
Zpravodajství - Noc s Andersenem 2018 
 

1. část 
V mnohých školách, školkách a knihovnách se dnes v noci bude nocovat a ani my, 
školou povinní všeho věku, nezůstaneme na noc doma. Dnešní noc totiž není jen tak 
obyčejná páteční, ale je to Noc s Andersenem. První ponocování s knížkami se 
konalo již v roce 2000. Skupinka malých čtenářů se tehdy sešla v uherskohradišťské 
knihovně, kde je čekalo noční dobrodružství v podobě čtení pohádek, soutěží, her a 
různých překvapení. Takže letos se vlastně slaví osmnáctiny. My jsme se připojili 
poprvé v roce 2008, takže pro nás je to kulaté výročí. Letos se sešlo 120 malých 
čtenářů a čtenářek a 13 pedagogů. 
Myslíme si, že čtení je veliké dobrodružství a rádi bychom otevřeli dětem dveře do 
světa fantazie a příběhů. Leckde v rodinách se čte, tam si jistě čtou i děti.  Ale tam, 
kde nečtou rodiče, může pomoct škola a také akce, jako je dnešní Noc. A co to 
vlastně je Noc s Andersenem? Jedná se o akci, kterou české knihovny a základní 
školy podporují zájem dětí o čtení. Připomínáme si narození známého dánského 
pohádkáře (2. dubna) a zároveň je tento den i Mezinárodním dnem dětské knihy. 
Naše liteňská Noc začala v odpoledních hodinách. Děti začaly přicházet, či přijíždět 
do školy již o půl páté a pomalu se trousily do svých tříd. Místo aktovek si nesly 
spacáky a karimatky. 
Mnozí měli s sebou i zásoby jídla a pití v takovém množství, že jsme nabyli dojmu, že 
se rodiče spletli a vybavili je na celý víkend. Budeme tedy doufat, že si v sobotu do 
osmé hodiny ranní všichni pro své ratolesti přijdou a nechají nám je tady až do 
pondělního rána. 
 

2. část 
Program dnešní Noci máme velmi pestrý. Naši prvňáčci se svými učitelkami se moc 
těší na výpravu do knihovny, kde si pro ně knihovnice paní Šináglová jistě připraví 
jako každý rok zajímavé čtení a seznámí naše nejmenší s knihovnou. Třeba se 
z některých stanou pravidelní hosté i v letech příštích. 
Průběžně probíhají i různé aktivity v jednotlivých třídách. Hlavně čteme, letos máme 
bohatou nabídku. Ročník je zaměřen na připomínku oblíbené knihy Karla Čapka O 
pejskovi a kočičce a na větší čtenáře pak čekají Foglarovy Rychlé šípy. 
Ale samozřejmě se věnujeme i dalším knížkám. Děti představují svou oblíbenou 
četbu, přinesly si knihy a seznamují s nimi své spolužáky. Připomněli jsme si také 
výročí vzniku Andersenovy pohádky Cínový vojáček. 
Každý rok se snažíme pozvat do naší školy i nějakého spisovatele, či spisovatelku. 
Letos přijal pozvání pan Boris Pralovszký, s jehož knihami jsme se předem seznámili. 
Několik jsme jich zakoupili do naší školní knihovny a v rámci výuky českého jazyka 
jsme si básně přečetli. Líbily se nám ty zvířecí ze sbírky Varan z komody, Nápadník 
pro šikovné děti a plastelínu i Nic pro slabochy. 
Rozdělili jsme se na tři party, nejdříve šli páťáci doplněni o pozdní sběr (pracovní 
název skupiny dívek 6. – 9. ročníku), pak je vystřídali naši nejmenší – žáci první a 
druhé třídy. Na závěr jsme na pana spisovatele vypustili naše třeťáky a obě čtvrté 
třídy. Jestli se po prvních dvou besedách „upodpisoval“ a „ukreslil“, po té třetí ho už 
musela chytat křeč do pravé ruky. Ale musím říct, že první myš, moucha či krokodýl 
byli stejně jako ti poslední pořád stejně krásní a pečlivě vymalovaní. Trpělivě si 
s dětmi povídal, zajímal se o jejich zážitky, vyslechl je. Děti z druhé A si připravily i 
malé překvapení, vyrobily pro pana Pralovszkého z modelíny krásného „varana 
z komody“. 



Pro všechny naše paní kuchařky jako každý rok uvařily výborný guláš. Děkujeme jim. 
Na druhou (třetí, čtvrtou… ) večeři  pak v ředitelně naše vedení mazalo chleby 
máslem a marmeládou. A mazalo. A o půl hodiny později stále mazalo… 
A co se dělo ve třídách? Někde se více četlo, jinde si paní učitelky připravily literární 
kvízy, hry a hlavolamy. V některých třídách to okolo desáté vypadalo na fázi před 
usnutím, zato páťáci okolo čtvrt na jedenáct začali míchat těsto na wafle. 
 

3. část 
Noc s Andersenem v 1. A 

Akce věnovaná čtení a čtenářství letos proběhla v duchu pohádek J. Čapka: 
Povídání o pejskovi a kočičce. My jsme večer zahájili ve zdejší knihovně. Paní 
Šináglová nás krásně uvítala a pro děti připravila milé čtení o etiketě, nechyběly 
hádanky ani pohádkový kvíz. Po večeři jsme odešli na besedu s básníkem Borisem 
Pralovszkým. Ten dětem předčítal humorné básničky ze svých básnických sbírek. 
Dětem se nejvíce líbila poezie o zvířátkách. Následně jsme ve třídě hledali vhodné 
rýmy do jeho básniček, kreslili ilustrace zvířátek a dokonce je i modelovali. Pak 
následovalo předčítání pohádek a na závěr celé akce nás čekal večerníček - O 
pejskovi a kočičce. Noc se v naší třídě vydařila, nikdo neplakal a všechny děti byly 
rády, že mohou usínat v pelíšku vedle svých kamarádů. (Lenka Říhová) 

 
Noc v 2. A 
Druháci se na Noc letos moc těšili. Nepodcenili přípravu a začali se chystat již ve 
čtvrtek. V rámci pracovních činností si vyrobili nepečený dort. Recept si na něj ale 
nevzali od pejska a kočičky, přestože letošní téma jim to vyloženě nabízelo. A také si 
všichni pochutnali na pletýnkách, které jim upekla maminka Davida Hupáka. V pátek 
večer pak konzumaci dobře proleženého dortu doplnili četbou textu Jak si pejsek a 
kočička dělali k svátku dort. Následovala práce ve skupinách. Rozdali si pracovní 
listy a začali pracovat – kreslili, luštili čtyřsměrky. Také beseda se spisovatelem si jim 
moc líbila. Vytvořili pro něj z modelíny „varana z komody“, který byl opravdu moc 
pěkný a panu Pralovszkému se líbil. Také si vyrobili knihu – Nápadník pro šikovné 
děti a plastelínu a nechali si ji podepsat. 
Noc ve 4. A 
Také čtvrťáci se inspirovali pohádkou Jak si pejsek a kočička dělali k svátku dort. 
Jejich dort hrál všemi barvami, nespokojili se jen s pestrým ovocem, ale trochu si 
pomohli i potravinářským barvivem. Veliká bílozelenočervená krása. A i chutné to 
bylo, jen se po “dortících“ zaprášilo. Každý si totiž vyrobil vlastní prototyp přesně 
podle svých chutí. Nejen tělo ale posílili, také ducha nezanedbali. Povídali si také o 
Andersenovi a poslouchali jeho pohádky Sněhovou královnu a Cínového vojáčka. 
Také si kreslili a vymalovávali. Četli si také úryvek z dobrodružné knihy 
Astrid Lindgrenové Ronja dcera loupežníka. 
Noc 11+ 
Kromě již zmíněného pozdního sběru patřili k nejstarším účastníkům naši páťáci. 
Raně večerní program se odehrával ve stejném duchu jako v nižších ročnících. 
Páťáci se svými učitelkami zvolili místo dortu pejska a kočičky speciální vafle ze 
skořicového těsta ozdobené šlehačkou a čerstvým ovocem. Také se zapojili do 
projektu „Čtení pomáhá“. Po úspěšném vyplnění testu, v němž musí osvědčit svou 
čtenářskou zkušenost, dostanou kredit ve výši 50 korun a ten mohou odeslat na 
jeden z podporovaných projektů.  Dětem se dařilo velmi dobře. Povedlo se jim 
vysoutěžit 3200 korun, které odeslali na šest různých charitativních projektů. K 
vrcholům Noci v noci patřila výprava na půdu.  Jak jinak než o půlnoci. Na školní 



půdě žijí strašidla. která si pro nás připravila mnoho krásných překvapení. Sluchové i 
hmatové vjemy byly velmi intenzivní, obzvláště v naprosté tmě. Pokud byste si 
mysleli, že unavené děti padly do svých spacáků a usnuly, tak nikoliv, skutečnost 
byla mnohem živější. Někteří hráli deskové hry, jiní si kreslili a menší skupinka 
náruživých čtenářů četla ještě po půl druhé. Ve dvě hodiny přišly na řadu hlavolamy. 
Samozřejmě nemohl chybět ježek v kleci, ale hlavu nám zamotaly také prapodivné 
kovové součástky, které jsme museli oddělit. Nadšenci se sešli nad Rubikovou 
kostkou.  
 

4. část 
Sobotní ráno začalo hlášením školního rozhlasu, z něhož se ozvalo kromě 
španělských rytmů také přání dobrého rána následované pozváním na snídani. Do 
ředitelny se začaly trousit děti v různém stupni bdělosti a dle svých chutí si odnášely 
povidlové šátečky, či chleby s máslem, marmeládou a vajíčkovou pomazánkou. 
Páťáci ráno ještě stihli vyhlášení výsledků, neboť během celé noci plnili úkoly 
spojené s tématem letošního ročníku. V některých museli osvědčit čtenářskou 
zkušenost, v jiných zase pohotovost, logické myšlení, či hbité prsty. 
Začal úklid ve třídách, hledání ztracených součástí oblečení (nejen ponožky, ale 
třeba i kalhoty „se ztratily“) a rodiče si začali děti postupně vyzvedávat. 
A jak hodnotíme letošní ročník? Jako každý rok se aktuálně cítíme poněkud unaveni. 
Noc byla přesně podle našeho očekávání opravdu dlouhá, někteří usnuli, jiní se 
probděli téměř až do ranního kuropění. Ale o víkendu, byť letos během o hodinu 
zkrácené noci, ztrátu jistě dospíme. 
Na otázku, jak se těšíme na tu příští, bychom asi v sobotu po ránu neodpověděli, že 
velmi. Ale zeptejte se nás příští rok v březnu! To už budeme vymýšlet hry a aktivity 
spojené s tématem devatenáctého ročníku, vyrábět pracovní listy a vymýšlet 
překvapení, připravovat se na setkání s pozvaným hostem. 
A já budu moci začít reportáž z Noci 2019 asi nějak takto – Žáci a učitelé naší školy 
na dnešek ani nemohli dospat, jak moc se těšili, že se opět po roce nevyspí vůbec… 


