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Noc s Andersenem – 30. 3. 2017                                          

 
  Hans Christian Andersen:  „Není krásnějších pohádek než ty, které píše život 

sám.“ 

 

  Tento citát slavného dánského spisovatele, který proslul hlavně knihami 

pro dětské čtenáře, je velice známý a vypovídá hodně o tom, kde H. CH. Andersen čerpal své náměty na 

pohádky. 

 Žáci si v posledních březnových dnech užili odpolední, 

večerní a noční pobyt ve školních prostorách. Nejdříve navštívili 

dětské oddělení městské knihovny, kde jim paní knihovnice, p. 

Vlková, četla z knihy Neználkovy příhody. Také seznámila žáky 

se svou knihou, kterou napsala. Následovalo malé sportovní 

protažení těl, žáci se proběhli, zakroužili kruhy kolem svých těl, 

zaskákali si do písku a změřili své síly ve skákání v pytli. Poté si 

vyrobili něco dobrého v naší krásné školní kuchyňce a pak je už 

čekaly úkoly ve třídě. 

Přečetla jsem jim pár 

informací o spisovateli, podle 

kterého se tato akce, Noc 

s Andersenem, nazývá. Připravila jsem si pro ně malé úkoly 

s doplňovačkami a tajenkami. Po vyluštění se už žáci těšili na stezku 

odvahy ztemnělou školní chodbou. Někteří měli trochu i obavy, zda to 

zvládnou. Mohu říci, že si jí prošli všichni. Pak už následovala jen 

večerní hygiena a pohádka na dobrou noc. Jakápak to byla? No přece od 

Andersena – Malá mořská víla.  

 Ráno nás už čekala snídaně, malá ranní rozcvička na školním dvoře a poté už opět školní výuka. 

Chtěla bych poděkovat maminkám mých žáků, které připravily sladkosti na večer. Ráda bych také 

poděkovala své kolegyni – p. vychovatelce K. Levíčkové, která mi pomáhala s dohledem nad dětmi. 

 A co na to říkaly děti? 

„Bylo to super …Jé, to bylo úplně jiné, než když se učíme ... Vůbec jsem se nebála ... To byla ale sranda jít 

stezku … Já jdu domu, tam někdo je. Nebo ne, zůstanu, já to vydržím ... To už vstáváme? …“ 

 

                                           Mgr. Romana Ladická – tř. učitelka III. třídy  
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