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„My jsme ti, co rádi čteme, 

s Andersenem nocujeme. 

Přišli jsme Vás pozdravit, 

čtení je náš módní hit!“ 

 
(Autory jsou děti, které se akce zúčastnily.) 

 



17:00 Zahájení 

17:15 Výroba památečních medajlí 

18:30  Projekt Čtení pomáhá – aktivní účast žáků 

19:15 Lampionový průvod  

- Přijetí místostarostou na Městském úřadě ve Vratimově 

- Návštěva Domu dětí a mládeže ve Vratimově 

- Přátelská návštěva účastníků  Noci s Andersenem v knihovně 

21:00 Pohádkový AZ kvíz 

22:00 Hrátky s literaturou 

- Duhoví králíci  

- Babička Boženy Němcové 

23:00 Zdobení pohádkovníku 

0:00 Filmová noc s Harrym Potterem 
 

 

 









… nejen nám. 



který nám četl 
o zahradničení. 















Když prožít noční dobrodružství, tak jedině s Andersenem! 

V pátek 30. března 2012 se celkem 19 vybraných žáků 5. – 9. tříd a jejich 3 učitelé ze Základní školy na 
Masarykově náměstí ve Vratimově rozhodli připojit k celostátní akci Noc s Andersenem a prožít noční 
dobrodružství  ve školní knihovně. Akce začala v 17 hodin a v její úvodní části si děti vyrobily 
památeční medaile, které připomněly dvě osobnosti české literatury a jejich výročí. V letošním roce 
uplynulo 100 let od narození Jiřího Trnky a 150 let od úmrtí Boženy Němcové. Tato část byla ukončena 
zapojením žáků do charitativního projektu na internetovém portálu Čtení pomáhá.  

Po setmění se účastníci vydali do vratimovských ulic na lampionový průvod. V budově městského úřadu 
na ně čekal pan místostarosta Ivo Kičmer, který jim představil svou nejoblíbenější knihu o zahrádce. 
V domě dětí a mládeže se jim věnovala paní Renata Böhmová, která si s nimi povídala o knihách a o 
historii i o současnosti DDM. V místní knihovně se pozdravili s dětmi, které nocovaly s knihovnicemi 
přímo v jejích prostorách. Navzájem si vyměnili památeční předměty a pozdravili se pokřiky, které si 
pro tuto příležitost připravili. Jejich zdravice zněla takto: 

„My jsme ti, co rádi čteme, s Andersenem nocujeme. Přišli jsme Vás pozdravit, čtení je náš módní hit!“ 

Po návratu do školní budovy čekal na účastníky blok dovednostních soutěží, jejichž zadání úzce souviselo 
s literaturou. Žákovská družstva soutěžila v AZ kvízu, ve skládání citátu z knihy Babička, v  aktivitě 
Duhoví králíci. Protože se celý večer jmenoval Noc s Andersenem, poslední úkol nemohl být jiný, než 
napsat vlastní pohádku související se ZŠ na Masarykově náměstí. 

Celý večer vyvrcholil vyhlášením výsledků jednotlivých soutěží a autorským čtením žáků. Svými pracemi 
pak společně ozdobili pohádkovník, ve který se na tuto noc proměnil jeden ze školních fíkusů. 
V průběhu celého večera účastníci soutěžili v rámci družstev i jako jednotlivci. Za jednotlivé disciplíny 
byli vítězi odměněni sladkostmi, absolutní vítězka Alexandra Bajnarová ze 7. A třídy dostala pizzu. 

 A po pohádce nastal ten správný čas na zalehnutí do spacáků. Nespaví zájemci zhlédli část filmových 
příběhů oblíbeného Harryho Pottera. Celá akce proběhla hladce a byla ukončena ráno v 9 hodin, kdy 
se účastníci vydali zpět ke svým opuštěným rodičům. 

Za zúčastněné vyučující Mgr. Pavlína Kožušníková 
(Článek byl otištěn ve Vratimovských novinách.) 

 






