




P!kn! vás vítáme a t!"íme se, 
a# si budeme spole!n" hrát 
a kreslit!



Sem nakresli 
sv$j portrét.



Sem napi# 
n!co o sob!!

Co ti d!lá 
radost?

Co v"echno umí# 
a co t! baví?

Co ti d!lá 
starost?



Ka#d% den pokresli nebo popi# 
aspo& jednu stránku!

Jsme rádi, #e si budeme 
spole!n" povídat a kreslit! 

A m$#eme taky skákat!

A co sem mohou 
d!ti psát?

A co sem mohou 
d!ti kreslit?



Já si nakreslím v!ci okolo. 
Nejrad!ji kreslím auta! 

A zví$ata! 
A budu si zapisovat 

r$zné zajímavosti.

Já si nakreslím v"echno, 
nad 'ím p$em%#lím. A taky 
princezny s krásn%mi "aty. 
A zapí"u si v"echny nové 

zá&itky!



Sem m$#e" nakreslit lidi 
a zví(ata, které má# rád.

A blechy!

Já nakreslím 
malého brá#ku!

Nezapome'te 
nakreslit taky nás, 

zví$ata!



Sem m$#e" nakreslit 
stromy a kv"tiny.

Já si nakreslím 
celou zahradu!



Sem m$#e" nakreslit, 
co vidí# z okna.

Já mám pokoj v podkroví, 
tak nakreslím oblaka!



Sem m$#e" nakreslit nebo napsat, 
co v"echno se ti práv" honí hlavou. 

Zdá se, #e je toho na tvou 
malou hlavu trochu moc!

Nevím, kde za!ít! 



Sem m$#e" nakreslit rytmus svého dechu. 
Usa( se na klidném míst!, zav$i o!i a v"ímej si 
svého d%chání.

Kdy# b"hám, d%chám 
rychle. A kdy# le&ím, 

d%chám hluboce 
a pomalu. Nakreslím asi 

"pi'até vlnky...

Nebo oblou!ky! 
Jako kdy# já ská'u nahoru 

a dol$.





Sem m$#e" nakreslit, 
co v"echno vnímá", 
kdy& zav$e# o!i. 
Jak by "lo 
nakreslit zvuky, 
které sly"í"?

Kdy& zav$u o!i, 
zdá se mi, #e v"echno okolo 

sly#ím líp. Nakreslím 
ka#d% zvuk jinou barvou!



Se zav(en%ma o'ima 
taky v#echno sly#ím líp. 

A za ví'ky mi tancují 
r$zné obrázky. Nakreslím 

je taky!



Sem m$#e" nakreslit 
zajímavá zví$ata.

T$eba nás!

A hlavn! 
blechy.



Sem m$#e" nakreslit sen, 
kter% se ti zdál dnes v noci.

)asto si sv$j sen 
v)bec nepamatuji. 
Ale ob'as m! probudí 

stra#ideln% sen.

To musí b%t nep(íjemné. 
Ale neboj, jsme tu s tebou! 



Sem m$#e" nakreslit 
letní rozkvetlou louku.

Nakreslím ka&dé stéblo 
trávy a taky kv"tiny!



Sem m$#e" nakreslit &ivot v tráv". 
Jak asi vypadá pod lupou?

To vím 
úpln" p$esn"!

To by m! taky 
zajímalo!



Sem m$#e" nakreslit n!jaké 
vymy"lené pohádkové zví$e.

Nakreslím t(eba 
draka s k$ídly, 

jak chrlí ohe&!

Nebo ble"í 
královnu!



Sem m$#e" nakreslit svou ruku. 
Doká#e" 'áry na své ruce zv"t#it? 

Jak je asi vidí malá blecha?

Je to úpln% 
labyrint!



Sem m$#e" nakreslit vodní hladinu 
jezírka, na které vítr !e$í vlnky.

Nakreslím i sv"t pod 
hladinou!

V!d!li jste, #e existují 
vodní blechy?



Nakreslím 
i dé#* a blesky!

Sem m$#e" nakreslit 
rozbou$ené mo$e.



Sem m$#e" nakreslit 
hejno letících pták).

Nakreslím je hodn" 
z dálky. N!jaké velké hejno 
p(es celou oblohu. Budu si 

p$edstavovat, kam asi letí.





Nakreslím stra#áka, 
kterého se v noci bojím. 

Myslím, #e je pod postelí. 
Na"t!stí ka#dé ráno zmizí.



Sem m$#e" nakreslit 
n!jaké stra#idlo. 

Bude nahán!t strach, 
nebo bude legra!ní?

Taky se ob'as bojím. 
Jako ka&d%!



Sem m$#e" nakreslit n!jak% legra!ní 
nesmysl. T(eba rybu s nohama nebo 
kolí'ek na prádlo s k$ídly.

Nakreslím pejska 
se sloním chobotem!

Nebo m! 
s pavím ocasem!



Sem m$#e" nakreslit stroj !asu. 
Kam byste se cht"li podívat?

Ráda bych se podívala 
t(eba do prav"ku! Nebo 

do budoucnosti!



Sem nakresli nebo napi" n"co tajného. 
T(eba svoje tajné p$ání.

Napí#u to #ifrou. 
Nebo sv!tlou tu#kou, 
kterou pak zamaluji.



Sem m$#e" nakreslit své 
nové kamarády a známé. 

A taky nakresli, o !em si spolu 
povídáte!

Líbí se mi, kdy# se 
mohu poznat s n"k%m 

nov%m. Zprvu se 
ost%chám, ale pak je to 

legrace! 

To já se nikdy nestydím. 
Klidn! vám vlezu rovnou do 
postele. Nebo do ko&ichu.



A sem nakresli, co chce#. Co se ti líbí a co má" 
rád. )eho se bojí# a co nesná#í#. )emu se sm"je# 
a co t! zaujalo. N!co veselého i n!co smutného, 
v!ci opravdové i vymy#lené. 

Zkrátka cokoliv!

Je"t!#e tu máme hodn! 
voln%ch stránek. Je toho 
tolik, co si musím zapsat 

a nakreslit! 

T!"ím se, a# sv$j 
pokreslen% se#it 

n!komu uká#u!

T$eba mn"? 
Uka#! T"#ím se, a# si 

budeme povídat!

































































„Pokreslen% se"it jsme p(ipravili p$vodn! pro d!ti z Ukrajiny, které u nás 
hledají úto'i"t! p(ed válkou. Cht!li jsme jim dát najevo, #e jsou tu vítány 
a #e se o n! zajímáme. *e si p(ejeme, aby se u nás cítily v bezpe'í, a #e je 
chceme povzbudit, aby se kresbou pod!lily o své pocity. Kdy# jsme ukrajinskou 
verzi chystali do tisku, (ada lidí se nás ptala, jestli ná" se"it nabídneme také 
v 'e"tin! – #e by se mohl líbit také 'esk%m d!tem. A pro' vlastn! ne? Podobn% 
se"it p(ece m$#e vyu#ít kdokoliv! Lze do n!j kreslit nebo psát o radostech 
nebo obavách, o tom, co máme rádi, a co nám t(eba d!lá starost. Nám!ty 
vedou d!ti k tomu, aby se zajímaly o sv!t okolo a aby vyjad(ovaly své emoce. 
Nabízíme jim mo#nost zastavit se, zamyslet se, vyjád(it, co se jim honí hlavou, 
a uplatnit svou p(edstavivost. Tajn! doufáme, #e ná" se"it nebude nakonec jen 
po'máran%, ale také lé'iv%. A to se m$#e hodit úpln! ka#dému, nebo ne?“
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Hlavn! aby d!tem 
ud"lal radost! 


