
 

 

Svetový deň úsmevu  

5. októbra 2016 sa naša Spojená škola v Rudňanoch celá obliekla do žlta a vyčarila na tvárach žiakov 

i učiteľov širočizný úsmev.  Svetový deň úsmevu (WorldSmileDay), ktorý pripadá na 7. októbra sme si 

pripomenuli počas celého tematicky zameraného dňa. 

 Svetový deň úsmevu oslavujeme od r. 1999, jeho 

cieľom jeprinášať ľuďom najmä dobrú náladu 

a vyčariť na tvárach úsmev.  A ako vznikli smiley - 

„smajlíky“ úsmevu, ktoré sa stali neodmysliteľnou 

súčasťou našich životov a komunikácie medzi ľuďmi ? 

Ich tvorcom je americký grafik Harvey R. Ball, ktorý 

nakreslil jednoduchý obrázok – tvár so žltým 

podkladom v kružnicovej podobe, dve bodky ako oči 

a jednoduchý oblúčik ako úsmev. Bolo to v USA v r. 

1963.  

Výnimočný deň si učitelia a žiaci na našej  škole 

v Rudňanoch pripomenuli po prvýkrát vďaka 

iniciátorkám podujatia Mgr. Jane Bockovej a Mgr. Martine Topoliovej. Deň úsmevu odštartovali 

pestrou zmesou slovenských pesničiek o úsmeve, ktoré sa rozliehali školským rozhlasom. Počas prvej 

vyučovacej hodiny sa žiaci oboznámili s históriou Svetového dňa úsmevu a podľa pripraveného 

metodickéhomateriálu vypracovali pracovný list. Po prvej prestávke nasledovala 90-minútová šnúra 

tvorivých dielní, zameraných ako ináč, na úsmev. Žiaci maľovali, strihali, lepili, kreslili a modelovali. 

Z papiera, textilu, sadry či iných materiálov vytvorili žiarivé, úsmevné, veselé a najmä originálne 

práce, ktoré hodnotila skupina porotcov, v zložení Mgr. Jana Zacharová, riaditeľka, Mgr. Anna 

Marušinská, zástupkyňa a Dana Krestianová, učiteľka.  



Počas ďalších vyučovacích hodín si žiaci pozreli úsmevný film Beethoven a na záver dňa vytvorili na 

školskom dvore obrovského smajlíka. 

Hlavným krédom celého tematicky zameraného dňa a najmä tvorivých dielní bolo vyzdobenie každej 

triedy, samotných žiakov i triednych učiteľov s použitím materiálov žltej farby. Najlepšie si počínali 

a zadanie splnili žiaci 6. C triedy pod vedením pani učiteľky  Mgr. Jany Lapšanskej.  Víťazov čakala 

sladká sponzorská odmena v podobe torty Rafaelo. 

Naprázdno neobišli ani ostatní žiaci. Koordinátorky projektu rozdelili bohatú sponzorskú nádielku 

rovnakým dielom každej triede, ale aj kolektívu pedagógov. 

V Rudňanoch sme si Svetový deň úsmevu užili po prvýkrát, a to aj vďaka ústretovému prístupu zo 

strany vedenia školy, nadšeniu žiakov i pedagógov a najmä štedrosti drobných živnostníkov v Levoči 

i Spišskej Novej Vsi. 

Už teraz s úsmevom kráčame a tešíme sa na Svetový deň úsmevu 2017   

Dovidenia a do úsmevu  

 

Vypracovala: Mgr. Bocková Jana, Mgr. Topoliová Martina 

 

 

 

 

 

 



 


