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1. Horné Dubové – Centrum mládeže Naháč Horné Dubové, Obecná knižnica v Hornom 
Dubovom  
 

Okrem verejného čítania, pripravujeme pre deti rôzne súťaže, logické hádanky, scénky a iné aktivity. 
Presný program ešte pripravujeme, ak by ste mali záujem, môžem Vám zaslať bližšie informácie 
neskôr. Noc s Andersenom organizujeme tento rok prvýkrát a veríme, že pritiahneme viac čitateľov 
všetkých vekových kategórií bližšie ku knihám. 
 
 

2. Prievidza – Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 
 

Pre nase nocujuce deti už po deviatykrát pripravujeme zaujimavy program. Okrem súťaží, karnevalu, 
hľadania pokladu, sadenia stromčekov, modlitby za H. Ch. Andersena, dramatizacie a výbornej 
večere pre deti pripravujeme prekvapenie. V priestoroch svojej radnice ich privita pani primatorka 
Prievidze Judr. Katarina Machackova a poukazuje im miesto svojho posobenia. 
 
 

3. Rimavská Sobota – Knižnica Mateja Hrebendu 
 
Pre nás to bude v poradí 3 noc. Program je pestrý:  Z vyradených kníh budeme stavať       
Knihobránu, privítame hosťa – juniorskú  majsterku sveta v karate, podnikneme výpravu na tajomné  
miesta v knižnici, kde žijú rozprávkové bytosti, v Potterománii si deti vyskúšajú čarodejnícke 
schopnosti, s lampiónmi absolvujú polnočnú prechádzku po stredovekom námestí  a nebude chýbať 
tanec, dobrá pizza a strašidelná rozprávka na dobrú noc – všetko s knihou. 
 
 

4. Pavlovce nad Uhrom – ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhrom 
 

Na našej škole sa Noc s Andersenom uskutoční prvýkrát. Keďže to bude prvýkrát určite to ešte 
nebude presne podľa našich predstáv :-D.  Na začiatok by sa naši žiaci radi predstavili rodičom 



scénkami, ktoré si nacvičili počas dramatickej výchovy. Po odchode rodičov by sme uskutočnili aj 
lampiónový pochod a pár aktivít, ktoré budú prebiehať po celej škole.Nezabudneme ani na chat, aby 
sme sa vedeli ako nocujú naši spolužiaci. 
 
 

5. Dolný Kubín – Oravská knižnica A. Habovštiaka 
 

Nase nocne citanie sa bude konat pod názvom Noc oravských tradícií, zvykov a kulinárskeho 
potešenia, zapojí sa cca 25 detí +8 dobrovolnici/ lektori - ludoví remeselníci, clenovia folklorneho 
suboru Kolovratok+ 3 knihovníci  
Prostredníctvom tvorivých dielní sa deti oboznámia s tradičnými remeslami / čipkár, rezbár,tanečník 
ľudových tancov, spoznajú tajomstvo výroby syrových korbáčikov, zoznámia sa s ľudovými tancami a 
piesňami regiónu, ktoré im sprostredkuje vystúpenie folklórneho súboru Kolovrátok, v čiateľských a 
výtvarrných dielňach spoznajú najnovšie knihy regionálnych a slovensých autorov, deti budú 
vymýšľať vlastné nové príbehy, dotvárať úryvky textov podľa vlastnej fantázie, budú riešiť rôzne 
kvízy apod. 
 
 
 

6. Sološnica – Obecná knižnica Sološnica 
 

Kým začnem, musím vám napísať že návšteva zo Slovenského rozhlasu by bola jednoducho 
BOMBA, pretože práve vďaka vysielaniu Slovenského rozhlasu v roku 2008 z Noci s Andersenom 
sme v roku 2009 po prvý krát túto krásnu akciu uskutočnili aj v našej dedinke. (Pamätám si to 
ako dnes,  celý deň som pracovala na daňových priznaniach a ako vždy celý deň mi hral Slovenský 
rozhlas. Práve takto som sa dozvedela o NsA a zároveň vo mne skrslo rozhodnutie organizovať NsA 
aj v Sološnici. A v minulom roku sme sa zapojili aj do súťaže SR pri vyberaní rozprávok na čítanie v 
deň NsA a dostali sme krásny darček-samozrejme knižku) 
  
A teraz k veci - u nás je jednoducho zaujímavé všetko :))))))))) 
Neviem čím začať, najťažšie u nás v Sološnici je vždy ako prijať "LEN" 50 detí. Hoci máme vďaka 
ochote našej pani starostky k dispozícii celý kultúrny dom (a ten teda nie je malý!), je to horná 
hranica ktorú aj tak každý rok prekročíme. Minulý rok bolo len detí ktoré spali 57 a tento rok to 
určite menej nebude. Záujem detí je obrovský, hlásia sa nám deti dokonca aj z okolitých obcí, 
neodradí ich ani povinná vstupenka na NsA - vlastnoručne nakreslený obrázok podľa nejakej 
rozprávky. 
  
Aj tento rok po úvodnom hromadnom sadení rozprávkovníka všetky deti spolu privítajú zablúdené 
rozprávkové bytosti (celá NsA tento rok bude v znamení rozprávky O perníkovej chalúpke) - tieto 
rozprávkové postavy však budú riadne popletené - OKNAJ A AKNEIRAM. Podľa pripravených indícií 
deti hádajú do ktorej rozprávky patria a odvedú ich do knižnice, kde im tú "ich" rozprávku 
prečítame. 
Aj tento rok privítame v kreslách pre hostí našu pani starostku a pozvanie prijala aj Lucia 
Hablovičová. Niektoré deti ju už poznajú z minulého roku, kedy spolu vymýšľali Prvú a pravú 
sološnickú rozprávku. Keďže ju ale vymýšľali po skupinkách, nikto okrem tety Lucie nevie ako vyzerá 
celá. A konečne 30. marca tohto roku bude tá chvíľa, kedy si ju deti celú celučičkú vypočujú v jej 
podaní. Potom už ale kvôli veľkému počtu detí musíme ich rozdeliť na 3 skupiny, tieto čakajú rôzne 
aktivity ako stavanie pece pre ježibabu (alebo Janka?), výroba perníkového domčeka alebo nácvik 
hlavnej rozprávky po skupinách ale podľa rôznych kritérií, napr. vymyslieť a nacvičiť "modernú" 
verziu, alebo ďalšia skupina musí začleniť do nacvičenej rozprávky rôzne slová atď...  (Toto divadielko 
zahrajú až po návrate z nočnej cesty odvahy. ) 



Nasleduje spoločná večera - tento rok to bude min. 150 vajíčkových chlebíkov a teplý sladký 
rozprávkový čajík, potom konečne vyrazia rozdelení na skupiny do ulíc nočnej Sološnice. Čakajú ich 
náročné úlohy, ježibaba ich vyženie nemilosrdne do studenej noci. 
 
Potrebuje totiž 3 veci - jedlo aby vykŕmila Oknaja a Akneiramku, kľúč aby odomkla dvere a dala piecť 
Oknaja a lopatu aby ich dostala do pece a upiekla. Nočnou dedinou ich povedú pripravené indície, 
ale čaká ich aj veľa prekážok a prekvapení - mal by prísť aj BABAMOBIL s ježidedom...   
Nájdené veci odovzdajú ježibabe, táto vykŕmi Oknaja, odomkne klietku a pokúsi sa na lopate 
vopchať Oknaja do pece. Ako v skutočnej rozprávke, aj tu si nakonie sadne na lopatu ježibaba a deti 
ju rýchlo šupnú do pece. Ale - zasa prekvapenie - pec sa rozpadne a v nej sa nájde drevená truhlica s 
POKLADom. Čo by to tak mohlo byť? Jasne, knižky, aj nejaká hračka pre každého spáča a bez 
sladkosti sa to určite ani tento rok neobíde. 
Ani zďaleka však ešte nehrozí spánok, čaká nás hranie nacvičených divadielok, diskotéka 
popretkávaná rôznymi súťažami, pre odvážnych čítací maratón strašidelnej rozprávky v knižnici.....  
Ráno deti čaká budíček, rozprávková rozcvička, na raňaky obľúbené "guličky s mliekom", balenie 
spacákov a tradá, odchod domov dospať ten kus noci ktorý neprespali v knižnici a jej okolí:((( 
DOČÍTANIA DETI........ 
  
Tak toto je veľmi veľmi stručne načrtnutý scenár "našej" NsA pre tento rok, nemôžem a nechcem 
vás zaťažovať všetkými detailmi, to by bolo skutočne nadlho:) 
Ešte podotýkam, že u nás tento rok po prvý raz pripravujeme počas NsA aj chat.... tu sa budú 
"realizovať" väčšie deti ktoré už s nami 3 predchádzajúce NsA absolvovali. 
 
 

7. Sliač – Mestká knižnica Sliač 
 

Nápady stručne :  budeme sadiť stromček rozprávkovník , v noci pôjdeme do priľahlého lesoparku 
hľadať indície s menom známeho rozprávkara,  potom si deti budú losovať rozprávku, ktorú zahrajú 
svojim kamarátom, o polnoci budeme v knižnici medzi knihami hľadať poklad,  a večerné čítanie s 
klobúkom p. Andersena to zakončí. 
Chodíme spať okolo druhej v noci. 
Podrobnosti a scenár môžem napísať neskoršie - prihlášky sú rozdané a spať tu bude 25 spáčov. 
 
 

8. Smižany – Obecná knižnica Smižany 
 

So žiakmi plánujem výrobu vlastnej knihy s textom a s ilustráciami, ktorú im potom aj zviažem. Text 
bude pôvodný (rozprávku ešte zvažujem), ilustrácie vlastné. Pri výrobe sa budeme neustále striedať 
v čítaní. 
 
 

9. Soblahov – ZŠ s MŠ Soblahov 
 

Nasa skola organizuje uz 4. rocnik - Noc s Andersenom -. Ziaci spia v skole, kazdy rok nas caka 
maraton v citani, ziaci si predstavuju navzajom knizky, hladame poklad, nocna cesta odvahy, 
divadelne predstavenie, vyrabame zalozky do knih, sutazime, maskrtime  a buntosime do rana. 
 
 

10. Oravská Lesná – Školská knižnica pri ZŠ s MŠ Oravská Lesná  
 
Príprava prebieha v plnom prúde. Keďže sa v našej knižnici stretávavame už po siedmykrát, našimi 



sprievodcami celou nocou budú siedmi trpaslíci so Snehulienkou. Oni nám budú úlohy zadávať, 
pomáhať pri ich zdarnom plnení, spoločne budeme súťažiť, čítať, hrať sa, tancovať i hľadať poklad. 
Pozrieme sa i do macochinho čarovného zrkadla a zamyslíme sa,kto je najkrajší. Aby sme boli ešte 
krajší, vylepšíme si svoje účesy. Nebude samozrejme chýbať otrávené jablko, kýblik, srdiečka, či 
preukazy spáčov.  Čaká nás aj 7 zakliatych slov, 7 zvučiek známych rozprávok, 7 úloh o rozprávkach, 
čítanie rozprávok pána Andersena, možno 7 buchtičiek na posilnenie. Troška si oddýchneme pri 
sledovaní divadelnej hry v podaní žiakov literárneho krúžku. Dúfame, že sa nám podarí ráno o 
siedmej vstať spokojným, ak budeme vôbec aj spať. Tešíme sa, s pozdravom DO ČÍTANIA! 
 
 

11. Brezová pod Bradlom – Mestská knižnica 
 

Aj v tomto roku sme sa zapojili do Noci s Andersenom. Naše deti ( najaktívnejšie v súťaži Číta celá 
trieda - v tomto školskom roku už prebieha 16. ročník) sa veľmi tešia na túto čarovnú noc, kde 
nebudú chýbať tvorivé dielne, zaujímavé stretnutia, navštívi nás i kúzelník, zatancujeme si zumbu, 
navštívi nás i pán Andersen, absolvujeme pri vhodnom počasí prechádzku po nočnej Brezovej, 
navštívime policajnú stanicu, posedíme pri zaujímavých rozprávkach, budeme hľadať poklad ukrytý v 
andersenových rozprávkach .... 
 
 

12. Hlinik nad Hronom – Obecná knižnica 
 

V knižnici pracujem iba krátko, od júla 2010. Už vlani som sa pohrávala s myšlienkou zapojiť sa do 
NSA, ale z časových dôvodov to nebolo možné uskutočniť. A aj v tomto roku to vyšlo len-len. Naša 
knižnica sa rozhodla zapojiť do Noci s Andersenom na poslednú chvíľu – vo štvrtok doobeda som 
kolegyniam porozprávala o čo ide (s malinkou dušičkou a so strachom, že ma odbijú nech 
nevymýšľam J) – a večer sme posielali prihlášku. Je to naše prvé nocovanie a veríme, že dobre 
dopadne. Uvidíme koľko detí sa prihlási, pretože „dospelákov“ (zamestnanci obecného úradu, 
kultúrna komisia, mládež) na organizovanie si nakoniec môžem vyberať (sama som príjemne 
prekvapená). 
Scenár noci máme iba rozpracovaný – pomáhame si tými zverejnenými na stránke. Pripravujeme 
čítanie z kníh, súťaže, ale aj nočnú prechádzku obcou s lampiónmi spojenú s mátohami (ak nebude 
pršať). Ťažko je v tejto chvíli napísať konkrétne tipy, pretože na príprave pracujeme. 
 
 

13. Šurany – Mestská knižnica Michala Matunáka 
 
Stretnutie s MISS 2011 Michaelou Ňurcíkovou 
 - prinesie deťom ukázať šerpu, plavky a samozrejme fotografie aj zo zákulisia súťaže 
Beseda s Albínom Kotianom - Šuranec, ktorý vystúpil na Mont Everest: prinesie zaujímavé predmety 
z výstupu a fotografickú prezentáciu celej výpravy. 
Navštívime bicovú halu - chalani nám predvedú nové zostavy 
Dobrodružná cesta nočným mestom - deti budú podľa indícií hľadať stanovištia a plniť úlohy 
Samozrejme nebude chýbať čítanie na dobrú noc: podľa výberu detí - čítať bude MISS 2011 - Miška 
Ňurcíková 
A potom sa nám už len budú snívať krásne rozprávkové sníčky .... 
V sobotu ráno si andersenčatá zbalia spacáky a budú sa tešiť na Noc s Andersenom 2013. 
 
To by bolo asi všetko: samozrejme nebudú chýbať koláčiky, ktoré napečú šikovné tety knihovníčky, 
čajík a samozrejme dobrá nálada. 
 



 
14. Bratislava – Knižnica Nové Mesto 

 
Tema noci su rozpravky z Tisíc a jednej noci- putovanie namornika Sindibada. Zucastni sa priblizne 20 
deti vo veku 7-10 rokov, vystupi subor brusnych tancov, deti navstivia sedem ostrovov, na kazdom 
budu riesit ulohy, na zaver bude orientalny trh – vymenny obchod produktov, ktore ziskaju ako 
odmeny pocas noci za riesenie uloh.   
 
 

15. Košice – Knižnica pre mládež Košice 
 
Noc s Andersenom pripravujeme na piatich pobockach, nizsie je ich rozpis z miestom nocovania, 
nazvom a specialnym programom. Niektori hostia, ci program sa prelinaju, tak verim, ze z toho 
vyjdete. Ak by boli otazky, rada zodpoviem... 
 
S uctou a prianim krasneho jarneho pocasia 
Adriana Curajova, zastupkyna riaditelky Kniznice pre mladez mesta Kosice 
0908 458 617, 0903 644 327 
 
1. Centrálna požičovňa, Tajovského 9, Košice 

- názov: Rozprávková noc moreplavcov a pirátov 
- špeciálny program: návšteva predstavenia v Bábkovom divadle 
- hosť noci: Katka Koščová 

  
2. Pobočka 6, Humenská 9, Košice 

- názov: Chcem byť hviezdou 
- speciálny program: filmové predstavenie v kine v OC Galéria spojené so žrebovaním 
výhercov marcovej súťaže o 10 voľných vstupeniek pre dve osoby do kina 
- hostia noci: zástupcovia Magistrátu mesta Košice, riaditeľka kina Ster Cinemas... 

  
3. Pobočka 1, OD Billa, Mier, Košice (bude sa realizovať na ZŠ Polianska 1) 

- názov: Tajomstvá a záhady z pivnice alebo O sklerotických bosorkách, strašiškriatkoch a 
pomarančovom elixíre 

  
4. Pobočka 7, ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská ul., Košice 

- názov: Štikút Strašný Šťukovec: Ako zmeniť dračí osud 
- hosť noci: Peter Karpinský 

  
5. Pobočka 12, OD Merkúr, B.Němcovej, Košice 

- názov: Strašidlá z Urbanovej veže 
- špeciálny program: filmové predstavenie v kine v OC Galéria spojené so žrebovaním 
výhercov marcovej súťaže o 10 voľných vstupeniek pre dve osoby do kina 

     - hosť noci: Katka Koščová  
 
 

16. Zvolen – Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene 
 
 8 predškolákov, 22 detí vo veku 8-10 rokov 
 Divadelné predstavenie detí ZUŠ vo Zvolene „Múza“ 
 Divadelné predstavenie „Mechúrik Koščúrik“ (divadlo jedného herca pre najmenších) 
 Prechádzka večerným mestom s poznávaním kultúrnych pamiatok 



 Príchod tajného hosťa ... (ukážka historických bojových umení) 
 Tvorivé dielne pre najmenších (pod vedením dobrovoľníkov z hnutia R) 
 Tvorivé dielne (maľovanie na sklo, pečenie cukroviniek, vystrihovačky, príprava kostýmov 

motivovaných rozprávkou „Cisárove nové šaty“) 
 Módna prehliadka (z pripravených kostýmov) 
 Ideme spať (čítanie rozprávok) 
 Oslava narodenín H. CH. Andersena (na druhý deň ráno) 
 Kreslenie na chodník pred knižnicou (spomienka na nočné zážitky) 

 
 

17. Bratislava – Mestská knižnica Bratislava 
 
Tohtoročná NsA u nás je inšpirovaná knihou J. Uličianského  Analfabetka Negramotná.Deti spolu s 
Andersenom pomáhajú Analfabetke riešiť úlohy zamerané na čitateľskú gramotnosť 
Počet detí je limitovaný na 20 a zo skúsenosti sme zvolili homogénnú vekovú kategóriu 8-9 ročných, 
aby mohli mať pri úlohách vyváženejšie výsledky. 
Do scenára radi zakomponujeme aj čítanie z darovanej knihy od vyd. Slovart, radi by sme vedeli, 
ktorá kniha bola vybratá. 
 
 

18. Pezinok – Malokarpatská knižnica v Pezinku 
 
Nocovať sa bude v knižnici aj v Malokarpatskom múzeu. 
  
Deti privítajú domáci rozprávkar Pavol Dobšinský a čestný hosť H. A. Andersen. Pavol Dobšinský 
predstaví Andersena deťom a spolu s deťmi si jeden druhému predstavia svoje rozprávky. 
  
Čítať rozprávky prídu spisovateľka Monika Kompaniková, ilustrátor Igor Piačka a Júlia Piačková,  
primátor mesta Pezinok Oliver Solga. Pezinskú rozprávku v pezinskom nárečí povie deťom rozprávač 
Lajo Slimák. 
  
Deti zahrajú  rozprávku deťom, príbeh sa odohráva v knižnici a bude vraj strašidelný  -Divadelná 
akadémia B. Buday z Pezinka predvedie  dramatizáciu rozprávky podľa H. Ch. Andersena  PASTIERKA 
A KOMINÁRIK, ktorú aj nacvičovali v našej knižnici. Je to neobyčajný polnočný príbeh o krehkom 
priateľstve. Je noc a v tmavom kúte zakázanej knižnice pátra skupinka detí po nejakom 
dobrodružstve. Odrazu ich vystraší desivý treskot. Keď objavia tajomnú knihu, všetko sa iba začína...  
  
Úspešná bábkoherečka s úspešným  divadlom jedného herca – Nela Dušová - Teátro Neline 
a predstavenie - Danka a Janka  
  
Prechádza nočným mestom s  obľúbeným mestským sprievodcom a dobrovoľným hasičom pánom 
Ronecom za záhadami a povesťami mesta Pezinok spojená s vypustením lampiónov šťastia, aby 
v rozprávkach nakoniec všetko dobre dopadlo, dobro zvíťazilo a zlo bolo potrestané. 
  
Hľadanie rozprávkového pokladu v pivniciach múzea. 
  
Rozprávky vo vinohradníckom múzeu - vinohradnícke, vínne, banícke, keramikárske strašidlá aj 
dobré víly, deti sa stanú škriatkami a vílami. 
  
Výroba rozprávkového pexesa , ilustrovanie rozprávok. 
  



Špeciálna rozprávka na dobrú noc O princeznej Sopelinde,  napísaná iba pre túto príležitosť 
spisovateľom Ľubom Navrátilom. 
  
Ochutnávanie perníkovej chalúpky  (majsterka cukrárka Katka Marušiaková pripraví medovníkový 
domček:)) 
  
K dispozícii bude čarodejnícky bar s nápojmi rôznych farieb a chutí, hry a hádanky. 
 
 

19. Horné Dubové – Obecná knižnica 
 
Privítanie účastníkov a predstavenie programu 
P.Dobšinského: Zlatá krajina (čítanie) 
Hádanie rozprávkových bytostí (hra) 
Astrid Lindgrenová: Bratia Levie srdce (čítanie z darovanej knihy) 
Literárne Activity (hra) 
H.Ch.Andersen: Malá morská víla (čítanie) 
Hádaj na koho/čo myslím (hra) 
Wendy Northcutt: Darwinove ceny (čítanie) 
Abeceda v otázkach (hra) 
Slovenské báje a povesti (čítanie) 
Abecedné pokračovanie (hra) 
   
Začiatok akcie plánujem na 19:00 a ukončenie podľa záujmu detí a mládeže. Noc s Andersenom sa u 
nás pripravuje po prvýkrát a veríme, že bude mať úspech. Pre deti sme pripravili čítanie z rôznych 
kníh, pričom chceme pripomenúť aj klasické slovenské rozprávky. Pri čítaniach sa budú deti striedať, 
pričom každý účastník bude zapojený do "reťazového" čítania. Taktiež sú pripravené rôzne aktivity, 
ktoré budú slúžiť na rozcvičenie mozgových buniek a pobavenie sa. V zálohe máme aj ďalšie aktivity, 
ktoré podľa potreby a situácie doplníme do programu. Radi by sme, aby si deti a mládež odniesli čo 
najpríjemnejšie zážitky a spomienky, aby sme mohli akciu zopakovať opäť o rok, kedy by sme 
porgram obohatili o ďalšie nápady. Pre spríjemnenie atmosféry sme s organizačným tímom spravili v 
knižnici uplynulý víkend veľké jarné upratovanie. Zapojením sa do akcie Noc s Andersenom by sme 
radi pripomenuli existenciu knižnice v našej obci a lepšie ju sprístupnenili verejnosti, čo sme si dali v 
tomto roku za cieľ. Taktiež pracujem na publicite a radi by sme informácie o tejto, ale aj ďalších 
pripravovaných aktivitách zverejnili v regionálnych novinách a na našej internetovej stránke 
www.cmnhd.tk. Informácie o akcii sú už v súčastnosti zverejnené na internetovej stránke Centra 
mládeže www.cmnhd.tk, internetovej stránke obce Horné Dubové www.hornedubove.tk, ako aj na 
plagátoch v obciach, podobnú publicitu plánujeme aj v obci Naháč. 
  
V zozname knižníc, ktoré sa zapojili do akcie Noc s Andersenom máme uvedenú internetovú stránku 
http://www.wix.com/mladez/cmnhd, ktorá je správna, avšak chcel by som Vás požiadať, či by ste 
mohli uviesť namiesto nej internetovú stránku www.cmnhd.tk. Zatiaľ používame free webhosting a v 
prípade presunutia internetovej stránky na inú doménu adresa www.cmnhd.tk bude fungovať aj 
naďalej. Ďakujem. 
 
 

20. Nitra – ZŠ s MŠ Novozámocká 
 
Prečo   LET   RAKETOPLÁNOM    DO VESMÍRU ? 
 
Literárna inšpirácia: 



Gregorove tajné výpravy do vesmíru... 
Skvelé knihy autorov: Stephen  a Lucy Hawkingovci 
Inšpirácia osobnosťou:  
Stephen Hawking vo svojich 25. rokoch už nemal byť medzi živými. 
V januári 2012 oslávil svoje 80. narodeniny! Zázrak? Možno! Lekári tvrdia, že je to preto, lebo ho drží 
veľmi silná motivácia. Aká??? Rozhodol sa zistiť, ako vznikol vesmír. Hawking s nimi súhlasí 
a dodáva, že pokiaľ to nezistí, nemôže zomrieť. Je to nesmierne ťažká úloha, ale on je veľmi 
cieľavedomý a vytrvalý   
Každý z nás by si mal hľadať motiváciu, lebo tá je hnacím motorom nášho života. V dnešnej dobe, 
žiaľ, musíme deťom sústavne zdôrazňovať ešte jeden dôležitý fakt – kvalita motivácie ovplyvňuje 
kvalitu života ! 
 Inšpirácia realitou - A: 
Tento rok sa ukončila éra raketoplánov. Ponúkame svoj RAKETOPLÁN, ktorý by mohol zvládnuť 
niektoré úlohy. Všetko závisí od pripravenosti posádky, t.j.    
* od jej zodpovedného prístupu k riešeniu akéhokoľvek problému, 
* od schopnosti získavať a spracovávať informácie, hľadať súvislosti,  
* od fantázie a kreativity každého jedinca, 
* od schopnosti spolupracovať pri naplnení spoločného cieľa.  
Inšpirácia realitou - B: 
Motto: Až keď bude vyrúbaný posledný strom, otrávená posledná rieka, chytená posledná ryba, 
zistíme, že peniaze sa jesť nedajú? 
Naša Zem je ťažko skúšanou planétou Slnečnej sústavy. Budeme zisťovať mieru jej ohrozenia. 
Zároveň budeme hľadať možnosti „presťahovania sa“ inam.  
Zbieraním informácií, ich skúmaním a vyhodnotením dospejeme k záveru, že zatiaľ nie je v našich 
silách kolonizovať iný priestor. Preto sa vraciame DOMOV rozhodnutí, že: ZAČNEME UPRATOVAŤ,  
napr.: separovať odpad, šetriť energiami a vysvetľovať dospelým, ako aj my sami dokážeme 
zlepšovať životné prostredie.  

 
Jednotlivé fázy celej hry: 
 

1. Prípravná – záujemcovia musia splniť tri kritériá. Potom dostávajú pozvánku na palubu     
raketoplánu. 
A. Byť slušným človekom – (hodnotenie správania v škole, zodpovednosť – práca na 

hodine, domáca príprava, nosenie pomôcok atď.) 
B.  Status čitateľa – primeraný počet prečítaných kníh, záujem o knižnicu 
C. Byť múdrym a hravým ZVEDAVCOM. (Test zo základných vedomostí o vesmíre. Všetky 

informácie sú zverejnené na veľkej tabuli spolu s mapou Vesmíru.) 
   

2. Predletová – Príchod do školy je o 19.00. Všetci si uložia svoje veci na spanie,potraviny, 
oblečenie a pod. 
A. Rozdelia sa do pracovných skupín a absolvujú predletové vyšetrenia, napr.: 

Tlak krvi, schopnosť udržať rovnováhu, fyzická zdatnosť, postreh, pamäť, rýchlosť 
reakcie, interpersonálne predpoklady, typológia atď. 

B. Vyhodnotenie, nástup do raketoplánu. (Do poslednej chvíle panuje napätie: „Dopadol 
dobre môj test, vezmú ma, pošlú ma domov?“ )  

      
3. Pobyt v raketopláne – predpokladaný reálny čas trvania hry –  3 hodiny. 

A. ŠTART. Všetci sú zhromaždení v riadiacej kabíne raketoplánu a na veľkoplošnej 
obrazovke sledujú svoj štart.  

B. LET. Posádka raketoplánu sa delí na 6 pracovných skupín. (7-8 osôb = prac.skup.) Každá 
má svoju úlohu. Riešenie každej úlohy trvá 20–30 min. a každá skupina, tzv. 
mikroposádka, prejde všetkými úlohami. 



C. VYHODNOTENIE LETU. Všetci sú zhromaždení v riadiacej kabíne. Každá mikroposádka 
prezentuje svoje zistenia, objavy, poznatky, súvislosti a z toho vyplývajúce hodnotenie, či 
je možný život na nimi popísanej planéte alebo vesmírnom objekte. Hodnotí sa nielen 
informačná hodnota projektu, ale aj jeho estetické spracovanie. V tajnom  hlasovaní sa 
vyjadria všetci členovia posádky. Po odovzdaní ocenenia najlepšej mikroposádke sa 
všetci astronauti zhodnú na tom, že nikto neobjavil planétu ani žiadne nebeské teleso, 
na ktorých by bol možný život. Padne spoločné rozhodnutie, že najmúdrejšie bude vrátiť 
sa na rodnú Zem a začať sa starať o to, aby život na nej bol trvalo udržateľný.  

D. PRISTÁTIE. Všetci sledujú  na veľkoplošnej obrazovke pristávanie.  
     

4. Šťastný návrat – Sme opäť doma. Pod nohami máme pevnú zem. Každý je hladný, tak sa 
napcháva a rozpráva o tom, čo zažil. Najmladší členovia posádky zaspia, starší si ešte všeličo 
rozprávajú a niekoľkí vytrvalci (ako každý rok), do rána četujú.  

 
 
 
Stručný popis úloh, ktoré riešia postupne všetky mikro-posádky: 
 
 
Miesto:  Kokpit – pilotná kabína (učebňa s notebookmi a interaktívnou tabuľou) 
Úloha:  Simulácia pristávania na neznámej planéte.  
  Prepočítavanie vzdialeností z kilometrov na svetelné roky a naopak. 
 
Miesto:               Výstup do vesmíru. (povala školy) 
Úloha:  Umiestnenie ďalekohľadu a pozorovanie oblohy – Jupiter, Venuša atď. 
  (v prípade jasnej oblohy) 
Úloha:   Oprava poškodeného plášťa – komplikáciou je sťažený pohyb v skafandri. 
               (v prípade zamračenej oblohy) 
 
Miesto:  Infocentrum – vesmírne telesá  (školská knižnica) 
Úloha:  Získať info o určených telesách a spracovať formou projektu. 
 
Miesto:               EKO-centrum   (environmentálny kútik v triede) 
Úloha:  Formou mini-projektu ponúknuť reálne  riešenia, pomocou ktorých aj deti vedia 

prispieť k zlepšovaniu životného prostredia. 
 
Miesto: Misia na neznámu planétu. (suterén školy) 
Úloha: Stret s neznámou a ohrozujúcou civilizáciou. Po dekódovaní  jazyka  mimozemšťanov 

astronauti zistia, že to nie sú nepriatelia, ale bytosti prosiace o pomoc. Keď 
astronauti  nájdu  spôsob, ako im pomôcť, vracajú sa na materskú loď.  

 
Miesto: Čierna diera. (suterén školy) 
Úloha: Cestou  ich zachytí okraj Čiernej diery. Astronauti uniknú len vďaka bystrému úsudku 

a pohotovej  reakcii.  
 
 

 
 
 
 
 



Informácie o pripravovanom programe  
– z webových stránok prihlásených knižníc 

 
 
 

1. Malacky – MCK Malacky 
 

Noc v knižnici plná zábavy a hier s rozprávkovými bytosťami a rozprávkami. Vyhlásenie kráľa 
detského čitateľa. 
 
 

2. Prešov – Knižnica P. O. Hviezdoslava 
 
Srdečne pozývame všetky odvážne deti vo veku 6 - 9 rokov na nočné vystrájanie v knižnici. Noc s 
Andersenom sa toho roku nesie v duchu cirkusu, preto musí každý, kto s nami príde nocovať, vyzerať 
ako cirkusová hviezda (akrobat, akrobatka, krotiteľ, silák, klaun...) - fantázii sa medze nekladú. Okrem 
toho radi privítame aj deti, ktoré dokážu niečo, čo v našom cirkuse predvedú (v zálohe už máme 
žonglérov). 
 
Začiatok: 30.3.2012 o 18,00 hod. 
Koniec: 31.3.2012 o 8,00 hod. 
Miesta nocovania: knižnica Slniečko a pobočka Sekčov  
Poplatok: 3 € 
 
 

3. Radošovce – Obecná knižnica Radošovce 
 
Spoločné sadenie stromu Rozprávkovníka, hry a súťaže, čítanie pri sviečke, prechádzka pod hviezdami 
a čarovná noc strávená medzi policami s knihami. 
 
 

4. Stará Ľubovňa – Ľubovnianska knižnica 
 

Noc s Andersenom je medzinárodné podujatie s dlhoročnou tradíciou. Po ôsmykrát strávi jedna 
trieda štvrtákov čarovnú noc v priestoroch Ľubovnianskej knižnice a zažije rozprávkové čítanie, 
dobrodružnú hru i kráľovský ples a mnoho iných zaujímavých činností. Program tohtoročnej Noci s 
Andersenom sa bude niesť v duchu Andersenovej rozprávky Cisárove nové šaty. V knižnici privítame 
aj hradného pána, riaditeľa Ľubovnianskeho múzea, PhDr. Dalibora Mikulíka, vďaka ktorému nás 
rozprávkové čaro iste neminie...  
PROGRAM:  

 čarovný svet rozprávok – prezentácia tvorby H. CH. Andersena spojená s rôznymi súťažnými 
úlohami  

 pozeranie rozprávok na veľkoplošnom plátne  
 veľká dobrodružná nočná hra  
 kráľovský ples  

JEDLO:  
večera v reštaurácii  
dieťa si so sebou môže doniesť malé občerstvenie (nápoj, ovocie,...)  
UPOZORNENIE:  
do knižnice je rodičom vstup zakázaný! /iba, ak si podľa dohody prídu vyzdvihnúť dieťa ešte v noci/  



ČO SI ZOBRAŤ SO SEBOU:  
prezuvky, pohodlné oblečenie  
spacák, nafukovačka – karimatka, oblečenie na spanie, vankúšik  
hygienické potreby, preukaz poistenca, prípadne lieky  
 
 

5. Malinovo – Obecná knižnica Malinovo 
 
Obľúbené podujatie pre deti od 7 rokov do 11 rokov bude opäť aj v našej knižnici. Inšpiráciou nám 
budú dobrí a zlí škriatkovia, víly a mátohy. Dozvieme sa, prečo sa deti občas mátoh boja a kedy si ich 
obľúbia a prestanú sa báť. Deti, ktoré sa na Noc s Andersenom prihlásia, majú za úlohu nakresliť 
alebo vyrobiť svoju obľúbenú mátohu či strašidlo a pripraviť si o nej krátke rozprávanie. Za 
najzaujímavejšie strašidlá a ich príbehy je pre deti pripravená odmena. 
 
Z programu 
Už popoludní o 14.30 príde do kultúrneho domu bábkový súbor Strigy a predvedie predstavenie pre 
všetkých škôlkárov i školákov. Na stretnutie so spisovateľkou Petrou Nagyovou Džerengovou a 
básnikom Danielom Hevierom opäť môžu prísť všetky deti. Zažijú s nimi veľa zábavy, zoznámia sa s 
novou knižkou Petry Nagyovej Džerengovej Klára a mátohy, môžu si pripraviť na podpísanie aj knižky 
od Daniela Heviera. 
Na večerný program ostanú iba deti, ktoré budú v knižnici spať. Zúčastnia sa na nočnej hre, 
čitateľskom maratóne, čaká ich polnočné prekvapenie a noc plná tajomstiev. 
 
Čo budú deti potrebovať 
V prihláške, ktorú si môžete vyzdvihnúť v knižnici, sú uvedené všetky potrebné veci. Dieťa musí mať 
spacák a karimatku, prezúvky a oblečenie na spanie, zubnú kefku a uteráčik. Môže si priniesť svoju 
obľúbenú knižku a predstaviť ju ostatným deťom. Na nočnú hru sa deťom zíde baterka, teplejšie 
športové oblečenie a veľa dobrej nálady. Na výrobu ďalších strašidielok a mátoh si môžu deti priniesť 
z domu ponožky či podkolienky, ktorým sa stratil pár, staré detské pančucháčky, nepotrebné 
gombíky, zvyšky pletacej priadze a iné užitočné veci. 
 
Občerstvenie 
Privítame dobré koláčiky a buchty z mamičkiných kuchýň, ale o občerstvenie pre deti sa postaráme. 
Deťom sa zíde iba ak vlastná šálka na čajík. 
 
 
 
 

6. Trebišov  - Zemplínska knižnica v Trebišove 
 
17,45 h. - 18,00 h. Príchod detí  
18,00 h. - 18,10 h. Privítanie prítomných a otvorenie akcie  
08,15 h. - 19,00 h. Rozprávku „Princezná na hrášku" číta zástupca mesta /dramatizácia rozprávky/  
19,00 h. - 20,00 h. Rozprávku „Divé labute" prečíta deťom MUDr. R. Anďalová /deti sa učia 
poskytovať prvú pomoc/ 
20,00 h. VEČERA  
20,30 h. - 22,00 h. Hľadáme zvláštne miesto v meste /na základe indície hľadajú deti vonku v meste 
určené miesto pod dozorom knihovníčok/  
22,00 h. - 23,00 h. Deti začínajú súťažiť a získavať body ako družstvá 
1. Ako rozprávka putovala svetom  
2. Hráme Inkognito  



3. Hráme sa na baličov 
22,30 h. Občerstvenie 
23,00 h. Nočná diskotéka a ďalšie súťaže 
1. hudobná súťaž 
2. tanečná súťaž ...  
01, 00 h. Ukladanie detí na nočný spánok /posledná nočná Andersenova rozprávka/ 
 
RÁNO 31.3.2007 
7,00 h. Budíček, ranná hygiena 
7,30 h. Rozlúčka s Andersenom pri raňajkách 
8,00 h. Odchod detí 
 
 

 
 
 


