
Noc s Andersenem 
 Noc s Andersenem je projekt, který zaujal členy školního parlamentu, a tak jsme se do něj 

rozhodli zapojit. Je to akce, která probíhá v knihovnách, ale i ve školách. Cílem je vyvolat zájem 

dětí o čtení. Vždy je pevně stanovené datum a také jsou dána na výběr témata, která se k danému 

roku nějak pojí. Tématem letošního nocování byla kniha Povídání o pejskovi a kočičce, neboť 

kniha vznikla v roce 1928, a tak tento rok slaví 90 let od svého vzniku. Pro starší žáky se spíše 

nabízelo téma Rychlé šípy. Tyto kreslené příběhy začaly vycházet v roce 1938, a tak si letos 

můžeme připomínat jejich 80. výročí. 

 Toužimská základní škola opět ožila v noci, a to právě díky projektu Noc s Andersenem. 

Termín jsme si museli trochu přizpůsobit, a tak jsme ve škole přespali již z 15. na 16. března 

2018. 

 Jelikož pro nás práce na akci byla premiérou, tak vyučující strávili spoustu volného času 

na přípravách her a aktivit na celé odpoledne a večer. Zároveň jsme si také stanovili, že přespání 

se mohou zúčastnit žáci 6. a 7. ročníků. A k tomu jsme přizpůsobili i téma – Rychlé šípy. 

 Ve čtvrtek se všichni účastníci spolu s vyučujícími sešli ve škole v 17 hodin. Sice se nás 

sešlo méně, než jsme čekali, a to díky vysoké nemocnosti, ale i tak jsme si celou akci užili. Žáci 

se nejprve dozvěděli celý program a vylosovali si, do které skupiny budou zařazeni. Již při tomto 

dělení jsme se drželi tématu knihy z pera Jaroslava Foglara „Rychlé šípy“, a proto nikoho asi 

nepřekvapí, že jedna ze skupin nesla i tento název. A kdo mezi sebou nakonec soutěžil? Rychlé 

šípy, Ostré šípy, Dobré šípy a Rudé šípy.  

 Po sdělení organizačních informací se dvě skupiny přesunuly s paní knihovnicí do školní 

knihovny, kde se dozvěděly spoustu informací nejen o J. Foglarovi. Zbylé skupiny si zahrály hru 

s názvem Velké Ulčovy. Po prostřídání jsme se všichni sešli ve školní kuchyňce, kde jsme s chutí 

snědli gulášovou polévku, kterou pro nás na kroužku vaření připravila paní učitelka Perkausová. 

Žáci si posléze připravili prostor na spaní a všichni jsme se přemístili do tělocvičny. Zde byly pro 

žáky připraveny různé týmové hry opět s tematikou „foglarovek“. Do her se museli zapojit 

všichni, jinak byla snaha jejich skupin marná. Všichni nás mile překvapili, s jakou vervou se do 

úkolů pustili. Vyzkoušeli jsme si bobříka mrštnosti, obratnosti, ale také jsme luštili tajnou zprávu 

a mnoho dalšího. Ač bychom hráli různé hry i nadále, byl čas se pustit do zklidňující aktivity, a to 

pohádkového večera. Vyučující žákům pustili pohádky zpracované na námět H. Ch. Andersena. 

Toto netradiční večerní kino u žáků sklidilo také velký ohlas. A jaké by to bylo plnění bobříků, 

kdybychom si nezkusili odlovit bobříka odvahy? Škola se najednou ocitla ve tmě, tichu, na 

chodbě se ozýval pouze děsivý tikot hodin. Sem tam výkřik. Všichni žáci ale tuto stezku odvahy 

zvládli bez zaváhání. A nám už nezbývalo nic jiného než se po večerní hygieně zavrtat do svých 

spacáků a nechat si zdát třeba o Andersenově Cínovém vojáčkovi nebo Malé mořské víle.  

 Druhý den jsme ráno vše uklidili, nasnídali se a vydali se vstříc dalšímu školnímu dni, 

který všichni přečkali bez obtíží.  

Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci celého programu a doufáme, že se 

celá tato velmi podařená akce za rok zopakuje. 

Za školní parlament 

Mgr. Lucie Nesvadbová, Mgr. Josef Hudec 

 



 

 

 

 

 


