Noc s Andersenem 2019
V pátek 29. března se koná již 19. ročník Noci s Andersenem. Naše škola se tradičně
připojuje. I letos se sešlo 129 dětí, které se těšily na různá dobrodružství nejen s knihou. Žáci
prvních tříd navštívili knihovnu, kde je přivítala paní knihovnice a seznámila začínající
čtenáře s provozem knihovny. Letos nás navštívila paní spisovatelka Pavla Soletka Krátká.
Byla moc milá, představila své knihy a odpověděla na všechny všetečné dotazy. Děti
vyzkoušely na aktiv panelu své znalosti z pohádek, knížek, večerníčků, českých přísloví, rčení
a pořekadel. Nechyběla zkouška odvahy, kterou téměř všichni zvládli na jedničku. O večeři se
postaraly naše báječné kuchařky a připravily guláš, další občerstvení se nabízelo v ředitelně.
V deset hodin se naši nejmenší pomalu chystají do pelíšků.
Noc s Andersenem v 1. A
Na Noc s Andersenem jsme se chystali již dopoledne při vyučování. Četli jsme si úryvek
z knihy Prohrátky aneb cesta pavoučka Vincka od spisovatelky Pavly Soletky Krátké. Vytvořili
jsme pavoučky z barevného papíru. Tyto pavoučky jsme si večer nechali od paní spisovatelky
podepsat na památku. Jednoho pavoučka jsme jí věnovali. Beseda s ní byla velmi zajímavá,
dozvěděli jsme se např. jak vzniklo její jméno Soletka. Když se narodila, měla prý dlouhé
prsty na nohou a hubené jako tyčinky – soletky.
Před besedou jsme navštívili místní knihovnu, kde nás přivítala paní knihovnice Šináglová.
Přečetla nám krátký úryvek z knihy, dala dětem pár hádanek, zarýmovali jsme si a dozvěděli
se, jak se do knihovny přihlásit. Jako bonus jsme si mohli prohlédnout nejstarší a nejnovější
knihu, kterou zde mají. Paní Šináglové moc děkujeme.
A co dalšího jsme ještě stihli – úžasnou večeři, pohádkový kvíz a stezku odvahy, kterou pro
nás připravily žákyně 2. stupně. Teď se chystáme do pelíšků a těšíme se na film PAT a MAT
znovu v akci. Dobrou noc!
Noc s Andersenem v 3. A
Třeťáci neměli svoji paní učitelku, která je nemocná, a proto ji zastoupila paní učitelka
Havelková. Na svoji třídní si děti vzpomněly a moc ji pozdravují. Vzkazují, že jsou hodní,
chvíli si kreslily, pak si zatančily, užily si stezku odvahy, na aktiv panelu si ověřily své znalosti
z oblasti pohádek a dětské literatury a těsně před spaním vyrazily na půdu. Na dobrou noc
jim zahrál pan učitel Krutský na loutnu.
Noc s Andersenem v 3. B
Třeťáci s třídním učitelem se sešli v hojném počtu. Představili si navzájem knihy, které
s sebou měli, zahráli si hry a moc si užili besedu s paní spisovatelkou. Na stezku odvahy se
téměř všichni odvážili vyrazit. Vyrobili si pohodlné pelíšky a uložili se k spánku. Na závěr
nechyběl malý koncert pana učitele Krutského, tentokrát s loutnou.
Noc s Andersenem ve 4. třídě
Ve čtvrté třídě se sešlo 18 dětí. Na besedu s paní spisovatelkou se děti moc těšily, připravily si
pro ni květinové přání. Poté si vyrobily svoji vlastní knihu (napsaly příběh, vytvořily ilustrace
i navrhly obal) a společně si ji přečetly. Vydavatelství Albatros slaví letos svoje 70 narozeniny
a tak z papíru, peří a třpytek vyrobily jeho logo. Po večeři vyzkoušely své znalosti z literatury
v kvízu, ve kterém přiřadily postavy k vybraným titulům. Jako ostatní třídy také absolvovaly
stezku odvahy. Nechybělo také představení své oblíbené knížky, kterou si děti přinesly
z domova, pan učitel Krutský zahrál na loutnu a na dobrou noc poslouchaly pohádky H. Ch.
Andersena: Princezna na hrášku a Ošklivé káčátko.

Noc s Andersenem v 5. A
Na Noc s Andersenem se sešlo 15 páťáků. Zúčastnili se všech připravených aktivit, začali
prezentací vlastních knížek s četbou krátkého úryvku. Poté besedovali s paní spisovatelkou.
Po večeři tvořili znak nakladatelství Albatros, které letos slaví 70 let od založení. Velmi si užili
hraní společenských her, na aktiv panelu vyzkoušeli své znalosti z oblasti literatury, prošli
stezkou odvahy. Vzhledem k pokročilé čtenářské zkušenosti byli schopni zapojit se do
projektu „Čtení pomáhá“, v němž získávali finanční příspěvky pro různé charitativní akce.
Aby nestrádali hladem, připravili si obložené toasty. Pan učitel Krutský nezapomněl ani na ně
a zahrál jim na loutnu. Na závěr poslouchali pohádku H. Ch. Andersena Princezna na hrášku.

