
Milí kamarádi školáci, malí čtenáři, rodiče a prarodiče,  
zkrátka všichni přátelé šilheřovické školy! 

  

27. března 2020 jsme měli mít naši společnou „Noc s Andersenem“, letos s tématem 

pohádek paní Boženy Němcové. 

Mimořádné události si vyžádaly mimořádné činy. Protože nemůžeme být společně ve škole, 

navrhujeme, abyste si s námi udělali POHÁDKOVOU NOC z DOMU! 

Ve čtvrtek, 2. dubna, uplynulo 115. let od narození tohoto dánského pohádkáře, proto 

si pojďme užít společného čtení pohádek. Letos jsou všechny od naší české spisovatelky!  

Ve středu 8. 4. 2020 (od 16.00 h) se můžete, na níže uvedených odkazech, 

zaposlouchat do několika krátkých pohádek této spisovatelky, které vám přečtou různí 

učitelé naší školy. Připojte se k našemu čtení a třeba si zahrajte na rytíře, připravte 

si královskou hostinu, učešte si vlasy jako princezna, vystřihněte si královskou korunu, 

zkuste chvíli mlčet jako princ BAJAJA. Co vymyslíte dalšího? Vyfoťte se a napište nám o tom 

na mail: fojtikova@skolasilherovice.cz, web, Instagram, nebo FB profil naší školy. 

Buďme alespoň takto zase chvilku spolu! Těšíme se na VAŠE FOTKY a nápady! 

ODKAZY NA VIDEA s pohádkami: zpřístupnění videí 8. 4. 2020 od 16.00 hodin  

Název pohádky: Interpret: 

Úvodní informace    

Pohádka o kohoutkovi a slepičce p. uč. Iveta Koperová 

O starém psu a vlku p. uč. Petr Machej 

O neposlušných kozlatech p. uč. Pavla Kalvarová 

O Petru a Otci nebeském p. farář Jakub D. Štefík 

O pyšné panně p. uč. Lucie Köşe 

O Smolíčkovi p. uč. Petra Fojtíková 

Cesta k Slunci a k Měsíci p. uč. Pavlína Řehánková 

Jak pásl Janek kobylku p. ředitel Jan Pavelka 

Chlapec a vlk p. uč. Hana Čížková 

Strýček Příhoda p. uč. Pavla Kačmářová 
 

Po vyslechnutí všech pohádek si své znalosti můžeš ověřit v krátkém kvízu: zde  
Jako překvapení vám posíláme: 

A) Slavnostní zahájení Noci s Andersenem https://www.youtube.com/watch?v=LyD_Q4JTLOw. 
B) ZDARMA zpřístupněné odkazy na omalovánky výtvarníka J. Fixi, který navrhl obrázky k letošní 

„Noci a Andersenem“, které všechny určitě potěší:  
  https://www.knihovnabbb.cz/omalovanky-jiriho-fixla-ke-stazeni. 
  

 Malá mořská víla, sedící na břehu moře, Kodaň – Dánsko. 
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