
CITÁTY O ÚSMĚVU 

NULTÝ ROČNÍK ŠKOLY ŠTĚSTÍ 



Neznámý autor 

 

 

 

Úsměv trvá chvilku, 
ale někdy se na něj 
vzpomíná celý život 



Co na to naše školička ŠTĚSTÍ?  

 

 Lidé si možná nebudou pamatovat to, o 
čem si s Vámi vykládali. Ale určitě si budou 
pamatovat, jak se s vámi cítili.  

 Když budou mít na vás příjemné 
vzpomínky, budou Vás vyhledávat.  

 Štěstí je když Vás lidé vyhledávají pro Vaše 
dobro.  



Neznámý autor 

 

 

 

Nikdo není tak chudý, 
aby nemohl darovat 
úsměv. 

 



Co na to naše školička ŠTĚSTÍ?  

 Úsměv Vás nic nestojí, ale dokáže velmi 
potěšit.  

 Rozdávejte úsměv a budete oblíbení. 
Úsměv je zdarma. Úsměv je ŠTĚSTÍ, které 
rozdáváte druhým.  

 Úsměv je ŠTĚSTÍ, které dostáváte od okolí. I 
když telefonujete, USMÍVEJTE SE! Ten na 
druhém konci to pozná.  



Jan Verich  

Kdo se umí smát sám 
sobě, má právo smát 
se všemu ostatnímu, 
co mu k smíchu 
připadá 



Co na to naše škola štěstí?  

 Lidé sami sebe berou moc vážně. Mají 
vysoké EGO, to jim brání být šťastný.  

 Naučte se smát i sami sobě, pak sami se 
sebou budete ŠŤASTNÍ.   

 Co uděláte, když se Vám něco nepodaří? 
Řeknete si: „ Jsem ……, zase jsem to zpackal“.  

 Raději se zasmějte a řekněte si: „Příště to 
dám!“ 



Osho 

 

 

 

 

Člověk bez smíchu je 
jako strom bez květu 



Co na to naše školička ŠTĚSTÍ?  

 Všimli jste si ráno, když jdete do školy nebo 
do práce, kolik lidí se usmívá? Moc jich není. 

 Jak asi bude vypadat Váš den, když jste od 
rána zamračeni? Asi nic moc! 

 Úsměv je ten nejkrásnější šat, který si ráno 
můžete obléci. Rozdávejte úsměv. Buďte 
rozkvetlí s úsměvem 

 



Imanuel Kant 

 

 

 

Proti trampotám 
života dal Bůh člověku 
tři věci - naději, 
spánek a smích. 



Co na to naše školička ŠTĚSTÍ?  

  

 I když se zrovna nedaří, není dobré se 
mračit a zlobit. 

 S nervozitou narůstá větší množství chyb a 
také větší nervozita. Opět další chyby a větší 
nervozita. A už je to krysí kolečko, které se 
nezastaví.   

 Prostě platí s úsměvem jde všechno líp.  



Christian  
Morgenstern 

 

 

 

Smích je branou a 
úsměv dveřmi, 
kterými může do 
člověka vklouznout 
mnoho dobrého 



Co na to naše školička ŠTĚSTÍ?  

  

 Úsměv znamená otevřenou náruč. Se 
zamračenou tváří těžko navážeš přátelství s 
příjemnými lidmi.  

 Úsměv lze poslat na dálku. Tak lze získávat 
další přátele. Úsměv a přátelství je štěstí.  

 Člověk s dobrým srdcem nemá daleko pro 
úsměv. Buďte usměvaví, mějte dobré srdce a 
budete šťastní.  




