
Noc s Andersenem v Žernosecké přivítala 400 nočních spáčů 

Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 se po nucené dvouleté covidové pauze opět s nadšením 
zúčastnila 22. ročníku mezinárodní akce k podpoře dětského čtení. Noc s Andersenem 
proběhla z pátku 1. 4. na sobotu 2. 4. 2020. Nocovalo se na více než 1400 místech naší planety 
a odhadovala se účast 90.000 malých i velkých nocležníků... 

A jaké že ta naše noc byla?  
 
Příspěvek napsala Kateřina Bezchlebová, 8.C 

Čarovná noc s Andersenem  

Konečně jsme se po dvou letech dočkali další magické noci s Andersenem, letos na téma Harry 
Potter. Od té doby, co jsem byla na své první noci s Andersenem, jsem si přála být jednou  
z těch, kteří mají možnost vymýšlet a připravit zábavné stanoviště pro své mladší kamarády. 
Letos se mi tento sen splnil. 

Za svůj nejlepší zážitek z této noci považuji to, že jsem viděla, jak si všichni navzájem pomáhají 
a jak malí čarodějové a čarodějky plní úkoly na stanovištích s nadšením, radostí a odhodláním 
a také jak se učitelé vrací zpět do svých dětských let. Díky této noci jsme si byli všichni zase  
o trochu blíže, a to nejen se svými třídními spolužáky, ale i se žáky z ostatních tříd. Jednotlivá 
stanoviště nabízela mnohá překvapení. Od lovu vajíček a puzzle Harryho Pottera, přes 
famfrpál, až po věštírnu, která sklidila velký úspěch nejen u dětí, ale i u učitelů. Děti se na 
věštírnu většinou těšily, ale často se také hodně bály a v tom bylo to kouzlo – nikdo nevěděl, 
co ho čeká a co mu bude předpovězeno. 

Noc s Andersenem by měl každý alespoň jednou v životě zažít, protože v tuto noc celá škola 
odkryje své kouzlo a máte na ni úplně jiný pohled než přes den. Můžete nakouknout do 
zapadlých zákoutí a možná prozkoumáte i místa, o kterých jste vůbec nevěděli, nebo neměli 
možnost či odvahu se do nich podívat. 

Příspěvek napsal Marek Antoš, 6.A 

Díky, pane Andersene 
 
 Na tuhle noc jsem se těšil 2 roky. Nejdříve si náš tým vybral paní učitelku, které budeme 
pomáhat se soutěží, od ní jsme se dozvěděli, že téma bude Harry Potter. S kluky jsme se 
domluvili, že vytvoříme z kartonu hrad Bradavice a do oken pověsíme Mozkomory. Vytváření 
jsme si moc užili, každý z nás nějak pomohl. Stanoviště jsme měli hotové, a už jsme jen napjatě 
čekali na to, až to vypukne. Když jsme potom poslední březnový večer přišli do školy, vše jsme 
připravili a dobrodružství mohlo začít. Nejprve se z rozhlasu ozval hlas světoznámého 
spisovatele Hanse Christiana Andersena, který nás přivítal, popřál nám krásný a 
bezproblémový průběh akce. Šli jsme na to. 
 Ze všech stran se k nám začali hrnout soutěže chtiví kamarádi, dokonce si boj 
s Mozkomory přišla vyzkoušet i paní ředitelka. A byla úspěšná. Když jsme byli v nejlepším, 
znovu se ozval spisovatelův hlas, a doporučil nám naplnit naše žaludky lahodným kouzelným 
pokrmem-byly skvělé boloňské špagety. A pak se zase soutěžilo. Posilněni nejen výbornou 



večeří, ale i dobrotami z domova, podávali všichni účastníci fantastické výkony. Večer velmi 
rychle ubíhal, ani jsme se nenadáli a pan Andersen bohužel oznámil konec soutěžení. 
 Vše jsme společně uklidili, a přesunuli se zpět do svých tříd. Tam jsme si ještě mohli 
pustit film, v tomto případě to byl Harry Potter a ohnivý pohár. Potom nás všechny zmohla 
únava a usnuli jsme. A víte, co se mi zdálo? Jaká bude Noc s Andersenem v roce 2023. Už teď 
se na ni těším. 
 

Za celý tým Noci s Andersenem, Klára Zuzáková, knihovnice 


