
Noc s Andersenem – přihláška 
 

„Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání.“ Hans Christian Andersen 

 

I letos se naše škola zapojuje do mezinárodního projektu na podporu čtení s dětmi a dětem  

Noc s Andersenem. První Noc s Andersenem proběhla v roce 2000 v uherskohradišťské 

knihovně a na dvacet malých čtenářů čekalo noční dobrodružství v podobě čtení pohádek, 

soutěží, her a překvapení. V roce 2015 to bylo již 100 000 dětí z celého světa. Již podruhé se 

připojujeme i my a už se nemůžeme dočkat na dobrodružství s knihami, divadlem, filmy, hrami 

a hlavně kamarády Fifinkou, Bobíkem, Pinďou a Myšpulínem. 

 

31. 3. 2017 od 16.30 – 1. 4. 2017 do 9.00  
 

16.30 zahájení akce, Cestujeme s Čtyřlístkem – hraje Ostopovické kreativní divadlo OKD –  

v učebně 3. ročníku 

17.00 čtenářské a výtvarné dílny, výměnná burza knih – děti mohou donést přečtenou knihu/knihy 

a vyměnit ji za nepřečtené – v budově školy 

18.30 společná večeře – ve školní jídelně 

- soutěž o nejlepší buchtu/dort na téma kniha/čtyřlístek… – soutěž maminek, babiček a dalších 

hospodyněk (buchtu přinesete z domu)  

- soutěž o nejlepší obložený chléb čtyřlístek – soutěž dětí (suroviny na chleby zajišťuje škola) 

19.30 sportování a putování s Čtyřlístkem – na školní zahradě 

21.00 čtení a filmy na dobrou noc – jen pro nocležníky 

V případě, že budeš nocovat ve škole, budeš potřebovat karimatku, spacák (přikrývku) – 

označené, podepsané!, pyžamo, kartáček na zuby, baterku, šátek.  

Po celou dobu akce bude kromě jídla zajištěn i pitný režim, ráno se také společně nasnídáme. 

Budeme rádi za každý drobný příspěvek k občerstvení (ne sladkosti, brambůrky…..) 

Koordinátor akce: Petra Turečková a žáci 5. ročníku, tel.: 727 940 035, petratureckova@seznam.cz  

 

----------zde odstřihněte a odevzdejte tř. učitelce/učiteli nejpozději do pondělí 27. 3.-------------- 

Mé dítě______________________________________se zúčastní akce Noc s Andersenem. 

(zaškrtněte prosím z možností uvedených níže)  

 Zúčastní se a bude nocovat ve škole (pouze žáci ZŠ).  

 Zúčastní se a nebude nocovat ve škole, bude odcházet v ____________hodin.  

 Odchází domů samo. 

 Odchází domů s rodičem či jinou dospělou pověřenou osobou. 

Poznámky:__________________________________________ 

Podpis zákonných zástupců:____________________________ 


