
Noc s Andersenem 
Čím více se blížil březen, tím častěji jsme od žáků poslouchali dotazy, zda letos školní 

parlament zopakuje Noc s Andersenem. Protože nás zájem o čtenářskou akci těšil, tak jsme 

letos uspořádali druhý ročník Noci s Andersenem. 

28. března se toužimská základní škola stala útočištěm nadšených čtenářů  

z 6. a 7. ročníků, kteří byli plni očekávání, co jsme si pro ně připravili.  V samém začátku se 

žáci rozdělili do čtyř skupin, ve kterých po celý večer plnili různé úkoly a hráli hry. Největší 

úspěch u nich měla úniková hra, která korespondovala s letošním tématem Noci 

s Andersenem – Andersen známý i neznámý. Každá ze skupin byla uzamčena v místnosti, ze 

které se v časovém limitu musela dostat ven. Pomocí různých nápověd a hádanek museli 

odhalit kód od skříňky, ve které byl uschován klíč, který jim umožnil z místnosti odejít. Třem 

skupinám se podařilo místnost odemknout, čtvrtou skupinu jsme ven nakonec pustili my, aby 

se mohli také zúčastnit dalšího programu společně s námi. V dalších hrách žáci hádali 

pohádkové postavy, které je opět dovedly k tajence, nebo zkoušeli odhadnout název a autora 

knihy, ze které jsme jim opsali úryvek. Mnohdy jim větší potíže dělalo odhalení místa, kde se 

lístečky s úkoly nacházejí, a tak se některé skupiny dost naběhaly. Zábavu jsme si užili i 

přiházení na koš, kdy při každém strefeném koši získala skupina jedno písmeno. Z těch poté 

poskládali, co mají dělat. Hledání místnosti H. A. Andersena pro ně byl velký oříšek, ale 

nakonec ji každý našel. Zapamatovat si text byl také zapeklitý úkol, ale i ten se jim povedlo 

zvládnout.  

Celý večer se nesl ve znamení her, které byly zaměřeny nejen na znalost knih, ale také 

na logické uvažování a myšlení, na obratnost, mrštnost a spoustu dalších dovedností. 

Vyniknout tak mohl naprosto každý.  

S přibližující se večerkou rostlo v žácích napětí, zda je pro ně nachystána stezka 

odvahy. Byla! Někdo sám, někdo ve dvojicích, ale všichni cestu vedoucí téměř přes celou 

školu prošli. Velkou dávku odvahy chtělo už jen to, projít školou večer, natož když jsou 

chodby osvětleny jen svíčkami. Jinak všední zvuky se najednou změní ve strašidelné, tikot 

hodin běžně ve dne ani nevnímáme, ale večer? A tak nebylo divu, že se občas ozval i výkřik 

některých žáků. Všichni ale v pořádku došli až do cíle. A nyní se již skutečně mohli všichni 

odebrat do svých spacáků. Do té doby jinak unavení žáci najednou s ulehnutím ožili, a tak 

ještě chvíli trvalo, než začali spokojeně oddechovat.  

Dostat je ráno ze spacáků byl pro změnu velký oříšek pro vyučující. Nakonec jsme se 

ale sešli ve školní kuchyňce na snídani. Po ní jsme ještě uvedli námi používané místnosti do 

původního stavu a přešli k vyhlášení výsledků a předání odměn. Druhý ročník Noci 

s Andersenem skončil za vydatného jásotu vítězného oranžového týmu. Ač unavení jsme se 

všichni vydali vstříc dalšímu školnímu dni. 

Děkujeme všem zúčastněným za bezproblémový průběh celé akce. Celý večer a noc 

jsme si všichni velmi užili a už nyní se těšíme další akci.  

Za školní parlament 

L. Nesvadbová, J. Hudec 



 


