
ANDERSENOVA NOC 
Andersenova noc začala srazem ve škole na druhém stupni v 16:00 hodin. Termín jsme 

měli posunutý před jarní prázdniny, a tak jsme se vstříc tomuto celostátnímu dobrodružství 
vydali již ve čtvrtek 10. března 2022. 

Všichni jsme se sešli na chodbě v prvním patře a rozdělili se do týmů vylosováním části 
skládačky. Úkolem bylo složit ji právě již v naší skupině a uhodnout, co se skrývá na obrázku. 
Byl to jestřáb. A jak to souviselo s naším přespáním? Jestřáb byla přezdívka Jaroslava 
Foglara, který by letos slavil 115 let od svého narození. A právě tímto výročí se stal osobností 
letošní Noci s Andersenem. Podobné informace jsme obdržely od paní učitelky, která nás 
s tímto spisovatelem seznámila blíže.  

Rychlonožka, Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer a Červenáček byli nejen Rychlé 
šípy, ale také naše nové názvy skupin, v nichž jsme celé odpoledne a večer společně 
pracovali. Po rozdělení jsme šli na „ochutnávku“. Myslela jsem si, že budeme něco 
ochutnávat, dáme si něco dobrého, ale … sedli jsme si ke stolům, na kterých bylo z papíru 
vyrobené prostírání, a pak to přišlo. Tedy vlastně nepřišlo. Ochutnávali jsme totiž 
Andersenovy pohádky. Přečetli jsme si pohádky a ve skupinách je měli kreativně přenést na 
papírový talíř. Po této aktivitě přišlo opravdové jídlo v podobě večeře.  

Po ní každou skupinu paní učitelky zamkly do místnosti s tím, že se z ní musíme dostat. 
Únikovou hru hrálo mnoho z nás poprvé, ale musím 
uznat, že nám to šlo a že nás to opravdu velmi bavilo. 
V tělocvičně, kam jsme se posléze odebrali, jsme si 
zaházeli na basketbalový koš, přičemž jsme za každý 
vstřelený koš dostali lísteček s písmenem. Z těch jsme 
měli poskládat větu a tou se řídit. Odkazovala nás na 
první stupeň, kde jsme si měli zapamatovat jistý nápis, 
který jsme měli přeříkat paní učitelce. A protože se naší 
skupině (Rychlonožka úplně nedělal čest svému jménu 
����) příliš nedařilo, bylo nutné si nápis zapamatovat na 
první pokus, abychom dohnali ztrátu. Nepovedlo se, a 
tak jsme se snažili body získat v dalších sportovních soutěžích v tělocvičně.  

Blížila se noc a s ní i naše večerka, a tak jsme si pustili před spaním dva díly Rychlých 
šípů. Pokud nyní očekáváte, že si přečtete, jak jsme po hygieně šli na kutě, tak se mýlíte stejně 
jako my. Čekala nás procházka druhým stupněm pouze za svitu svíček a za doprovodu 
děsivých zvuků, které se v tom tichu tak rozléhaly. První odvážlivci se vydali na cestu, aby 
během minutky byli zpět s děsem v očích. Nakonec se odvážil cestu projít skoro každý z nás, 
někdo ve dvojici (viď, Klárko ����), někdo sám a někdo zavěšený na paní učitelce. Pak už nás 
opravdu čekala naše „postel“ pro tuto noc a říše snů.  

Noc s Andersenem jsem si moc užila a nebyla jsem sama.  

T. Hronová, L. Nesvadbová, M. Bízková, V. Slavíková  



 


