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ŠKOLNÍ NOVINY 
NOC S ANDERSENEM 

SLOVO 

KNIHOMOLA 

Vážení rodiče a milé děti, v noci 

z pátku 27.3. na sobotu 28.3. měla 

proběhnout na naší škole tradiční 

Noc s Andersenem a nás velmi 

mrzí, že se bohužel k okolnostem 

nemůže uskutečnit.  

Věříme ale, že stejně jako my máte 

rádi knihy a že nebudete tesknit a 

třeba si takovou malou 

improvizovanou Noc 

s Andersenem uděláte u Vás 

doma… zkuste jeden večer nechat 

vypnuté televizory (a zapomeňte 

na Vaše oblíbené televizní pořady),  

vezměte do ruky knihy, časopisy 

tužky a papíry, čtěte, povídejte se, 

vyprávějte.  

 

Toto vydání školních novin, je 

mimořádné tím, že je celé věnované 

právě Noci s Andersenem a je pro 

vás plné námětů na činnosti, které 

byste společně doma mohli právě o 

Noc s Andersenem vyzkoušet. 

 

Je nám jasné, že to nebude, jako 

kdybychom spali společně ve škole, 

nebude to mít to své kouzlo, ale přeci 

jen, pojďme to společně zkusit. 

Knihy za to stojí. Znáte ten pocit, 

kdy se do knihy začtete, že ztratíte 

pojem o čase, že vás doslova vtáhne 

a hltáte každé její slovo a nemůžete e 

dočkat, co bude na dalších řádcích a 

stranách. A nic z toho by nebylo, 

kdybyste té knize nedali šanci a 

nechali ji ležet zavřenou někde doma 

na polici nebo v knihkupectví. 

Pojďte tedy dát šanci i domácí 

Noci s Andersenem.  

 

A my už se moc těšíme na zpětnou 

vazbu od vás, co vše jste 

vyzkoušeli, zjistili, přečetli, zažili. 

 

 

Němcová, Potter, Komenský 
 

Co mají tato tři jména společného? Stala se 

hlavními aktéry letošní noci s Andersenem, 

respektive ne ta jména samotná, ale jejich 

nositelé, česká spisovatelka Božena Němcová, 

čarodějnický učeň Harry Potter a učitel národů 

Jan Amos Komenský. 

 

Pojďme si zahrát první hru- vyberte si jednu 

z výše uvedených osob (je potřeba, aby ji 

všichni hráči znali) a zkuste během 3 minut 

napsat na kousek papíru všechna slova, která 

vás v souvislosti s touto osobou napadnou. Po 

uplynutí časového limitu si své odpovědi 

přečtete (vysvětlete) a třeba také pak můžete na 

internetu hledat další informace. 

 

Na další straně se ještě budeme některým z nich 

věnovat podrobněji, tak třeba své znalosti 

doplníte nebo si ledacos připomenete, vždyť 

jména jsou to více než známá. 

 

Co ale H.CH.Andersen? Kdo to byl? A co 

všechno o něm víme kromě toho, že se po něm 

jmenuje „Noc s Andersenem? Zkuste si malý 

kvíz. (Klidně každý sám a pak porovnejte 

výsledky.) 

1. Hans Christian Andersen byl: 

a/norský zpěvák, b/ dánský spisovatel 

c/ finský herec d/ pohádková postava 

2. Kdyby Andersen žil, bylo by mu 

2.4.2020: a/ 62, b/100, c/215, d/ 350 

3. Mezi jeho díla nepatří: a/Malá 

mořská víla, Císařovy nové šaty, 

c/Hloupá Honza d/Kytice 

4. Tři roky před svou smrtí měj 

Andersen nehodu, která zanechala 

na jeho těle trvalé následky. Co se 

mu stalo?: a/ měl autonehodu; 

b/popálil se od ohně v krbu, c/ 

pokousal ho pes, d/ spadl z postele. 

Jak Vám šlo odpovídání na předešlé 

otázky? Bylo to lehké? Zde jsou správné 

odpovědi: 1b, 2c, 3d, 4d.    . 
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B.NĚMCOVÁ A J.A.KOMENSKÝ ŠKOLA HROU 

KDO SI HRAJE, 

NEZLOBÍ 

Pojďme si v duchu těchto dvou 

hravých hesel trošku pohrát a potrápit 

naše mozkové závity. 

 

 Máme pro Vás připravený další kvíz a tentokrát 

je vždy potřeba, abyste vybrali správnou z těchto 

dvou osobností. Vybarvujte, hádejte, povídejte 

si. 

  

 

HARRY POTTER 
Čtenáří Harryho Poterra si jistě hravě poradí s následujícím kvízem, kde budou 

hledat správné dvojice. (otázky související s knihou Kámen Mudrců). A co je 

kouzelnický souboj? 
 

 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A zvládli byste sami také nějaký takovýto 

rébus vymyslet a nakreslit? 

Pokud ano, pošlete nám ho do školy. ;) 

V roce 2020 slavím 200let od narození koho? 

V roce 2020 si připomínám 350let od smrti koho? 

Koho máme 

vyobrazeného na 

stokorunové bankovce? 

Kdo na nás kouká 

z pětisetkorunové 

bankovky? 

Autorem SVĚTA 

V OBRAZECH je? 

Kniha Babička vznikla pod perem které z těchto osobností? 

Dětství na 

Starém 

bělidle 

prožil/a? 
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Na konci měsíce ledna si také žáci mohli 

(v rámci povídání o horské službě) 

vyzkoušet, jak se dává první pomoc a jak 

ošetřit nejrůznější zranění. Z fotografií 

můžete vidět, že si vše náležitě užili. 

 

A teď to už bude o Vás, milí čtenáři!!! 
VAŠE MALÉ ZAMYŠLENÍ 

Vezměte do ruky tužku a papír a 

pojďte si zodpovědět pár 

následujících otázek- popravdě. Píší 

a odpovídají malí i velcí čtenáři. 

 

1. Kniha, kterou jsem celou 

přečetl/a naposledy. 

2. Moje nejoblíbenější kniha 

a proč? 

3. Jméno oblíbené knižní 

postavy/ hrdiny a proč? 

4. Co mám na knihách 

nejraději? 

5. Jak se nejčastěji ke knize 

dostanu (dárek, koupím si, 

z knihovny…)? 

6. Je nějaká kniha, kterou si 

chci přečíst? 

    Až budete mít odpovědi zaznamenané samozřejmě si  

je vzájmeně přečtete a porovnejte, máte nějaké  

stejné nebo podobné? Možná jste také získali 

inspiraci a už víte jakou další knihu si budete chtít  

přečíst. 

 

Přichází čas pro malé zvídavé reportéry. Pokud 

Máte ve své blízkosti někoho z dospělých (nebo 

také staršího sourozence), pojďte je vyzpovítat a  

zaznamenejte jejich odpovědi. 

 

1. Je kniha, kterou jste jako děti četli pořád  

dokola? Jaká? 

2. Chtěli jste být někdy hrdinou/postavou  

z nějaké vaší knihy? 

3. Četl vám někdo jako dětem pohádky před 

spaním? Nebo třeba i vymýšlel a vyprávěl? 

4. Chodili jste jako děti do knihovny? 

5. Myslíte si, že je čtení knížek důležité? Proč? 

6. Řekněte tři slova, která vás jako první  

napadnou,když se řekne kniha. 

       

Byly některé odpovědi, které jste dostali, zajímavé? Povídali jste si 

při rozhovoru o knihách a o dětství těch, které jste zpovídali? Tak 

to rozhovory proběhly tak nejlépe jak měly.  

 

Budeme moc rádi, pokud nám své odpovědi pošlete, napíšete, 

vyfotíte (obě části, nebo jen jednu, je to na vás). A klidně připojte 

také pár slov o tom, jak jste si to užili. (skalkova@zskrusovice.cz) 

  

Máte rádi křížovky? 
 

  Pokud máte rádi křížovky, tak vyzkoušejte naší pohádkovou, pokud správně doplníte všechny slova, vyjde Vám jméno autora 

  pohádkových knih Hobbit a Pán Prstenů. Znáte tyto knihy? A co některé postavy, které v nich vystupují? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    A pokud máte opravdu rádi křížovky, tak co třeba vzít kostičkovaný papír a zkusit nějakou vytvořit. Nebo si můžete zahrát 

KrisKros (Scrabble), to je vlastně jedna velká křížovka. 
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VEZMĚTE SI KNIHY A ZAČNĚTE ČÍST 
 

Teď je to vážně už je na vás, jakou vezmete do ruky knihu nebo 

knihy a začnete číst.  

Je úplně jedno zda se pustíte každý sám do čtení knih svých rozečtených 

knih v tichosti a pak si po nějaké době povíte, o čem jste četli nebo proč 

tu či onu knihu čtete. Nebo můžete zapátrat ve své domácí knihovně a 

vybrat knihu, kterou jste už dlouho nečetli a rádi byste si jí oprášili. A co 

takhle vybrat jednu společnou a střídat se v hlasitém čtení po kouscích? 

Ať už si vyberete jakýkoliv způsob četby a kteroukoliv knihu, neuděláte 

chybu. Čtěte a povídejte si. O tom ta Noc a Andersenem je. 

A pokud máte přeci jen rádi plnění úkolů, tak nabízíme několik úkolů, 

které si můžete po krátkém čtení splnit, jeden, dva, nebo třeba všechny – 

stačí k tomu opět jen tužka a papír. A pokud nějaký z nich splníte, 

pošlete nám ho prosím vyfocený, třeba právě společně i s fotkou vás, 

jak úkol plníte. Prosííííme.  

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


