
 

Noc s Andersenem – přihláška 
 

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

Noc s Andersenem. Již potřetí se připojujeme i my a už se nemůžeme dočkat na dobrodružství 

s knihami, divadlem, filmy, hrami a hlavně kamarády z knih a komiksů  

Rychlé šípy a Pejsek s kočičkou. 

 

23. 3. 2018 od 16.30 – 24. 3. 2018 do 9.00  
 

16.30 zahájení akce, divadlo Jak pejsek a kočička soutěžili o nejlepší dort a Rychlé šípy,  

hraje OKD – v učebně 4. ročníku 

17.00 čtenářské a výtvarné dílny – v budově školy 

18.30 večeře 3. a 4. ročník ve školní jídelně (1., 2. a 5. ročník - program na zahradě) 

19.00 večeře 1. a 2. ročník ve školní jídelně (3., 4. a 5. ročník -program na zahradě) 

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

19.30 příprava spaní 

20.00 výlet po okolí s překvapením 

21.00 čtení a filmy na dobrou noc – jen pro nocležníky 

 

V případě, že budeš nocovat ve škole, potřebuješ karimatku, spacák (přikrývku), pyžamo, 

kartáček na zuby, baterku (vše dle potřeby podepsané). 

Přinést si můžeš různé hlavolamy, stolní hry a své oblíbené knihy 

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:  

Petr Juráček a žáci 5. ročníku, tel.: 731 485 909, juracek@zsostopovice.cz  

 

 

 

 

----------zde odstřihněte a odevzdejte tř. učitelce/učiteli nejpozději do pondělí 19. 3. 2018 

 

Moje dítě______________________________________se zúčastní akce Noc s Andersenem. 

(zaškrtněte 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:____________________________ 

 


