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Děti černohorské školy malovaly seniorům
	 Od	loňského	roku	je	v	souvislosti	
se	šířením	pandemie	vyvíjen	obrov-
ský	psychický	tlak	na	celou	společ-
nost,	obzvláště	pak	na	seniory.	Lidé,	
označovaní	 jako	 riziková	 skupina,	
potřebují	v	 této	nelehké	době	nejen	
naši	pomoc	a	ohleduplnost,	ale	pře-
devším	 znovunalezení	 pozitivního	
přístupu	 k	 životu.	 Důležité	 je	 tedy	
najít	vhodnou	a	smysluplnou	příleži-
tost,	 jak	udělat	našim	dříve	naroze-
ným	 spoluobčanům	 radost	 a	 vnést	
do	jejich	běžného	každodenního	ži-
vota	změnu	a	rozptýlení.
	 Jak	nejlépe	projevit	mezigenerač-
ní	 soudržnost	 a	 podporu	 seniorům	
než	s	pomocí	dětí.	Kampaň	vznikla	
již	vloni	na	jaře	při	první	vlně	pan-
demie	v	Jihočeském	kraji,	kde	děti	
z	 mateřských	 škol	 začaly	 malovat	
seniorům	přáníčka	k	Velikonocům.	
Objevil	 se	 velký	 zájem	 o	 zapojení	
se	nejen	ze	 strany	mateřských,	 zá-
kladních	škol	a	dětských	skupin,	ale	
i	ze	strany	zařízení	pro	seniory,	kte-
rým	byly	dětské	výtvory	adresová-
ny	v	souvislosti	se	zákazem	návštěv	
rodinných	 příslušníků	 a	 blízkých.	
Sociální	pracovníci	 tak	mohli	přá-
níčka	bezpečně	předat	svým	klien-

tům	 a	 věnovat	 jim	 jejich	 prostřed-
nictvím	 i	 kousek	 lásky	 a	 radosti.	
Díky	této	aktivitě	se	kampaň	rozší-
řila	na	celonárodní	úroveň.
	 I	 naše	 základní	 škola	 se	 zapojila	
do	 celorepublikové	 iniciativy	 pro-
jektu	Implementace	politiky	stárnutí	
na	 krajskou	 úroveň,	 jehož	 aktivity	
jsou	realizovány	pod	hlavičkou	Mi-
nisterstva	 práce	 a	 sociálních	 věcí	

ČR.	 Jelikož	 je	 jedno	 ze	 sociálních	
zařízení	pro	seniory	umístěno	i	u	nás	
v	Černé	Hoře,	neváhali	jsme	a	ihned	
jsme	se	k	této	výzvě	připojili.	Kon-
taktovali	jsme	místní	domov	pro	se-
niory	a	domluvili	se	na	termínu	pře-
dání,	kterým	byl	17.	prosinec.
	 Děti	se	s	chutí	a	bez	velkého	roz-
mýšlení	pustily	do	práce	a	vytváře-
ly	nejrůznější	přáníčka,	do	kterých	

psaly	 dojemné	 vzkazy,	 lepily	 fot-	
ky,	 a	 především	 se	 snažily	 svým	
výtvorem	udělat	babičkám	a	dědeč-
kům	 radost	 k	 Vánocům.	 I	 pro	 ně		
to	byl	 trochu	 jiný	a	 zvláštní	proži-
tek,	 obdarovat	 někoho	 na	 dálku		
a	popřát	mu	příjemné	prožití	vánoč-
ních	svátků.	
	 V	současné	době	je	více	než	po-
třebná	vzájemná	sounáležitost	a	my	
společně	 s	 dětmi	 věříme,	 že	 jsme	
vykouzlili	 úsměv	 na	 tvářích	 dříve	
narozeným,	kteří	žijí	v	našem	oko-	
lí.	 Jedno	 přání	 jsme	 věnovali	 za-
městnancům	 Domova	 pro	 seniory		
v	 Černé	 Hoře.	 Málokdo	 si	 uvědo-
muje,	kolik	fyzicky	i	psychicky	ná-
ročné	 práce	 se	 za	 branami	 těchto	
sociálních	 zařízení	 pro	 seniory	
skrývá.	 Na	 vedení	 těchto	 zařízení,	
pečující	 a	 ošetřující	 personál	 jsou	
kladeny	 mimořádné	 nároky.	 Děla-	
jí	 vše	 pro	 to,	 aby	 těm,	 o	 které	 se		
starají,	 zajistili	 bezpečné	 prostře-	
dí	 a	 sami	 přitom	 riskují	 vlastní	
zdraví.	 Zaslouží	 si	 tedy	 náš	 obdiv		
a	poděkování.																																																																																									

Za pedagogický sbor ZŠ Černá Hora 
Jana Kubelková
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