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Zpráva:
Noc s Andersenem je akce, která se již mnoho let koná v knihovnách, školách, tělocvičnách i hasičských
zbrojnicích. Jedné akce se programově účastnili i studenti VOŠ pod vedením B. Děcké. Letošním tématem
byl samotný Hans Christian Andersen. Tato osobnost je jednoznačně spojena s pohádkami a Dánskem.
Program proto odstartoval povídáním o Dánsku. Děti se dozvěděly, že se jedná o stát přímořský, který je
také královstvím. Informací bylo hodně, ale nejzajímavější byla jistě ta, že Dánsko je spjato s Legem. Lego
v našem programu hrálo velkou roli.
Následně se děti rozdělily do skupinek podle pohádek (Pasáček vepřů, Malá mořská víla, Císařovy nové šaty
apod.). Další práce probíhala ve skupině. Děti dostaly komiksový příběh o princezně na hrášku a měly samy
zkusit doplnit bubliny. Pak si z látek vytvořily loutky a měly sehrát pro ostatní divadlo. Nezapomnělo se ani
na večeři v podobě obložených chlebíků, které si mohlo každé dítě udělat tak, jak je má rádo.
Posilněny večeří již mohly začít pátrat po pokladu. Nebylo to ale tak jednoduché. Šifra byla skryta
v morseovce. Všechny pohádkové skupinky nakonec morseovku rozluštily a svůj vytoužený poklad našly.
V pokladu byla pro každého, jak jinak, krásná kniha s pověstmi o Brně, sladkost, záložka, pohled, reflexní
přívěsky a další maličkosti pro radost.
Před půlnocí už všechny děti spaly v teplých spacácích. Po snídani každý napsal dopis o tom, jak se mu líbila
noc s Andersenem. Posledním úkolem bylo postavit co nejdelší most z Lega. To byla obrovská výzva. Stavěli
kluci i holčičky. Kolem 10. hodiny si už pro ně mohli přicházet rodiče.
Nálada byla po celou dobu výborná a děti se snažily, jak jen to šlo.
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