
 
 
 
 
 
 

Noc s Andersenem – 8. 10. 2021 

Dne 8. 10. se naše škola 

připojila k celorepublikové 

akci Noc s Andersenem. Ale to 

bychom ještě předbíhali… Na 

tuto, pro nás zvláštní noc, 

jsme se museli náležitě 

připravit, a proto jsme se ve 

středu poslední hodinu 

našeho vyučování vydali na 

průzkum školní knihovny, 

kde  na nás již čekala paní 

učitelka Dana Čandová. 

S paní učitelkou jsme mluvili 

o obecných rysech pohádek, 

o tom, jak se liší pohádky od 

pověstí, o nadpřirozených 

bytostech, kouzelných 

předmětech i o ustálených formulích 

jako: „Bylo nebylo“, „za devatero 

horami a devatero řekami“, „a jestli 

neumřeli, žíjí tam dodnes“ a „zvonec 

a pohádky je konec“. Paní učitelka 

nás seznámila také s českými 

pohádkáři. Hlavně jsme si povídali 

o Boženě Němcové a Karlu 

Jaromíru Erbenovi a o jejich 

pohádkových dílech. Některé 

jsme znali nejen jako knihy, ale 

mnohé jsme již viděli i zfilmované.  



 

U některých jsme ani 

nevěděli, že byly zfilmované právě 

na motivy těchto pohádkových 

klasiků. Nakonec paní učitelka 

zabrousila i na Hanse Christiana 

Andersena, jakožto jednoho 

z největších světových pohádkářů. Dozvěděli jsme se informace o jeho životě, i 

jeho tvorbě, prošla s námi některé 

pohádky, a dokonce jsme se 

pustili do malého rozboru jeho 

děl, jak se jeho životní příběhy 

promítaly do jeho díla a jiné 

zajímavé věci.  Návštěva se nám 

moc líbila, těšíme se na další zajímavá setkání. 

V pátek v pět hodin 

odpoledne jsme se sešli před 

školou se spacáky, plyšáky a 

hlavně s dobrou náladou a 

vydali jsme se do chřtánu 

večerní školy.  

Nejprve jsme si vybalili a 

když jsme se zabydleli v našem 

novém hnízdečku, vyrazili jsme 

„pracovat“ do knihovny. Tam na 

nás čekala pohádka, kterou jsme 

dosud neznali, a to Císařovy nové 

šaty. Dostali jsme text 

pohádky nastříhaný na 

proužky a měli jsme jej 

sestavit, jak by mohly jít 

jednotlivé části za sebou, dále 

jsme měli vyznačit neznámá 

slova a nakonec nás čekal test 

na možnosti a) b) c), zdali jsme text dobře přečetli. Pohádka byla zajímavá a my 



 

jsme se dozvěděli, kdo 

jsou tkalci a že hloupost a 

ješitnost může člověka 

připravit nejen o šaty… 

Následně jsme se vrátili 

do třídy, kde už pro nás 

byla připravena 

prezentace na téma Hans Christian Andersen. Zopakovali jsme si život a díla 

tohoto známého pohádkáře. Poté jsme na tabuli doplňovali názvy, abychom si 

je lépe zapamatovali. A protože jsme již byli trošku unavení a hlavně hladoví, 

následovala večere!  

Protože již nejsme 

žádní mazánci, toasty jsme 

zvládli každý sám za sebe. A 

chutnaly nám moc! 

 Pro paní ředitelku, 

která celý večer absolvovala s námi, jsme si přichystali překvapení. Proto jsme ji 

poslali  mýt nádobí po večeři a sami jsme se šli na „to“ připravit. Během týdne 

jsme si připravili loutkovou hru Princezna na hrášku. Nachystali jsme si kulisy, 

které jsme si udělali při výtvarné výchově, a mohlo se začít. Paní ředitelka se 

moc dobře bavila, což pro nás byla ta 

největší odměna! Po představení jsme vše 

uklidili a čekali, co se bude dít dál.  

Byla už tma a teprve teď to začalo být 



 

zajímavé. Věděli jsme, že bude 

nějaká noční hra, protože nám 

paní 

učitelka 

dala 

pokyn: 

„Kdo má baterku, tak vzít s sebou!“ Ale to, co 

následovalo, bylo ještě lepší , než jen chodit potmě. Měli 

jsme za úkol jít potmě po chodbě nahoru do patra s tím, 

že po zemi jsou rozházené otázky k dílu H. CH. Andersena 

a my je 

máme 

vyluštit. 

Bylo to 

napínavé a skoro všichni jsme si 

po skončení chtěli stezku projít 

ještě jednou.  

A protože již byl skutečně čas jít spát, vyčistili jsme si zoubky a naskákali 

jsme do spacáků. Paní učitelka nám přečetla pohádku Ošklivé káčátko a šlo se 

spát. 

Ráno jsme absolvovali rozcvičku v tělocvičně a pak si pochutnali na 

snídani, kterou nám maminky připravily.  

Moc se nám to vše líbilo natolik, že se nám ani domů nechtělo. Vždyť, 

kdo by si nechtěl zažít spaní s kamarády ve škole, k tomu se něco naučit a ještě 

se zocelit v odvaze…       

Za 4. třídu napsala Anna Bělková 


