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NOC S ANDERSENEM

S KURÝREM

SVÍTILO AŽ DO NOCI

OŘECHOV

MODRÁ

Nadešla očekávaná noc plná her, hádanek, tanců, hudby, dobové
módní přehlídky, pasování na rytíře a šlechtičny, dobrot, odvahy,
radosti a dobré nálady. V Ořechově se vždy na tohle všechno moc
těší. Tentokrát se přesunuli v čase do 14. století a navštívil je jeden z
největších panovníků české historie, Karel IV. se svými ženami. Moc
pěkně se pak usínalo i probouzelo. Po posledních splněných úkolech
a nalezení královského pokladu se malí nocležníci mohli vrhnout do
náruče svých rodičů a hned jim vše začít vyprávět.

Modřanská knihovna připravila pro prvňáčky pohádkovou Noc s
Andersenem v areálu Živá voda v Modré. Celkem 20 prvňáčků spolu
se svými rodiči, prarodiči a sourozenci si vyslechlo vyprávění a
pohádky o Kapříku Metlíkovi v podání jeho autora Jana Opatřila.
Poté sám autor slavnostně pasoval prvňáčky za čtenáře knihoven v
Modré, Velehradu a Salaši. Děti si s paní učitelkou připravily
adaptaci na motivy pohádky Malá mořská víla, kterou předvedly v
podvodním tunelu za účasti všech a přítomných ryb. Poté se děti šly
uložit na nocování do školy.

TRAPLICE

TUČAPY

ZLECHOV

Noc s Andersenem v Tučapech začala kreslením na trička. Nechyběl kvíz
o spisovateli Andersenovi a o státech světa. Inspiraci nocležníci našli i v
knížce Expedice z pohlednice a několik pohlednic si vytvořili a napsali i
oni sami. A nechyběla ani oblíbená pohádka Malá mořská víla.

TUPESY
Knihy hrály hlavní roli v pátek i v tupeské základní škole. Akce Tupesy
čtou dětem měla za úkol rozvíjet čtenářskou gramotnost. Číst dětem
do školy přišli například zástupci rodičů, obce a také Slováckého
divadla. Poznatky získané z přečtených ukázek následně děti
zapisovaly do předem připravených pracovních listů.

SLAVKOV
Ve Slavkově si oslavu narození Malé mořské víly zpestřili pizzou.
Zábavná byla ale především hra, při které děti vílu hledaly. Vše
nakonec dobře dopadlo a malí nocležníci pohádkovou bytost
zachránili.

POLEŠOVICE
V Základní škole Polešovice trávili letošní Noc s Andersenem s pohádkou a
vše se neslo v tomto duchu. Nejprve se nocležníci seznámili s klasickou,
lidovou pohádkou, potom se přesunuli k moderní pohádce a pantomimicky
se rozdělili do pohádkových dvojic. V nich potom na základě zhlédnuté
prezentace a informací z besedy o Hansi Christianu Andersenovi úspěšně
doplnili kvíz, vyluštili křížovku a plnili další úkoly související s tématem.
Potom si děti vyzkoušely, jak se do sebe vzájemně dokáží vcítit v empatické
hře. Zpestřením bylo sázení bylinek do vlastnoručně vyrobených obalů a
potom již nic nebránilo zlatému hřebu večera, kterým byla noční hra.
Samozřejmě probíhala v naprosté tmě, navíc i v naprostém tichu, protože
to bylo jednou z podmínek souboje dvou týmů. Noc utekla jako voda,
kostelní hodiny odbily půlnoc a byl čas jít na kutě. Samozřejmě s plnými
bříšky, protože maminky spáče ani tentokrát nenechaly na holičkách a
pořádně je zásobily všelijakými dobrotami. Takže zbývalo jen vyčistit zuby,
přitulit si plyšáka a pořádně se zavrtat do spacáku.
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Skoro dvacet dětí z traplické školy nocovalo s Karlem IV. Nechyběla
tajuplná stezka odvahy, kdy se škola proměnila v hradní prostory, byla
objevena tajuplná komnata, děti navštívil i samotný císař Karel IV. Hrálo
se oblíbené divadlo, poslouchaly se a četly Andersenovy pohádky.

Nocování zahájilo divadelní představení Malý princ v podání dětí
dramatického kroužku. Po něm se s baletní vsuvkou předvedla
Emilka Pospíchalová. Za chvíli už mířili nocležníci do sférického kina,
aby se dozvěděli, jak se do našeho těla dostane virus. Také sledovali
film Astronaut, ve kterém se ocitli ve vesmírné lodi. Po promítání si
prohlédli místní knihovnu a už na ně čekala herečka Slováckého
divadla, paní Anna Pospíchalová, aby jim přečetla pohádku Pět
hrášků v lusku. Hned nato se dozvěděli, že se do školy vloupal
neznámý pachatel. Zranil paní učitelku na hlavě a odcizil všechna
vycpaná zvířata. Společně ohledali místo činu a podle objevených
indicií se pustili do objasňování příčin zločinu a pátrání po pachatelích. Bylo to napínavé. Nakonec se podařilo zločin objasnit. To už tu
byl pan Richard Klofáč, který nám promítl zajímavé fotografie z jevů,
které můžeme spatřit na obloze.

