
Noc s Andersenem se v Žernosecké stává tradicí 

Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 se potřetí zúčastnila 19. ročníku mezinárodní akce k 

podpoře dětského čtení. Noc s Andersenem proběhla z pátku 29. 3. na sobotu 30. 3. 2019. 

Motivem letošního pohádkového nocování byl Andersen známý – neznámý a slavilo se 70. 

výročí vzniku nakladatelství Albatros. Nocovalo se na více než 1764 místech, ve 21 zemích 

celého světa. Odhadovala se účast 98.000 malých i velkých nocležníků... 

V naší škole se společného večera a nocování zúčastnilo téměř 300 dětí z 1. až 5. tříd. 

Nocování jsme zahájili společným zpěvem Andersenovské hymny a pustili jsme si video s 

pozdravem dánského velvyslance v Praze, pana Ole Frijs-Madsena. Děti se rozdělily do 55 

skupin a soutěžily na 17 stanovištích po celé škole. Poté následoval program ve třídách, 

družinách a knihovně. Ráno jsme společně posnídali a rozdali dětem originální pamětní listy 

(vytisknuto jich bylo přesně 292) jako vzpomínku na pohádkovou noc. Radost udělaly 

samozřejmě také jedinečné pohlednice Noci s Andersenem 2019 s nápisem Albatros slaví 

sedmdesát!, za které moc děkujeme. Na tisk pohlednic přispělo Ministerstvo kultury ČR, 

distribuci pohlednic opět zajistilo nakladatelství Albatros.  Audioteka.cz nabídla dětem 

zdarma nahrávku pohádky Ošklivé káčátko a O princezně na hrášku, které jsme si ještě za 

společného nocování v knihovně poslechli. 

Veliké díky patří VŠEM našim organizátorům celé pohádkové noci, starším žákům 6., 7. a 8. 

tříd, kteří se velice pěkně a aktivně podíleli na nezapomenutelné Noci s Andersenem, která 

se na naší škole stává tradicí. Na závěr přikládáme reakci rodičů: 

Vážená paní ředitelko,  

pěkně prosím, předejte velkou pochvalu a obrovský dík a obdiv všem, kteří se podíleli na 

organizaci a zajištění „Noci s Andersenem“. Náš Marek znovu přišel naprosto nadšený a jeho 

vyprávění nebralo konce. Smekáme klobouk před nápaditostí a hravostí, kterou nás každý 

rok překvapujete. Je vidět, že jsou ve škole nadšenci, pro které se opravdu stala „Škola 

hrou“. Všichni zúčastnění mají náš velký obdiv a znovu a znovu žasneme nad tím, co s našimi 

drobečky dokážete. Přejeme hodně elánu do dalších dní a již teď se těšíme na další skvělé 

školní akce.  

S úctou a obdivem 

Dana a Jan Antošovi 

Za celý tým Noci s Andersenem, Klára Zuzáková, knihovnice 


