Děti darují radost a prázdninovou RAKETU dětem
Akce DARUJ RAKETU, která probíhala během května a června 2017, si dala za cíl naučit malé děti
vnímat potřeby svého okolí a kreativně vyjádřit a obhájit vlastní volbu a nápady. A podařilo se! Díky
řadě krásných obrázků a příběhů, které jsme obdrželi, putuje více než tisíc prázdninových čísel
časopisů RAKETA do všech koutů České republiky i na Slovensko. Vedle individuálních darů pro
šikovné kamarády, sourozence nebo spolužáky se malí čtenáři rozhodli udělat radost také dětem
v těchto institucích:
Dětská psychiatrická nemocnice v Opařanech
Dětské oddělení Třinecké nemocnice, p.o
Dětský domov Sázava
IQ Roma servis z.s.
Klinika dětské hematologie a onkologie, Fakultní nemocnice MOTOL
Klokánek, zařízení Fondu ohrožených dět
Letní dům z.s. (pomáhá dětem z dětských domovů)
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.
Nadace DEBRA (pro děti s nemocí motýlích křídel)
Nadační fond Veroniky Kašákové
Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
Děkujeme za všechny básničky, nádherné pestrobarevné obrázky, videa a příběhy plné dětské
upřímnosti, laskavosti a nezkaženosti. Bez nich by projekt DARUJ RAKETU vlastně vůbec nefungoval.
Děkujeme také rodičům a vnímavým učitelům na základních školách, kteří dětem naslouchají, hovoří s
nimi a vedou je k dobročinnosti. Vidíme, že to, co děláme společně, má smysl. A teď hurá na
prázdniny!
RAKETA dětem z.s.
raketa@labyrint.net
www.raketa-casopis.cz

Krátké ukázky z dopisů:
„Když jsme o tom s tátou mluvili, nejdříve jsem se lekla. Bála jsem se, že by děti dostávaly Raketu,
která mi chodí poštou, a já bych žádnou neměla. Pak mi táta ale povídal, že mi stále bude Raketa
chodit a mohla by chodit i jiným dětem. To budu ráda. Ráda taky dostávám dopisy.“
Františka, 3 a půl roku
„Když jsme si ve škole povídali o tom, komu bychom dali Raketu (tu my totiž s děckama odebíráme),
tak jsem si na něho vzpomněla. Vyprávěla jsem o tom všem a brečela. Protože mi najednou došlo, že
to bylo ode mě škaredé na něj žárlit. On nemá komu říkat mámo a táto. A proto bych chtěla, abyste
mu poslali Raketu. Děcka se mnou souhlasily.“
Mia a děti z druhé třídy

„Vojta se mnou chodí na skauta a pořád něco kut. A proto má přezdívku Myšpulín. Taky hraje
pozemní hokej za Bolevec a rybaří. (…) Nehraje na žádný hudební nástroj, jen na tátovy nervy. Měli
byste mu Raketu darovat, protože má spoustu fantazie, a ta se ve vašem časopise objevuje často.
Jáchym, 10 let
„Naši prvňáci jsou lupínci a často paní učitelce připravují perné okamžiky, ale ve chvíli, když je něco
zaujme, jsou báječní. Rozhodli jsme se proto navrhnout je na Vaši akci Daruj Raketu.“
žáci 9.B ZŠ Vrdy
„Rýchla raketa robí rámus, odlieta.
Kam? K deťom do světa.
Každý na ňu máva.
Príde aj k nám! Hurá! Sláva“
mama Žofia a deti
Lék pro nemocné děti
Co dělají děti?
Když stůňou a neví,
zda se zítra uzdraví?
To je jasné, já to vím!
V nemocnici na posteli,
číst si můžou každou chvíli.
Raketu jim darujem,
ať i jim je brzy hej!
Časopisy v nemocnici,
to je super, bomba nápad!
Uděláme radost v Třinci,
děti budou číst a chápat.
Pomáhejte dětem,
vždyť čtení je lékem
Děti ze čtenářského klubu ZŠ Kontešinec, Český Těšín
„Byla jedna holčička a jeden chlapeček. Ti byli spolu na pokoji. Holčička spadla z kola a zlomila si
nohu. A klukovi vyndali slepé střevo. Jednoho dne za nimi přišel klaun se zrzavými vlasy a modré oči.
Klaun je rozveselil a dal jim balonky. A já slávka Vokounová jim chci dát časopis RAKETA.“
Slávka, 9 let
„Koukejte děti,
Raketa let.
Jo u nás v lese,
báječně čte se!!!“
Šimon, Matouš a maminka Světlana
„Malá svobodná naše škola
Jednoho dnes se narodila.

Říkáme si waldorfská
U nás se nikomu nestýská.
Neměli jsme se kde učit
Museli nám třídy půjčit.
Byly ale jenom dvě
A my už se sem nevejdeme.
Stěhujeme se na vesnici,
Těšíme se, to musíme říci.
Chceme se tmto rozloučit,
Náš pobyt tady ukončit.
Časopis chceme dětem věnovat,
Aby si mohly o prázdninách užívat.
Ti budou mít určitě radost
A našeho psaní už je taky dost.
Moc vás všechny zdravíme
A ve svou výhru věříme
Za tu soutěž děkujeme i druhým
Výhru a radost popřejeme.
Víme, že je to jen hra a ta má
svoje pravidla.“
Děti a učitelé Svobodné ZŠ v Terezíně

