
Noc s Andersenom 

Vo štvrtok 30.3.2017 prišla tak dlho očakávaná rozprávková noc, ktorej sa zúčastnili žiaci 1.A, 2.A, 4.A, 

4.B a 4.D triedy. Deťom sme pripravili taký program, aby sa cítili ako v rozprávke, zažili niečo čarovné, 

vzrušujúce, tajomné, hravé, jednoducho strávili noc v škole na ktorú tak skoro nezabudnú. 

Počas celého mesiaca marca sa čítaním rozprávok pokúsili oživiť strom, ktorý začal vysychať. Príčina 

bola jednoduchá. Deti prestali čítať rozprávky. Už ich nebavil svet fantázie, kde dobro víťazí nad zlom, 

prestali ich lákať bájne tvory, kúzla i nadprirodzené bytosti. Učarovali im počítačové hry plné zloby 

a násilia. Knižky v detských izbách prikryl prach a rozprávkové bytosti upadli do zabudnutia. Preto 

strom chradol a vysychal. Jedinou jeho záchranou bolo znovu objaviť krásu rozprávok a tak vrátiť 

život umierajúcemu stromu. 

Rozhodli sme sa ,že sa nato podujmeme. S každou prečítanou rozprávkou pribudol na strome list. 

S rozprávkovými úlohami sme sa stretávali na hodinách slovenského jazyka, matematiky, informatiky, 

hudobnej, telesnej a výtvarnej výchovy a tiež aj na hodinách prvouky a prírodovedy. Spolu 

s množstvom prečítaných rozprávkových strán, ktoré si poctivo každodenne značili do tabuľky čítania, 

pribúdali na strome letokruhy z plastelíny a do stromu sa začal symbolicky vracať život. 

Rozprávkovú noc otvoril pán riaditeľ školy PaedDr. Pavol Bernáth, ktorý zaželal deťom príjemné 

prežitie rozprávkovej noci  a vzácny hosť, spisovateľ knižiek pre deti, pán Daniel Hevier. Deťom sa 

prihovoril a vtiahol do deja zarapovaním svojej básničky, začo si vyslúžil búrlivé ovácie. Po prečítaní 

sľubu nocľažníkov a vyhodnotení najlepších čitateľov z jednotlivých tried, rozprávkovú noc slávnostne 

prestrihnutím pásky otvoril. 

Či skutočne  do rána strom zakvitol , uvideli deti až ráno po zobudení a splnení  všetkých  úloh, ktoré 

ich čakali na stanovištiach. 

Vo vestibule školy boli športové súťaže -  Princezná na hrášku, Dievčatko so zápalkami, Šípková 

Ruženka, Janko a Marienka, Tri oriešky pre Popolušku a Statočný cínový vojačik. 

V zbernom klube boli súťaže -  Bystrozraký ,Bystrohluchý, Popoluška, Vševedko, Ľadové kráľovstvo 

a stanovište MIŠ -  MAŠ. 

O 20 00 hod. bola večera a po nej pokračovali v ďalšom riešení úloh. 

Po zotmení o 22 00 hod.  išli všetci spoločne pred školu vypustiť lampióny šťastia.  

Po návrate zas do útrob školy len za svetla bateriek, hľadať poklad. Po nájdení a vylúštení  indícii našli 

truhlicu s pokladom. Po radosti z nájdeného pokladu sa občerstvili dobrotami zo Stolčeka prestri sa! 

Na záver sa prezliekli do pyžamiek  a urobili sme si pyžamovú párty, na ktorej sa naučili tancovať 

kačací tanec z rozprávky Škaredé káčatko. A úplne na záver , keď sa uložili na spánok im pani učiteľky 

prečítali na dobrú noc rozprávku. 

Deti všetko splnili, správali sa slušne a disciplinovane, preto ráno, po otvorení očiek uvideli , že 

rozprávkový strom  skutočne zakvitol.  Týmto získali právo zapísať sa husím brkom do pamätnej 

listiny, dostali darček a certifikát o absolvovaní Noci s Andersenom.  

Svoju spokojnosť s akciou nám deti dali najavo osobne a krásnymi písomnými vyjadreniami. 

 

                                    Mgr. Nadežda Michálková, tr.uč. 2.A triedy 


