
Nocování ve škole 

Ve čtvrtek 31. 3. se uskutečnil I. ročník Nocování ve škole pro žáky 2. stupně. Byl 

zaměřen v duchu čtenářských dílen. Naším cílem bylo seznámit děti s knihami pro děti a 

mládež, které získaly významné ocenění (např. Zlatá stuha, Magnesia litera) a přivést žáky k 

četbě. 

V 18 hodin jsme se sešli v poměrně velkém počtu (55 žáků).  Nejprve si žáci ve třídách 

odložili karimatky a spací pytle, vybalili dobrůtky a už je čekaly organizační pokyny. A mohli 

jsme se dát do práce. Žáci si vybrali knihu, která je na první pohled zaujala, vzali si k ní pracovní 

list, našli si místo, kde se cítili dobře a ponořili se do četby. Všichni se zájmem pracovali, snažili 

se zadané úkoly svědomitě plnit. Po téměř hodině práce jsme se sešli ve skupinkách podle 

vybraných knih a o úkolech i knize jsme ve skupině diskutovali. Děti měly zajímavé nápady a 

bylo vidět, že nad přečteným textem přemýšlely. Čtenářské dílny byly pro děti i pro nás 

přínosné a po více jak dvou hodinách práce mohl nastat volnější program Nocování. 

Žáci se rozdělili do skupin podle zájmu, někteří zůstali u četby, jiní sledovali film, další 

hráli deskové hry nebo stolní tenis. Deváťáci si navíc připravili pro své mladší spolužáky 

„Stezku odvahy noční školou“. Čas rychle utíkal a bylo potřeba jít připravit tělocvičnu na spaní. 

Chvíli trvalo, než si každý našel své místo na spaní, pak už se přečetla jen pohádka na dobrou 

noc a škola utichla. 

Věříme, že se I. ročník Nocování ve škole všem líbil a v příštím roce se ve škole 

sejdeme opět v hojném počtu s jiným programem. 

                                                                    Mgr. Petra Slámová a Mgr. Blanka Junková 

 

Hodnocení od žáků: 

Spaní ve škole se nám líbilo. Nejprve jsme vyplňovali listy o knize, kterou jsme si sami vybrali. 

Pak jsme hráli stolní tenis, deskové hry, zpívali karaoke, sledovali film. Deváťáci nám 

přichystali stezku odvahy noční školou. Kolem 22. hod. jsme se šli chystat ke spánku. Moc 

všem děkujeme za přípravu krásného večera a dobré snídaně. 

Spaní ve škole nás hodně bavilo. Jako první jsme měli čtenářskou dílnu, kde jsme si vybrali 

knížku, která nás zaujala a potom s ní pracovali. Po dílnách jsme se věnovali zábavě, hráli 

jsme různé hry (piškvorky, ping pong,  karty atd.). Kdo nechtěl hrát hry, mohl si číst nebo 

sledovat film. Po 22. hod. jsme se převlékli do pyžama a šli si ustlat do tělocvičny. Po 

pohádce na dobrou noc jsme za chvíli usnuli. 

Nejvíce se mi líbilo, že jsme si mohli vybrat knihu, kterou jsme chtěli. Po čtení jsme mohli hrát 

hry nebo si povídat se spolužáky. Večerka mohla být klidně i později. 


