
"Člověk, který se směje, je jako baterka, která se nabíjí". (Miroslav Horníček) 

 

Na úterý 5. října připadá Mezinárodní den úsměvu. Tento den si 

připomínáme od roku 1999, ale celé to začalo již v roce 1963, kdy 

americký malíř a tvůrce reklam Harvey Ross Ball dostal za úkol vytvořit 

něco, co by pomohlo podpořit a posílit morálku zaměstnanců jedné 

americké pojišťovací společnosti. A tak umělec namaloval dnes již 

legendárního smajlíka - usmívající se tvář. Harvey Ball založil v roce 

1999 nadaci World Smile Foundation jako neziskovou charitativní 

společnost, která mimo jiné pořádá Světový den úsměvu - den 

věnovaný "dobré náladě a dobrým skutkům". Sloganem tohoto dne je 

"Udělejte laskavost - pomozte jedné osobě usmát se". 

Den úsměvu v 1. B 

V úterý 5. října nás v naší třídě čekaly aktivity, které se vztahovaly k 
"Mezinárodnímu dni úsměvu". Nejprve jsme společně vybrali 
nejkrásnější zvířecí úsměv. Nejvíce hlasů získal roztomilý lenochod. 
Pokračovali jsme vybarvením sluníčka s úsměvem, které si každý žák 
vybarvil dle své nálady. S dobrou náladou jsme zakončili 
úterní vyučování a neseme si ji i do dalších částí dnešního dne.  
 
 

 

Den úsměvu - 6. A, 6. B, 7. třída 

Na Den úsměvu jsme si s 6.A. 6.B. a 7. třídou zahráli s veselými 

barvami, které jsme prolínali na mokrý podklad, vytvořili jsme tak 

pozadí pro usmívající se obličej, který byl ovšem z profilu. Tato 

technika malování portrétu z profilu není vůbec jednoduchá, ale žáci se 

s tím statečně poprali.  Největší problém byl kupodivu náčrt úsměvu. 

Výrazy, které jsme vytvářeli, nás velice bavily, a tak jsme den úsměvu 

oslavili jak se patří, smáli jsme se skoro celé dvě hodiny… 

Mezinárodní den úsměvu v družině 

Družina navázala na dopolední aktivity ve třídách v rámci 

„Mezinárodního dne úsměvu“. Nejprve jsme si s dětmi povídaly, proč 

je důležité se smát a svůj smích a dobrou náladu předávat dál. Děti se 

dozvěděly i zajímavé informace o tom kolikrát se průměrně za den 

zasmějí ženy a kolikrát muži. Co myslíte, kdo se směje v průměru více? 

Tady je odpověď, ženy se smějí v průměru 62x za den a muži 8x za den. 

Celým odpolednem nás doprovázela naše chechtající opička, kterou 

máme v družině a pouštíme si jí pro dobrou náladu. Samozřejmě 

nemohlo chybět i tvoření. Některé děti nakreslily usmívající obličeje a 

další vyrobily krásně se smějící podzimní dráčky. Celé odpoledne se 

nesl v dobré náladě a častému hlasitému smíchu.  

 


