KOUZLO OBYČEJNÉHO DOPISU
Co dokáže jeden „obyčejný“, ručně psaný dopis? O tom se měli možnost přesvědčit žáci 4.D ze
ZŠ Milady Horákové v Hradci Králové. Ti totiž dostali v rámci slohové a komunikační výchovy úkol
takový dopis napsat. Zadání nebylo jen tak ledajaké…. Každý žák si měl coby svého adresáta vybrat
veřejně známou osobnost, někoho, kdo je pro něj vzorem, a touto formou ho oslovit. Není to snadný
úkol, zvlášť v dnešní době ne. Takové zvyky už se nenosí, nejsou moderní a svým způsobem zdržují.
Žáci i přesto pečlivě a vytrvale pracovali. Chvílemi nevěděli jak dál, občas chtěli svou snahu
vzdát. Nakonec se všem zadařilo a mohli své dopisy opravdu poslat. Jako za starých dobrých časů vložili
dopis do obálky, nadepsali adresu (mnohdy velmi složitě nalezenou), nalepili známku a společně hodili
dopisy do poštovní schránky.
Poté následovalo velké čekání… Po sedmi dnech byla do 4.D doručena první obálka od
akrobatického pilota Petra Kopfsteina. Nadšení dětí se nedá popsat slovy. Následovaly odpovědi od
Ester Ledecké, Ondřeje Synka, krásný dopis napsal dětem i Lukáš Krpálek. Mohlo by se zdát, že je
projekt u konce. Děti se přece přesvědčily o tom, že to „funguje“. Dopis si někdo přečetl, našel si čas
odeslat odpověď a udělat tak někomu radost….
Za pár dní ale ve škole zazvonil telefon. Zavolal dojatý kapitán hradeckých hokejistů Radek
Smoleňák s tím, že obdržel krásný dopis od Bětky ze 4.D a svou odpověď by jí chtěl předat osobně.
Setkání se samozřejmě s velkým nadšením uskutečnilo. Bylo moc milé, dojemné a nezapomenutelné
pro všechny zúčastněné. Radek Smoleňák je velmi vstřícný sympaťák, který se čtvrťákům doslova
rozdal. Bětce splnil její velký sen a všem ostatním se postaral o úžasné zážitky. Celá třída společně
navštívila hokejový zápas a v blízké době se podívá na trénink A týmu, na který je srdečně zvána.
Děti stále čekají, zda budou odpovědi přibývat a svých dopisů se dočkají i ostatní. Už teď ale
všechny vědí, kolik užitečného a krásného může člověku přinést jeden „obyčejný“, ručně psaný
dopis…..

