
Den literárních postav 

Jelikož je březen měsíc knihy, každoročně se na naší škole pořádalo čtení různých ukázek 

do rozhlasu a na žácích naší školy bylo, aby poznali, o jakou knihu a autora se jedná. V tomto 

roce školní parlament tento měsíc obohatil ještě o jednu akci související s knihami a uspořádal 

„Den literárních postav." Tento zábavný den proběhl 10. 3. 2017 a spočíval v tom, že si žáci měli 

přinést masku své oblíbené knižní postavy, do které se pak ve škole převlékli, a ti, kteří si svůj 

oblek nepřinesli, ať už proto, že žádný nesehnali, nebo si ani nic oblékat nechtěli, si mohli tento 

den zpestřit tím, že poznávali, jakou literární postavu jejich spolužáci představují. 

O velké přestávce se známé i neznámé postavy sešly na chodbě, aby se vyfotily a mohly 

se tak zapojit do soutěže o ten nejvychytanější převlek. Viděli jsme spoustu kreativních kostýmů 

a spatřili jsem tak např. všechny možné okouzlující princezny, do kterých patří samozřejmě i 

Elza z ledového království, dále nás navštívily i strašidelné čarodějnice a samozřejmě k nám 

zavítal i tradiční Křemílek a Vochomůrka. Tento skvělý den plný spousty zážitků si všichni moc 

užili a můžeme říct, že se velice povedl, a je proto možné, že se bude tato akce opakovat i v 

příštích letech. 

Tímto dnem to však neskončilo. Ještě během následujících dnů koloval mezi učiteli papír, 

na kterém byly nafoceny všechny různorodé masky, a na učitelském sboru bylo to, aby vybrali 3 

nejlepší převleky. Na prvním místě se umístil známý Křemílek s Vochomůrkou, druhé místo 

obsadila jedna z krásných princezen a třetí místo si vybojovali Čert a Káča. Naši výherci byli i 

náležitě odměněni, ale i ti, co nevyhráli, si odnesou alespoň krásnou vzpomínku. Tímto bychom 

chtěli poděkovat všem zúčastněným a věříme, že i při dalších akcích se zúčastníte v tak hojném 

počtu. 

                K.Chmelařová, B.Janáková 9.A 



 

 

 

 



  

 


