obrazovky. I přesto jsme se snažili
v nesnadné době zpříjemnit našim posluchačům dny hudbou, jak jen situace zrovna
dovolovala, a umožnit jim tak alespoň na
chvíli uniknout z reality a zaposlouchat se do
nejrůznějších skladeb, žánrů, nástrojů nebo
třeba mluveného slova v našich online pořadech FOK On. Však jsme o tom informovali
i na stránkách AGE.

Nový šéfdirigent i nový
koncertní mistr se na vás těší
Krátce jsme se setkali naživo minulý rok v září, než pandemie znovu udeřila. Návštěvníci
našich koncertů se mohli seznámit s novým
šéfdirigentem Tomášem Braunerem na jeho inauguračním koncertu. Chtělo to pevné
nervy, neboť mu předcházela složitá logistická bitva. Beethovenův Trojkoncert pro klavír,
housle a violoncello mělo s orchestrem obstarat Maisky trio, které žije v Belgii. Letecké
spojení bylo zastaveno, Mischa Maisky byl ale
odhodlaný hrát. Vyrazili tedy autem, což bylo
paradoxně stále možné. Nikdy jsme od žádných hostujících umělců neměli tak podrobné zprávy z průběhu cesty. A pak najednou tu
byli, i když ani jim samým nebylo jasné, jak se
dostanou zpět domů. Koncerty se uskutečnily a jsou zaznamenány. Kromě Beethovenova
Trojkoncertu a Smetanova Pražského karne-

valu na úvod se vydařila především 1. symfonie Bohuslava Martinů, srdeční záležitost
inaugurovaného šéfdirigenta.
Nového koncertního mistra Romana Patočku jsme už ovšem představit nestihli. Jeho
vítězný Koncert pro housle a orchestr a moll
Antonína Dvořáka jsme mohli slyšet až letos
v květnu v přímém přenosu ČRo Vltava. Věřím, že jak práci šéfdirigenta, tak virtuozitu
koncertního mistra budeme mít možnost si
vychutnat v nové sezoně o to více.
Hudba se vrací do Prahy. A troufám si věřit, že
tentokrát už nás neopustí. Osmdesátá sedmá
koncertní sezona, jejíž program jsme zveřejnili, je signálem návratu k normálnímu životu, a především její zahajovací část gestem
podpory domácím sólistům i ansámblům po
v podstatě roční pauze. Chceme primárně vyjádřit solidaritu a ukázat, že jejich umělecké
úsilí má smysl. Umělci jsou emotivní lidé, musí být, aby měli schopnost odvést na pódiu
výkony, které vás přesvědčí, a možná byste se
divili, kolik z nich mámila rezignace. Proto má
toto gesto smysl.
Daniel Sobotka,
ředitel Symfonického orchestru
hl. m. Prahy FOK

Foto: Petra Hajská

V loňském roce jsem zde vyjadřoval slova naděje na navrácení
orchestru na koncertní pódia a našich životů zpět k normálu. Uběhl
další rok a jsme v podstatě na stejném místě. Jako by ten minulý
rok ani nebyl. Zůstávám však optimistou, že covidu a pandemii
už tentokrát dáme sbohem. A že ticho v koncertních sálech bude
brzy jen vzpomínkou dní minulých.

Současná situace však nepostihla
jen hudebníky, ale v obrovské míře
také učitele a žáky, potažmo celé
jejich rodiny. Izolace, nejistota,
boj s technologiemi, to jsou jen
některá z úskalí, která jim tato doba
přichystala. A protože každá kritická
chvíle odhaluje pravé charaktery,
jsem rád, že se soutěže Srdce
s láskou darované zúčastnilo tolik
týmů a tato skvělá myšlenka tak
žije dál. Je vidět, že i v nesnadných
dobách nás spojuje obrovská vůle.
Výhercům jménem Pražských
symfoniků gratuluji a rádi je opět
přivítáme na některém z našich
koncertů nebo dětských programů
v nové sezoně.

Hrdý partner
celostátní soutěže
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Jana Chmelařová:

Srdce s láskou darované dává naději
Jsem ráda, že mohu být u toho
>
Jana Chmelařová je jednatelka
společnosti René. Každoročně
daruje každému ze členů
vítězných týmů ve starší
věkové kategorii a českým
školám v zahraničí poukázky
na knihy. Na fotografii během
posledního setkání vítězů
v Poslanecké sněmovně

Vloni jsem si na tomto místě přála, abychom
se mohli s vítězi zase potkat v Poslanecké
sněmovně. Bohužel ani letos nebudeme mít
to štěstí. Tak vám všem, kteří jste se zapojili do sedmého ročníku tohoto nádherného
projektu, alespoň na dálku tisknu pravici
a vyjadřuji hluboký obdiv. Vytvořit taková
nádherná a kreativní srdce a rozdat tolik radosti kolem ve velice složitých podmínkách
a mnohdy i na dálku bez toho, aby bylo možné dát síly dohromady ve škole, k tomu byla
potřeba pořádná dávka odhodlání, kreativity
i píle. Těší mě, že je Srdce s láskou darované
pro vás i nadále obrovskou motivací a společně můžeme vytvářet pozitivní energii, která je právě v této době víc než potřeba.
Vaše Jana Chmelařová

DUHOVÁ KOČKA – autorský obchod Lucie Ernestové
věnuje vítězům projektu Srdce s láskou darované
nádherné hry a inspirační karty.
„Každý člověk potřebuje cítit, že je součástí nějakého
celku, komunity, party… Aby ten pocit naplnil, potřebuje
vnímat, že je pro celek nějak užitečný. Že je jeho
jedinečnou a platnou součástí. Z dětí se stávají dospělí
tím, že z opečovávaných se stávají těmi pečujícími.
A právě Srdce s láskou darované vám dává příležitost
zažít si pocit toho, kdo pečuje a dává.“
Lucie Ernestová
Hrdý partner
celostátní soutěže
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Hrdý partner
celostátní soutěže
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Ve veltruské čokoládovně Pralinka
si můžete čokoládové dobroty zkusit s dětmi vyrobit
Ale klidně přijedeme i za vámi do
mateřských školek a základních škol nebo
na nějakou akci, kde chcete udělat radost
nejmenším návštěvníkům a jejich rodinám.
Těšíme se na vás.
Vaše Pralinka

NOVINKA:
Pralinky pro diabetiky a fitness čokolády

Hrdí partneři
celostátní soutěže

Bazilika sv. Jakuba
Praha – Staré Město, Malá Štupartská 6

uvádí

5. 8. –23. 9. 2021 v 19 hodin

www.facebook.com/aomvf
www.auditeorganum.cz

videoprojekce
live video
Irena Chřibková – ředitelka
mezinárodního varhanního
festivalu je již tradičně
partnerem celostátního
projektu Srdce s láskou
darované.

5. 8.

Barvy Paříže
SAMUEL LIÉGEON (Francie)
J. S. Bach, J. P. Leguay, J. Demessieux,
Ch. Tournemire, G. Ligeti, improvizace

Program:

12. 8.

Pocta Marcelu Duprému
KAREL MARTÍNEK (Česká republika)
J. S. Bach, M. Dupré, Z. Gárdonyi,
improvizace

Program:

19. 8.

2. 9.

S písní a beze slov
CHRISTIAN-MARKUS RAISER (Německo)

Belgické cantabile
JOHAN HERMANS (Belgie)

P r o g r a m : G. Frescobaldi, J. P. Sweelinck, J. S. Bach,
F. Mendelssohn-Bartholdy, J. Ch. H. Rinck,
Ch.-M. Raiser, J. Grison

P r o g r a m : D. Bédard, J. Stanley, C. Franck,
J.- N. Lemmens, F. Peeters

9. 9.

26. 8.

Tajemství víry
IRENA CHŘIBKOVÁ (Česká republika)
P r o g r a m : D. Buxtehude, B. Storace, J. Zwart,
C. Saint-Saëns, G. Verschraegen, N. Hakim

Procházka staletími od západu k východu
ALEŠ NOSEK (Česká republika)
P r o g r a m : N. de Grigny, J. S. Bach, J. L. Krebs,
E. Köhler, J. Klička, G. A. Mušel

16. 9.

Setkání čtyř rukou a čtyř nohou
LEYLIE YEKTA (Ázerbájdžán); NILS LARSSON (Švédsko)
J. S. Bach, A. F. Hesse, G. F. Händel, G. Merkel,
O. Lindberg, G. Gullin, J. Rutter
Program:

23. 9.
Festival se koná za laskavé ﬁnanční podpory Ministerstva
kultury a Hlavního města Prahy, pod záštitou Apoštolského
nuncia arcibiskupa Mons. Charlese Daniela Balva
a radní Hl. m. Prahy paní MgA. Hany Třeštíkové.

Nepokořená Notre-Dame
JOHANN VEXO (Francie)
Program:

J. S. Bach, W. A. Mozart, Ch. M. Widor

Předprodej vstupenek

PRAGUE TICKET OFFICE,
www.pragueticketofﬁce.com
TICKETPORTAL, Politických
vězňů 15, tel. 224 091 437,
www.ticketportal.cz
a jednu hodinu před
začátkem koncertu
v místě konání

Hlavní mediální partner

mediální partner

Hrdí partneři
celostátní soutěže

UČITELSKÝ MĚSÍČNÍK
Časopis pro všechny pedagogické pracovníky,
který se snaží pomáhat jim v jejich nelehké práci a je zdrojem
odborného vzdělávání a profesního rozvoje. Nabízí pomoc
při řešení reálných situací, se kterými se učitelé setkávají.
Prostřednictvím špičkových odborníků na danou problematiku
přináší orientaci a tipy v moderních pedagogických trendech,
právní problematice, managementu třídy, způsobech hodnocení,
didaktice jednotlivých předmětů, rozvoji gramotností i v celkovém
pojetí kurikula.
To vše aktuálně, prakticky, přehledně

10 vydání/rok (od září do června) + 2 tematické přílohy
Minimálně 32 stran
Součástí předplatného je:
 tištěný časopis  online archiv časopisu  bezplatná poradenská služba
Kalendářní předplatné – 1 035 Kč/rok (1 139 Kč včetně DPH, poštovného a balného)

Objednávejte na www.wolterskluwer.cz/obchod
Když si musíte být jistí

NAŠE VÍTĚZSTVÍ
JE VAŠE SPOKOJENOST

1 '  ' fk

Hledáme další srdcaře. Připojíte se k nám?

8. ročník celostátního projektu Srdce s láskou
darované vyhlásíme v září!

www.srdceslaskou.cz

Hravé učební

POMŮCKY

My inspirujeme, vy tvoříte

Připravili jsme pro vás originální školní pomůcky, kterými si můžete zpestřit
střit
výuku a netradičně procvičovat učivo. Jedná se o dřevěné šesti- nebo osmihrany
ihrany
s natištěnými obrázky, čísly nebo písmeny. Jsou spojeny středovou osou,
kolem níž se otáčejí. Takto můžete přiřadit ke zvířatům jejich mláďata,
ke stromům jejich listy a plody, rozlišit slabiky, počty symbolů a jiné.
Čísla, písmena a slabiky jsou spojeny magnety, které umožní různě skládatt
jednotlivé díly mezi sebou, a tím vytvořit různé početní příklady, číselné řady
dy
nebo slova, najít samohlásky a souhlásky, určit začáteční písmena slov, počet
čet
slabik atd.
Výhodou těchto pomůcek je jejich variabilita a procvičování manuální zručnosti.
uččnosti.
čnos
Objednávejte na www.optys.cz v záložce Škola.

www.optys.cz

DEKORACE

s nádechem léta

Všechen materiál naleznete na

www.optys.cz

v sekci Výtvarný sortiment

Jak z obyčejné sklenice vyrobit originální dekoraci?
Letní sezona je za dveřmi, tak si připravíme dózu s mořskou
tematikou – odlijeme si hvězdici a mušle.
Do kelímku nalijeme 1 díl vody a 3 díly prášku a důkladně
promícháme. Poklepáním kelímku o podložku se zbavíme případných bublinek. Na zpracování hmoty máme asi 10 minut,
proto si vše potřebné nachystáme předem. Například očko
z drátku nebo šňůrky, kdybychom se rozhodli vyrobit odlitek
k zavěšení. Hmotu pak nalijeme do připravené formy a špachtlí
rozprostřeme do všech záhybů. Necháme vytvrdnout alespoň
45 minut, poté můžeme odlitek vyklopit. Optimální je nechat
jej dosušit do druhého dne. Poté je připraven k další manipulaci. Můžeme jej nechat porcelánově bílý, nebo jej můžeme
obarvit všemi dostupnými barvami podle potřeby. Dále si při-

pravíme sklenici s vhodnou velikostí víčka. Odstraníme z ní
všechny samolepky, kolem hrdla uvážeme stužky, případně
šňůrku s korálky, a víčko obarvíme akrylovou barvou. Pokud
máme všechny komponenty zaschnuté, přilepíme odlitek na
víčko a máme hotovo.
Co budeme potřebovat:
r formu.......................................obj. č. 4071500086
r prášek Reliefco 250...........obj. č. 4030203264
r špachtle..................................obj. č. 4030600281
r akrylové barvy....................obj. č. 4010802023
r perleťové barvy..................obj. č. 4071200062
r PVA lepidlo ...........................obj. č. 3100200057
r štětec, kelímek, odměrku, sklenice, stužky
a korálky k dozdobení dle vlastního výběru

