
 

         Noc s Andersenom 

       Dňa 5.4.2014 sme mali v škole podujatie, ktoré sa nazýva "Noc s Andersenom". Zaspomínali 

sme si na svetoznámeho rozprávkara H.Ch. Andersena. Mali sme si pripraviť divadielka, ktoré 

sme mali potom prezentovať pred ostatnými spolužiakmi. Ja a moji ďalší kamaráti sme si vybrali 

Harryho Pottera. Ja som stvárňoval Draca. Večer sme začali s hraním divadielok. Išlo to veľmi 

rýchlo a ani som si neuvedomil a bol koniec. Na záver Harryho Pottera sme odpálili svetlicu. Bol 

to ohromný zážitok. Po našom predstavení nasledovala Červená čiapočka. Tiež to bolo super. 

Veľmi sme sa bavili. Dovolím si tvrdiť, že Harry Potter sa mi trochu viac páčil, ale Červená 

čiapočka bola oveľa zábavnejšia a vtipnejšia. Po predstaveniach sme si spoločne pozreli film 

Robinson Crusoe.Tento dobrodružný film sa mi veľmi páčil. Na túto akciu budem ešte dlho 

spomínať a budem sa tešiť na ďalší školský rok.  

                                                                                                                  Martin Bahleda 6.A 

Akciu pod názvom "Noc s Andersenom " organizovala naša triedna učiteľka už druhý školský rok. 

Usporadúvame ju na počesť známeho svetového spisovateľa H.Ch. Andersena. V rámci tohto 

podujatia sme si mali nacvičiť nejaké scénky, ktoré sme mali za úlohu ukázať všetkým ostatným v 

pripravovaný deň. Siedmaci si naštudovali Harryho Pottera a my sme si vybrali Červenú čiapočku. 

Siedmaci boli skvelí, mali to výborne nacvičené a veľmi sa mi to páčilo. je vidieť, že si na tom 

dali naozaj záležať. Naše predstavenie bolo vtipné, keďže sme Červenú čiapočku trochu upravili. 

Na nácvik sme nemali veľa času, a preto sme aj troška improvizovali. Večer sa pozeral film 

Robinson Crusoe. Na túto noc mám kopec neopakovateľných spomienok a teším sa, že o rok bude 

znova. 

                                                                                                          Tamara Marcinčinová 6.A 

 

  Dňa 4.4.2014 sme sa už po tretíkrát zúčastnili na akcii Noc s H. CH. Andersenom. Spolu 

so šiestakmi sme si pripravili divadielka.  

           Už keď som vedela, že tento rok spíme v škole, veľmi som sa potešila. So svojimi 

spolužiakmi sme sa zhodli na tom, že zahráme úryvok z diela anglickej spisovateľky Joanne 

Kathleen Rowlingovej – Harry Potter a Dary smrti. Ja som dostala rolu Hermiony Grangerovej. 

 Počas vystúpenia mi sadla mucha na nos, čo u kolegov- hercov vylúdilo smiech. Druhé 

dejstvo nášho predstavenia sme presunuli na školský dvor. Tu predstavenie nedopadlo podľa 

našich predstáv: niečo sme preskočili, niečo pokašľali. Ako jednu z rekvizít sme bez vedomia 

našich učiteľov použili aj svetlicu. Za ňu sme zaslúžene dostali krik. Keď sme skončili my, začali 

hrať šiestaci Červenú čiapočku. Bola vtipná.  

 Skoro celú noc väčšina z nás nespala. Iba ak tridsať minút, aj to až nadránom. Púšťali sme 

si pesničky a tancovali, hrali schovávačky po celej škole a pozerali robinsonádu od Daniela Defoe 

Robinson Crusoe. Ráno, kým naši učitelia ešte "spali" spoločne sme upratali triedy a po 

oficiálnom ukončení sme sa pomaly rozišli domov.  

         Tohtoročná  noc bola podľa mňa vynikajúca ako každá iná. Chcela by som si ju aj na budúci 

rok zopakovať, aj napriek menším technickým problémom, ktoré sa vyskytli.     

                Noc z H. CH. Andersenom sa mi páčila. Mohli sme si pozrieť divadielko ktoré pripravili 

moji spolužiaci. Pozreli sme si Harryho Pottera a červenú čiapočku.Noc s Andersenom 



Alica Š. 7. A 

 

Dňa 4.4. 2014 sa na našej škole vo Svinej už po tretíkrát konala Noc s H. CH . 

Andersenom. Túto akciu viedli pani učiteľka Hudáková a pani učiteľka Olejárová. Pán učiteľ 

Baňas tu bol ako "výpomoc" pri dohľade na nás, nevyspytateľných žiakov.   

My sme si pripravili predstavenie Harry Potter. Kostýmy i efekty v predstavení boli veľmi 

pekné. Žiaci 6. A si pripravili divadielko Červená čiapočka. Mne osobne sa toto divadielko veľmi 

páčilo, hlavne vlk, ktorý bol veľmi smiešny. Po divadielku sme si spoločne so šiestakmi pozreli 

robinsonádu Robinson Crusoe od Daniela Defoe. Po oficiálnych aktivitách sme šli do tried, kde 

sme si urobili menšiu party.  

Tento rok bola Noc H. CH. Andersenom celkom fajn, aj keď z môjho pohľadu najlepšou 

akciou bola naša prvá Noc v 5. ročníku.  

Chcem poďakovať paniam učiteľkám a pánovi učiteľovi Baňasovi, že sme vďaka nim aj 

tento rok mohli mať túto akciu. Ďakujem!!!    

Katka T. 7. A 

 

     Oficiálny začiatok tohtoročnej Noci s Hansom Christianom Andersenom bol pre mňa 

trochu nudný. Boli sme zatvorení v triede a rozmýšľali sme nad divadielkom. Spočiatku som si 

som si myslela, že to bude nuda, ale moje obavy sa našťastie nevyplnili. 

      Objednaním pizze sa  naša noc skutočne ,,začala“ . Potom, čo sme sa konečne najedli, išli 

sme odohrať naše divadielka. Najprv sme začali  predstavením Harry Potter, neskôr nám šiestaci 

ukázali svoje divadielko Červená Čiapočka v trochu zmodernizovanej forme, čo bolo perfektné. 

Po krásnom umeleckom zážitku sme mali trochu čas na zrelaxovanie. Medzitým nám učitelia 

pripravili interaktívnu miestnosť, kde sme si spoločne pozreli  robinsonádu  Robinson Crusoe.  

 Vôbec sa nám nechcelo spať, tak sme si spravili diskotéku. Keď sme už nemali energiu na 

tanec a spev, ľahli sme si a rozprávali sa. Počas rozhovorov naša partia začala prichádzať o 

svojich prvých členoch. Postupne zaspávali všetci okrem piatich najodolnejších. Išli sme do šatne, 

aby sme nerušili našich spiacich spolužiakov. Presedeli a prerozprávali sme skoro celú noc. 

  Keď sa otvorili brány školy, všetci sme utekali domov. Doma, asi každý zaľahol plný 

nových spomienok. 

 Ďakujem, za nádherne prežitý čas plných spomienok, všetkým, ktorí nám to umožnili.  

 

Mária M. 7. A 

 

 Učitelia nám dali na vyber dva filmy. Vybrali sme si klasiku robinsonády Robinson  

Crusoe. Rozprávali sme sa až do rána. O šiestej hodine začali upratovať triedy. Po upratovaní  nás 

učitelia pustili domov.  

 Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí s nami vydržali. Dúfam, že budú aj ďalšie super noci. 

Martin K. 7. A 



 

...šiestaci sa predstavili vynikajúcou dramatizáciou Červenej čiapočky 

 

 

      ... siedmaci a ich čarovný Harry  Potter 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Podpora triednych učiteľov je veľmi dôležitá :-) 


