V pátek 29. března se naše škola ve spolupráci s obecní
knihovnou zúčastnila mezinárodního projektu Noc s Andersenem,
jehož úkolem je vzbudit u dětí zájem o četbu a knihy. Děti 2. – 4.
třídy čekal atraktivní program plný pohádek, soutěží a dobrodružství.
V 17 hodin jsme se všichni sešli na budově 1. stupně. Děti přicházely ověšené
karimatkami a spacáky, maminky přinášely napečené bábovky a koláče.
Po zahájení programu čekala děti první aktivita, a to hledání své
pohádkové dvojice. Nebylo to však jednoduché, děti hledaly beze slov! Nakonec
si však všichni svou dvojičku našli a mohli pracovat na prvním společném
úkolu, pohádkové křížovce. V té se žáci seznámili s pohádkami Hanse
Christiana Andersena a naučili se spolupracovat se spolužáky z jiných tříd. Poté
jsme zavřeli oči a zacestovali si v čase i prostoru, ocitli jsme se totiž v Dánsku
v 19. století. Děti naslouchaly rozhovoru H. CH. Andersena a novináře, získaly
informace o jeho dětství, rodině, životě i tvorbě. Následovala očekávaná večeře
– pizza, která měla u dětí velký úspěch, nezbyl totiž jediný kousíček.
Po posilnění jsme se vydali do knihovny, kde pro nás měla připravený
program paní knihovnice. Děti se zde dozvěděly spoustu zajímavých věcí o
knížkách, plnily zábavné úkoly a vyrobily si moudrou sovu, která může sloužit
jako záložka do knížky. Po cestě z knihovny už byli všichni plni očekávání,
věděli totiž, že je před námi stezka odvahy! Děti byly statečné, spočítaly svíčky
na hrobě bílé paní, ochutnaly kouzelné nápoje, poskládaly strašidelné obrázky a
vylovily mince ze slizu. Odpoledne i večer byly plné zážitků, proto jsme po
večerní hygieně ulehli do spacáků a během chvilky všichni usnuli.
Ráno jsme si pochutnali na výtečné snídani, kterou připravily maminky, a
vrhli se do dalších aktivit a tvorby plakátu. Letošní noc s Andersenem se velice
vydařila, děkujeme všem žáčkům za účast, p. učitelkám a p. vychovatelce za
přípravu a také maminkám za výtečné koláče a bábovky na snídani. Už teď se
nemůžeme dočkat, až ve škole zase přespíme!
Bc. Veronika Stašková
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