Noc s Andersenem
Noc s Andersenem se každoročně pořádá na podporu dětského čtenářství u příležitosti výročí
narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena, které připadá na 2. dubna. Kromě
knihoven se do ní zapojují i základní školy. Letos se konal již 19. ročník, do kterého se přihlásilo i
přes čtyřicet žáků z naší školy.
V pátek 29. března ve večerních hodinách to u nás ve škole ožilo. Druháci a třeťáci se spolu se
svými třídními učitelkami a paními vychovatelkami chystali na noční dobrodružství knižním světem
nakladatelství Albatros, které letos slaví 70 let. Než se ale na výpravu mohli vydat, museli stejně
jako v pohádkách splnit tři úkoly. Přinést do školy knihu z nakladatelství Albatros, vytvořit k ní
ilustraci a vyřešit knižní kvíz. Teprve pak mohlo večerní dobrodružství začít.

Na začátku nás čekal dopis albatrose Albíka, který žádal žáky o pomoc při hledání ztraceného loga
knižního nakladatelství. V sedmi různých místnostech se žáci na chvíli stali hlavními hrdiny
známých dětských knížek. Za splněný úkol získali část loga. Jako Pipi dlouhá punčocha si zařádili
ve vile Vilekule, ve kterou se proměnila tělocvična. U Ferdy mravence, kterému není cizí žádná
práce, si vyrobili létajícího Albíka. S ním se proletěli podobně jako Malý princ. U Rumcajse viděli
večerníček, v příběhu Honzíkova cesta si zacvrnkali skleněnými kuličkami. Nejvíce se všichni
pobavili u krtečka, který se ostatním snažil pantomimou ukázat, co všechno si venku nasbíral do
svých kalhot s kapsami. V Harryho tajemné komnatě pak potmě jen s baterkou hledali ztracenou
hůlku a kouzelný lektvar. Všechny úkoly se podařilo vyplnit a logo pro nakladatelství zachránit.
Zábava ale pokračovala dál. Děti si ve skupinkách nacvičily zábavné večerníčky se známými
pohádkovými postavami.
Před spaním pak na všechny odvážlivce čekalo ještě jedno překvapení – noční stezka potemnělou
školou. Na jejím konci byl ukrytý poklad – ušatí skřítci Hajánci na dobrou noc.
Noc s Andersenem se nám všem povedla, už nyní se těšíme na další ročník.
Mgr. Diana Kotová

