Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty MU v Brně

Noc s Andersenem začíná být na naší základní škole akcí tradiční. I v tomto školním roce se
uskutečnilo noční čtení žáků společně s dalšími doprovodnými aktivitami.
Vše začalo poslední březnový pátek v 18:00 hodin, kdy asi 130 žáků 1. i 2. stupně radostně
přicházelo do školy – tento den vlastně podruhé! K plnění zábavných úkolů na podporu čtenářské
gramotnosti a na vyjádření radosti ze čtení vůbec byli velmi dobře vybaveni: nesli si s sebou nejen literaturu,
ale také zavazadla na přenocování a společné stravování (mnohé maminky předčily veškerá očekávání!).
Noci s Andersenem předcházela soutěž „Vaří celá škola“, do které se přihlásily skupinky žáků také
z 1. i 2. stupně. Soutěž byla na téma Výrobky studené kuchyně, zhotovených ze zdraví prospěšných surovin
a nakoupených za určenou cenu. A že se bylo na co dívat – sliny se všem jen sbíhaly! Nikdo nezáviděl
porotě, sestavené z nezávislých členů, její rozhodování. Velkou roli hrálo také aranžmá vyrobené dobrůtky.
Milan Kratochvíl, Sára Sahatciu a Dominik Deminger, žáci 7. A, zvítězili se svým minidílem „Nebezpečné
jednohubky“. Celou akci zaznamenávali také žáci mediálního kroužku na videokameru.
Během rozhodování poroty se soutěžící společně se svými spolužáky zabydleli ve třídě a začali číst a
plnit úkoly, které si pro ně připravili jejich třídní učitelky. Tyto aktivity byly záhy zpestřeny příchodem
baristek z firmy Starbucks. Ty zorganizovaly literární soutěž s knižními odměnami, která byla završena
pohárkem čokolády pro každého.
Po odchodu baristek jsme všichni přivítali v prostorách školní družiny pana starostu Bc. Vladana
Krásného, jenž je již neodmyslitelnou součástí této naší noční akce. Vybral si pro nás povídku z knihy
Pohádky pro neposlušné děti a jejich starostlivé rodiče. To by nebylo setkání s panem starostou, abychom si
po přečtení pohádky na dobrou noc nevyprosili několik písniček na konec našeho setkání.
Čtení, sledování filmů či společné povídání – tedy naše čtenářská noc pak v poklidu pokračovala do
usnutí všech zúčastněných. Jako každý rok to bylo moc fajn!
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