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NOC S ANDERSENEM

Pondělí 4. dubna 2016

S KURÝREM

V KNIHOVNÁCH SE NA APRÍLA
Andersenova mořská víla slaví kulaté jubileum
Ani letos nepřišly děti o oblíbenou Noc s Andersenem. Stovky knihoven a škol
měly z pátku na sobotu rozsvíceno až do pozdních nočních hodin. Přesto, že
jednotný program pro všechny nebyl dán, propojovala nocležníky témata oblíbených pohádek. Stěžejní myšlenkou letošního ročníku byla oslava výročí
stvoření pohádky o malé mořské víle, kterou před sto osmdesáti lety napsal
dánský spisovatel Hans Christian Andersen. Podívejte se, jak noc ve školách či
knihovnách trávily děti na Slovácku. (KET)

JAROŠOV

BORŠICE
Přípravy na tuto akci začaly o
týden dříve, návštěvou místní
knihovny v Boršicích, kde si děti
vypůjčily knihy spisovatele
Hanse Christiana Andersena, ze
kterých uspořádaly výstavku a
plnily různé úkoly s těmito
knihami spojené. Při nočním
doprovodném programu se
nocležníci věnovali různým
profesím, navštívili i noční
pekárnu, ale poté se věnovali
hlavně profesi spisovatelské. Seznámili se s H. Ch. Andersenem, jeho životopisem, luštili kvízy a poslechli si nahrávku Expedice z pohlednice autora V.
Maňáka. Po večerní hygieně nechyběla ani andersenovská pohádka, kratší pro
třeťáky a delší pro páťáky. Po klidné noci děti čekalo překvapení, čímž byla
beseda a povídání o vodících psech a setkání s člověkem, který takového psa ke
svému životu, pro svůj handicap, využívá.

BABICE
Podmořský svět vytvořili pro děti v Místní knihovně
v Babicích. Tam na Malou mořskou vílu vzpomenuli nejen dramatizací tohoto díla, ale i hledáním
pirátského pokladu, který hlídala stará mořská
čarodějnice. K večeru se do knihovny dostavili i
rodiče a společně se svými ratolestmi si četli ze
svých oblíbených pohádkových knížek.

DĚTSKÝ DOMOV
UHERSKÝ OSTROH
Děti z Dětského domova v Uherském
Ostrohu Noc s Andersenem zahájily
návštěvou Knihovny BBB v Uherském
Hradišti, kde ty nejmladší rozesmála Pipi
Dlouhá punčocha, a také pomohly
zalévat Pohádkovník. Po příjezdu domů si
všichni užili příjemný večer věnovaný
letošní oslavenkyni - Malé mořské víle.
Poslouchali a četli její příběh, hledali
poklady sedmi moří, pochutnali si na
perlorodkách a leknínech, trochu si
zavěštili a věřte, nebo nevěřte - popovídali si s panem Andersenem.

KNIHOVNA BBB
Letošní pohádková noc potěšila jako první už odpoledne malé
pacienty Uherskohradišťské nemocnice, kde zahajovali pohádkové
nocování s Malou mořskou vílou v podání ředitele knihovny a s
loutkoherečkou Lenkou Sasínovou. A proč právě tady? Vždyť i zde
jsou malí čtenáři, kterým pohádka o Otesánkovi vyloudila úsměvy na
tvářích. Program pokračoval v knihovně s vítěznou čtenářskou třídou,
tedy 4.C ZŠ UNESCO. Těsně před půlnocí ještě stihli pozdravit
nočním telefonátem posluchače Rádia Junior, které vysílalo
Speciální blok pohádek věnovaný nočním spáčům.

MAŘATICE
V knihovně v Mařaticích se při
té kouzelné Noci s Andersenem vydali po stopách
historie knih, písma, papíru a
tisku. Děti si se zaujetím
vyráběly kostýmy ze starých
novin, stavěly dominoefekt a
věž z vyřazených knih a
vyráběly ruční papír. Došlo i
na test, kdo z dětí má kvality
princezny na hrášku - několik
děvčat, která uhodla, v
kterých místech je pod haldou
karimatek, dek a spacáků ten
„velice tlačící“ hrášek, budou
určitě pravé princezny! A do
toho se stále vyptával
osmiletý Kubík Kocháň, jediný
přítomný kluk: „A kdy už bude
ta párty?“ Ráno, když se
naprosto čerstvý vyhrabal ze
spacáku, konstatoval: „Tak to
byla opravdu dobrá párty!“

ZŠ ZA ALEJÍ
Na ZŠ Za Alejí také nocovala řada dětí od 2. do 7. ročníku. Luštily se
šifry a vyplňovaly křížovky. Samozřejmě děti četly knížky a vyprávěly si
o nich a nesměla chybět stezka odvahy noční školou. Čtvrťáci si v
pátek v pracovním vyučování vyráběli pomazánky na sobotní snídani.
Někteří využili i školní bazén a pořádně si před spaním zařádili.

