
Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 se podruhé zúčastnila 18. ročníku mezinárodní akce k 

podpoře dětského čtení. Noc s Andersenem proběhla z pátku 23. 3. na sobotu 24. 3. 2018. 

Motivem letošního pohádkového nocování byly příběhy z knihy Povídání o pejskovi a 

kočičce Josefa Čapka, která vznikla v roce 1928, dále pak 180. výročí od napsání pohádky H. 

Ch. Andersena O statečném cínovém vojáčkovi a 80. výročí vzniku klubu Rychlých šípů. 

Nocovalo se na více než 1600 místech. Odhadovala se účast 95.000 malých i velkých 

účastníků... 

 

V naší škole se společného večera a nocování zúčastnilo téměř 300 dětí (včetně 2 dětí ze ZŠ 

ZŠ nám. Curieových a 2 dětí ze ZŠ J. A. Komenského Čelákovice) z 1. až 5. tříd. Oproti 

loňskému roku jsme přivítali o 100 dětí více. Děti se rozdělily do 61 skupin a soutěžily na 17 

stanovištích po celé škole, které se tematicky týkaly letošní Noci s Andersenem. Nezapomněli 

jsme na společný zpěv Andersenovské hymny za doprovodu kytary a samozřejmě jsme 

ochutnali i karamely z pohádkového stromu Pohádkovníku. Pustili jsme si video s pozdravem 

dánského velvyslance v Praze pana Ole Frijs-Madsena, které děti odměnily potleskem.  

Poté následoval program již ve třídách, družinách a knihovně, četlo se a poslouchalo až do 

úplného usnutí. Ráno jsme ještě společně posnídali a rozdali dětem originální pamětní listy 

(vytisknuto jich bylo přesně 291) jako vzpomínku na pohádkovou noc s Rychlými šípy. Radost 

udělaly samozřejmě také jedinečné pohlednice Noci s Andersenem 2018 s Pejskem a 

kočičkou, za které moc děkujeme. Na tisk pohlednic přispělo Ministerstvo kultury ČR, distribuci 

pohlednic  zajistilo nakladatelství Albatros.  Audioteka.cz nabídla dětem zdarma nahrávku pohádky 

Statečný cínový vojáček, kterou jsme si ještě za společného nocování v knihovně poslechli. 

Veliké díky patří VŠEM našim organizátorům celé pohádkové noci, starším žákům 6. a 7. tříd, 

panu fotografovi a přátelům školy, kteří připravili pro naše spáče nezapomenutelnou Noc s 

Andersenem. Na závěr přikládáme reakce rodičů: 

Vážená paní ředitelko, 

změnit školu v pohádkový svět a jednou za rok umožnit dětem strávit noc plnou tajemství a 

zábavy v místech jinak úplně obyčejných je fantastický a neopakovatelný zážitek. 

Děkuji Vám a Vašim kolegům za kouzelnou "Noc s Andersenem 2018". Kateřina Bezchlebová, 

matka 

Vážená paní ředitelko,  

chtěla bych jménem svým, ale hlavně jménem Marečka poděkovat všem, kteří se podíleli na 

2. ročníku Noci s Andersenem... Podle vyprávění, které nebralo konce, si to děti báječně 

užily. Nápadité úkoly a nadšení všech zajistily nadšení a skvělé zážitky našich dětiček. Pěkně 

prosím o velikou pochvalu všem, kteří se na Noci s Andersenem podíleli a velký dík od nás 

rodičů, kteří si nejen užili "večer bez dítek",  ale hlavně jsme věděli, že v lepších rukou být 

nemohou. Díky, díky, díky. Dana Antošová 

Za celý tým Noci s Andersenem, Klára Zuzáková, knihovnice 

http://h.ch.andersena/
http://h.ch.andersena/

