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Pripravované programy 
knižníc/škôl zapojených  
do Noci s Andersenom 2015 
 
(v abecednom poradí podľa názvov miest a obcí,  
prevzaté zo zaslaných e-mailov od koordinátorov NsA 2015) 
 

 
 
BANSKÁ ŠTIAVNICA 
Mestská knižnica 
V B. Štiavnici sme sa rozhodli, že k najväčšiemu rozprávkarovi všetkých čias, akým je pán Andersen, 
a ktorého dvojité výročie si tento rok pripomíname, patria aj najväčšie sviatky v roku, a teda- budeme mať 
Vianoce.  
Noci sa zúčastní tradične 20 detí- vybraných spomedzi všetkých čitateľov mestskej knižnice vo veku do 12 
rokov, za osobný vzťah k čítaniu, ale aj ku knižnici, ako takej (počet výpožičiek, počet návštev, 
navštevovanie čitateľského krúžku, zapájanie sa do rôznych aktivít  spojených s knižnicou). Deti tradične po 
celú noc sprevádzajú rozprávkové bytosti (banskoštiavnickí ochotnícki herci), tento rok prídu: princezná na 
hrášku, dievčatko so zápalkami, snehová kráľovná, snehuliak, samozrejme pán Andersen osobne, ktorý je 
zároveň poslancom MsZ a hlavný hosť večera, ktorý prečíta deťom úvodnú rozprávku, a tiež kráľovná 
knižného kráľovstva, detská kniha a encyklopédia.  
Rozprávky sa čítajú aj počas večera, súťažíme až do polnoci s vianočnými témami, o polnoci plánujeme 
prekvapenie- ohňostroj, darčeky pod stromčekom- (odmeny za súťaže) a nikdy nám nechýba ani 
rozprávková torta, ktorú prinesie p. Andersen. 
Súťaže: výroba papierových reťazí na vianočný stromček, papierová guľovačka a triafanie do cieľa, 
ozdobovanie medovníkov, pečenie vianočných koláčikov z plastelíny, súťaž v scrabble, identifikovanie 
vianočných kolied, tvorba vianoč. televízneho programu- improvizácie, počúvanie rozprávok s pochopením. 
K dispozícii budú aj pingpongové stoly pre špotovaniachtivých. 
 
 
BÁB 
Základná škola 
 
Rozprávky: 

 Cisárove nové šaty, Škaredé kačiatko, Hrnček, var!, Tri prasiatka, Medovníkový domček, Rozprávky 
tisíc a jednej noci 

Aktivity pri čítaní jednotlivých rozprávok: 
 Cisárove nové šaty – módna prehliadka ( využitie starých šiat) 
 Škaredé kačiatko – líčenie – make-up 
 Hrnček, var! – varenie (puding, ...) 
 Tri prasiatka – domčeky zo škatúľ (súťaž) 
 Medovníkový domček – hľadanie pokladu 
 Rozprávky tisíc a jednej noci – orientálny tanec 
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BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 
Knižnica Ľ. Štúra 
 
18.00  otvorenie, privítanie detí, oboznámenie s programom 
18.15  zaujímavosti zo života Hansa Christiana Andersena 
18.30  zážitkové čítanie 
19.00  dramatizácia Škaredé káčatko 
19.15  súťažná časť 
20,15  test o Andersenovi  
21.00  Hansove ľabute – výroba labutí 
21.15  kto ku komu patrí? – rozprávkové postavičky  
22.00  rozprávková večera 
23.00  uhádni rozprávku 
24.00  rozprávkové hádanky 
01.00 poklad Hansa Christiana Andersena, zábavno-súťažná hra 
02.00  rozprávka na dobrú noc 
02.30  spánok 
 
 
BRATISLAVA 
Knižnica Ružinov 
Čo nás na našej štúrovskej noci čaká?  

 Pán starosta m. č. Bratislava – Ružinov zoberie deti na výlet do čias spred 200 rokov a na záver 
putovania ich vyskúša z pravopisu.  

 O tom, že aj i a y môžu byť kamarátmi, presvedčí deti odborníčka na písmenká, spisovateľka Jana 
Pavlíková.  

 Pečenie oblátok – obľúbenú činnosť malého Ľudovíta Štúra – zvládnu naši nocľažníci za pomoci 
Silvie Pilkovej – pečúcej spisovateľky.  

 Pozvanie do bábkového divadla prijmeme od bábkoherečky Jany Segešovej.  
 Keďže aj Ľudovít Štúr rád tancoval a spieval, tak si s tetou Jarkou zatancujeme pred polnocou 

napríklad tak, ako tancovali pred 200 rokmi... 
 
 
BRATISLAVA 
Miestna knižnica Dúbravka 
 
Tento ročník sme sa rozhodli venovať našim romantickým a zdedeným klenotom, t.j. hradom a zámkom. 
Keďže sídlime v Bratislave, tak to bude prevažne stretnutie s našou dominantou Bratislavským hradom.  
K tejto krásnej, historickej téme nám príde porozprávať a zároveň aj predstaviť svoju knižku pre deti pani 
spisovateľka Viera Ryšavá, jej titul Príbehy zo starej Bratislavy budú pre deti inšpiráciou porozumieť a 
zaľúbiť sa do histórie nášho veľkomesta. Ďalším hosťom bude pani priamo z  útrob Bratislavského hradu, 
ktorá deťom priblíži hradný život a celú jeho strastiplnú cestu dejinami. Okrem toho deti čaká občerstvenie 
od MC Donaldu a aj tvorivá činnosť, každý nocľažník si postaví svoj vlastný papierový Bratislavský hrad 
podľa makety vytvorenej v SNM. Na záver sviatočnej noci ešte deti čaká mimoriadne obľúbené hľadanie 
pokladu, kedy sa treba dopátrať vďaka svojej čitateľskej zručnosti k vylúšteniu slovného rébusu, aby sa 
hľadaný sladký poklad našiel.  
 
 
BRATISLAVA 
Základná škola Bukovčana 
 
Pretože robíme akciu po prvý raz, bude jednoduchšia, ale maximálne pútavá pre naše deti naša interná 
téma: Zoznámte sa, prosím 
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 Zoznámte sa, prosím - zoznámenie s Andersenom (prezenácie, projekty, zaujímavosti - jeho život a 
tvorba od hlavy až po päty) 

 Zoznámte sa, prosím -stretnutie rozprávkových postáv -"žúrka postáv z rozprávok" - 
predstavovanie, skamarátenie sa , tanec 

 Zoznámte sa, prosím - sledovanie rozprávok a náš komentár, dokončovanie, dramatizácia , čo by 
bolo, keby... 

 Zoznámte sa, prosím - hry, hľadanie pokladu, hádanie rozprávok 
 Zoznámte sa, prosím - čítanie úryvkov z kníh pod mottom : Moja najmilšia 
 Spoločná rozprávková večera, rozprávkové spanie, maškrtenie, raňajky a uvidíme 

Mame síce premiéru, ale veľmi, veľmi sa tešíme a budeme sa snažiť zo všetkých síl, aby bol Andersen na nás 
hrdý. 
 
 
BRATISLAVA 
Základná škola Dubová 
 
Program: 
1. sadenie stromu "Andersenovník 2015" 
2.beseda so spisovateľkou p. Vrkoslavovou 
3. rozprávková pizza 
4. beseda s maliarom p. Cipárom - interaktívne kreslenie 
5. čitateľský maratón 
6. premietanie rozprávok 
 
 
BREZOVÁ POD BRADLOM 
Mestská knižnica 
 
Aj my pripravujeme zaujímavý program pre našich spáčov - občianske združenie Karpatský Pecúch - 
Duchoslav a Veleslava pripravujú prácu s textom a ilustráciami pod názvom: Obrancovia živí a kamenní z 
kraja Pod Bradlom, divadielko pre deti, hru na gitare - veselo si spievame, tvorivé dielne - veľkonočné zvyky 
na Brezovej, prechádzka nočnou Brezovou, hľadanie pokladu, návšteva požiarnej zbrojnice.  Čítať z 
andersenových rozprávok prídu vzácni hostia: primátorka mesta, riaditeľka základnej školy, riaditeľka 
základnej umeleckej školy, evanjelická farárka ... 
 
 
CEJKOV 
Základná škola 
 
Hlasné čítanie ( bývala učiteľka, 72r.,s hlasom Vierky Bálintovej), Nájdi slová( Orientácia v slovníkoch), 
Rozprávkova postava ( hádame na základe indícií), Kimovky, Hádaj na čo myslím, Ilustrátori.  
Deti dostanú pri vstupe čiapky. Budú pracovať v skupinách pod krycími rozprávkovými menami. 
V stredu máme stretnutie, na ktorom sa rozdelíme do skupín, deti prispejú ďalšími aktivitami, ktoré si 
pripravia pre ostatných.  
Rodičia sú sponzormi občerstvenia. 
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ČADCA 
Kysucká knižnica v Čadci 
 
16.30 hod. prezentácia účastníkov 
17.00 hod. slávnostné otvorenie, vystúpenie folklórneho súboru Kelčovan 
17.30 hod.  Noc s Andersenom, poďte s nami, až do noci s rozprávkami.... 

 Rozprávkový sprievod 
 Návšteva expozícií Kysuckého múzea v Čadci 
 Rozprávkový karneval s primátorom Ing. Milanom Gurom 
 Literárne a vedomostné súťaže a hry 
 Rozprávková večera 
 Tvorivé dielne drôtovania s Mgr. Ľubicou Kullovou a zdobenia kraslíc so Zuzanou Hrdkovou 
 Večerné zamyslenia a dialógy s vdp. Jozefom Lazovým 
 Skúška odvahy – nočná cesta na cintorín 
 Pyžamová párty – diskotéka 
 Dramatizácia rozprávaok, polnočné rozprávky na dobrú noc 
 Príprava na spanie, hygiena, odchod do ríše snov 

 
Okrem programu očakávame v našej knižnici aj účasť zahraničných študentov - dobrovoľníkov pôsobiacich v 
mládežníckom združení Keric v Čadci. Andersenove rozprávky v angličtine bude čítať Martina Garrido z 
Uruguaja. Knižné dary odovzdá deťom primátor mesta a navštívia nás i detskí účastníci NsA z Turzovky, ktorí 
sa zúčastnia nášho večerného programu. 
 

 
DOLNÝ KUBÍN 
Oravská knižnica A. Habovštiaka 
 
Nocovania sa zúčastní 35 detí, ktoré budú v knižnici spať, 5 knihovníkov a 12 dobrovoľníkov z radov 
priateľov detských čitateľov / skautky, seniorky/, zapojené deti sa stanú majiteľmi čitateľského preukazu 
s nálepkou Nočného čítania , budú odmenené diplomami účastníka nocovania a  
,,Najlepšieho knihomoľa , ktorý čítal v knižnici do odpadnutia,, 
 
Scenár: 
Pán Andersen na slovíčko – inscenovaný životopis dánskeho rozprávkara 
Hra na anjelov – celonočná zoznamka, zameraná na podporu priateľstva, sebaprezentáciu 
Z truhlice starej mamy – tvorivé čítanie, rozprávanie o zvykoch  a tradíciách Veľkej noci 
Nevädnúce kvety a Nešité patchworkové vajíčko – tvorivé dielne so seniorkami z Klubu ručných prác  
Sprisahanie Divokých rezňov – nezvyčajné stretnutie detí a mladých skautiek 
Čítanie pod lampou – nezvyčajné stretnutie s knihou v spacákoch  na letnej terase OK AH 
Na vohľadoch v slovenských rozprávkach – pásmo hlasného čítania, tvorivého písania venovaného Pavlovi 
Dobšinskému 
Novinka dňa – súťaženie s Vydavateľstvom Slovart 
Posolstvo vo fľaši – nočný výlet mestom spojený s hodením posolstva detí do rieky Oravy 
Sadenie andersenovníka 
Veršostrojček nočného čítania – literárna dielňa zameraná na skladanie básní  
Do postieľky s knižkou – nočné bdenie 
 
 
DRIENOV 
Školská knižnica pri Základnej škole 
 
Program:  
Oblečení v tričkách, ktoré sme si vlastnoručne vyzdobili, s označením Knižná hliadka sa vyberieme na 
návštevu do MŠ v Drienove, hospicu, budeme vysielať naživo v denných vstupoch v obecnom rozhlase - deti 
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- mladí knihovníci (u nás funguje takýto záujmový útvar) + otvorené dvere pre všetkých v našej krásnej a 
aktuálnymi knihami nabitej knižnici + NsA. 
 
 
GBELY 
Mestská a školská knižnica 
 
Náš program začne návštevou Hansa Christiana Andersena, s ktorým budem mať rozhovor, aby sa deti 
takto zoznámili s jeho životom. To bude návšteva z minulosti a Andersena nám zahrá pán riaditeľ ZŠ s MŠ. 
Pán riaditeľ nám už ako on sám, návšteva zo súčasnosti, prečíta rozprávku Hansa Christiana Andersena: 
Kresadlo, ktorú napísal ako prvú a tak nám odštartuje rozprávkové nocovanie. Budú nasledovať športové 
aktivity, tvorivá dielňa - budeme robiť origami. Decká prejdú cestu odvahy po opustenej škole, po prekonaní 
prekážok si prinesú podľa vylosovaného čísla výrok z českých filmových rozprávok a budú musieť k nemu 
pripojiť obrázok z rozprávky, z ktorej je uvedená hláška. Takýmto spôsobom chceme prejaviť poďakovanie 
autorkám nápadu a organizátorom Noci s Andersenom- našim českým kolegyniam a precvičiť naše deti v 
českom jazyku. 
Staršie žiačky im predvedú pantomímou niečo charakteristické z niektorých Andersenových rozprávok a 
deti budú hádať, ktorá to je. Za všetko dostanú andersenovské toliare a indície, aby presne o polnoci našli 
poklad, ale čo to bude to Vám prezradím až po akcii. O jedlo a pitie sa nám starajú naše pani kuchárky. 
 
 
HALIČ 
Obecná knižnica 
 
Noc s Andersenom v Obecnej knižnici Halič začneme tradične zasadením rozprávkovníka s lístočkami prianí. 
Okrem čítania a hier privítame medzi nami členku haličskej knižnice, ktorá sa pred niekoľkými rokmi 
zúčastnila prvej Noci s Andersenom v haličskej knižnici - Dominiku Belkovú. Dnes dosahuje vynikajúce 
výsledky v klasických tancoch. Zúčastňuje sa mnohých súťaží na Slovensku a dosiahla niekoľko ocenení. Má 
pripravenú pre nás prezentáciu, predvedie tanečné prvky a spolu sa naučíme niekoľko tanečných krokov. 
Nakoniec si všetci spolu zatancujeme. Preto sme tohtoročnú Noc s Andersenom nazvali tanečnou. 
Privítame medzi nami vynikajúceho odborníka na životné prostredie RNDr. Jozefa Klindu. Pracoval na 
Ministerstve životného prostredia, vydal aj niekoľko hodnotných publikácií. Porozpráva nám o vzácnych 
živočíchoch a rastlinách na Slovensku, o tom ako chrániť životné prostredie  a spomenie aj svoje zážitky z 
ciest po svete. 
Zaujímavá bude aj prechádza nočnou Haličou, na ktorej stretneme známe postavičky z rozprávok H. Ch. 
Andersena. 
 
 
HALIGOVCE 
Základná škola 
 
Noc s Andersenom organizujeme po prvýkrát. Začneme privítaním (zvučkou), programom s názvom Možno 
príde aj Andersen. V úvode si povieme o Dánsku (vytlačíme preložený materiál), základné informácie o 
spisovateľovi. Nasledovať bude jeho "plachá" návšteva iba pri svetle petrolejky. Navštívi nás ako chlapec a 
porozpráva nám o svojom živote. Má rád divadielka. Po jeho odchode si vypočujeme stále pri tlmenom 
svetle jednu z jeho rozprávok. Potom sa pustíme do výroby vlastného divadielka (skupinová práca - starší 
budú vyrábať kulisy, mladší postavičky - javajky). Zahráme si divadielko. 
Prichádza záverečná časť, kedy sa účastníci vydajú na cestu odvahy iba s baterkami v rukách (v 3-4-čl. 
skupinkách). V cieli ich bude čakať účastnícky list, sladká dobrota. 
Na záver sa rozlúčime, zaželáme si dobrú noc, žiaci sa uložia a vypočujú si úryvok z knihy Na hrade Brade. 
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HANDLOVÁ 
Mestská knižnica 
 
V tomto roku to bude u nás v Mestskej knižnici Handlová desiata, jubilejná dobrodružno-rozprávková noc.  
Téma Noci 2015: Rozprávkové noviny z jubilejnej noci v knižnici 
 
Z programu vyberám:  
- Privítame Andersena 
- Dramatizácia rozprávok H. Ch. Andersena  v podaní ZUŠ Handlová  
- Privítame návštevy 

Rudolf Podoba, primátor mesta   
Jana Paulínyová, vedúca oddelenia komunikácie a medzinár. vzťahov TSK.   
Jaroslav Orság, vicemajster Slovenska vo vábení jeleňov  

 
navštívime: 
- Dozvieme sa kde v Handlovej straší, - pracovníci podnikateľského inkubátora pripravia strašidelné akcie.  
- Cez kamerový systém na Mestskej polícii sa pozrieme na Nočnú Handlovú.           
 
Počas noci si v tvorivej dielni vyrobíme spolu s tvorcom Handlovských novín, Aťom Horváthom, 
rozprávkové noviny z jubilejnej-10. rozprávkovej Noci v našej knižnici. 
Knižnicu chceme zmeniť na redakciu novín, deti postavíme do funkcie novinárov. To všetko pod vedením 
redaktorov mestských novín. Okrem zážitku deti získajú aj vedomosti o práci správneho redaktora. 
Podkladového materiálu na prípravu reportáže bude určite dosť. Deťom pripravíme bohatý program, 
pozveme zaujímavých ľudí, navštívime nevšedné miesta Handlovej. O všetkých aktivitách budú deti písať 
krátke články. Výsledkom celonočnej tvorivej práce bude mimoriadne vydanie Handlovských novín, ktoré si 
odnesie každé dieťa domov ako spomienku na Rozprávkovú noc v handlovskej knižnici 2015. 
 

 
ILAVA 
Základná škola Medňanská 
 

1. Príchod 16,30 hod. - podpis husím brkom + každý z účastníkov dostane „Učňovský list“, do ktorého 
bude za splnené úlohy zbierať nálepky. 

2.  „Remeslá v príbehoch“  - čitateľská štafeta  (čítanie príbehov, ktoré boli prihláškou na Noc 
s Andersenom – nakoľko záujemcov býva vždy viac, ako môžeme zobrať, každý účastník musel  
splniť niekoľko podmienok: 
 vyhľadať ľubovoľnú detskú knihu (rozprávky, povesti), v ktorej sa spomína aspoň jedno tradičné 

remeslo (uhliar, kováč, garbiar, čipkár, klobučník, drotár, krajčír, brašnár, obuvník, kolár, 
mäsiar, mlynár, pekár, gombikár, tkáč, pernikár, tesár, košikár ...) 

 prečítať si príbeh a na hárok papiera napísať vlastnými slovami jeho obsah  
 k príbehu pripojiť aj kresbu zachytávajúcu dané remeslo. (ČÍT) 

3. „Šľachtíme ducha“  (INV, SJL): 
 plnenie úloh súvisiacich s príbehmi 
 hádanie hádaniek (každé dieťa vytiahne z klobúka 2 hádanky) 
 Hra My sme dvaja remeselníci (česká verzia): My jsme malí řemeslníci, překousli jsme jitrnici, z 

jednoho konce vylezlo písmenko... a z druhého konce písmenko... 
4. „Získavame zručnosti“ (VYV, PRV) 

 U majstra drotára (výroba šperku z drôtu pre mamičku z vandrovky- pracovník CVČ Ilava) 
 Košikárske remeslo (výroba korbáčov z papierových trubičiek – dedko jedného z detí) 
 V tesárskej dielni (hlavolam majstra tesára- „umiestni na 1 klinec ďalších 10 tak, aby sa 

nedotýkali podložky“) 
 Ako sa robia povrazy (pletenie povrázkov z vlny) 

5. „Zoznamujeme sa s remeslami“ (HUV): 
 Remeslá v piesňach (Ja som dobrý remeselník+ nácvik piesne a tančeka) 
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6. Večera 19,30 hod. 
7. SKYPE – porovnanie priebehu s partnerskou ZŠ z ČR 
8. „Cibríme šikovnosť“ (INV, SJL, VYV):- úlohy vymýšľali a tvorili na hodinách štvrtáci 

 Poskladaj puzzle - papierové  
 Nájdi rozdiely 
 Vyfarbi podľa pokynov 
 Vyhľadaj v osemsmerovke názvy remesiel 
 Priraď názov starožitného predmetu k obrázku (program Kartičky) 
 Poskladaj puzzle – elektronické na IKT tabuli 

9. Telocvičňa o 20,30 hod.:  
„Získavame  skúsenosti“ (TEV): hry a súťaže v telocvični:  

 rozdelenie na „Cechy“ 
a) „Prekonávame prekážky“ - deti z družstva stoja na lavičke. Úlohou žiaka je dostať sa obchádzaním 

detí na druhú stranu lavičky. Základnou podmienkou je, že nikto sa nesmie dotknúť žiadnou časťou 
tela zeme. Deti sa poposúvajú a postupne sa takto prestriedajú všetci členovia družstva. Obmeny – 
deti sú v kľaku, v tureckom sede,  v kľaku skrčmo, hlava na kolená,  v ľahu na bruchu, na chrbte 
(kolmo na lavičku)... 

b) „Učíme sa poslušnosti „– pre učňa je veľmi dôležitou vlastnosťou i poslušnosť. Počúvať a plniť 
príkazy majstra či majstrovej sú jednou zo základných  podmienok úspešného zvládnutia remesla. 
Pravidlá hry:  
Členovia družstva sedia v sede obkročnom  za sebou na lavičke. Každý z nich dostane funkciu, ktorú 
si musí zapamätať (cechmajster, starší majster, mladší majster, majstrová, tovariš 1, tovariš 2, učeň 
1, učeň 2, učnica 1, učnica 2). Učiteľ rozpráva príbeh, v ktorom názvy jednotlivých funkcií 
niekoľkokrát spomenie. Vždy, ako dieťa započuje tú svoju, vybehne, čo najrýchlejšie obehne celý 
rad a vráti sa späť na svoje miesto. Vyhráva družstvo, ktoré je rýchlejšie. 

c) „Rozvíjame postreh“ – zaujať na povel čo najrýchlejšie danú polohu: 
 koryto (korytárstvo) – ľah na bruchu, zodvihnúť nohy, uchopiť rukami 
 klobúk (klobučníctvo) – stoj na jednej nohe, druhá noha zapretá o vnútornú časť kolena prvej, ruky 

spojené nad hlavou dlaňami k sebe 
 krčah (hrnčiarstvo) – kľak na kolená, jedna ruka vbok, druhá opretá o hlavu napodobňuje hrdlo 

čajníka 
 kraslica (zdobenie kraslíc)– sed, nohy pokrčené, ruky objímajú kolená, hlava dole 
 košík (košikárstvo) – sed skrížny, ruky zopnuté nad hlavou pripomínajú rúčku košíka 
 Pri každej zmene povelu vypadáva najpomalší. Hráme dovtedy, kým nezostane len jeden hráč. 
10. Nočná hra o 22,00 hod.:  

„Nadobúdame odvahu“ 
Krátky motivačný príbeh o šperkárovi Matejovi, ktorý na svojej vandrovke postrácal perly. My mu ich 
pomôžeme nájsť. Perlami však nebudú vzácne kamene, ale malé schránky s prísloviami, porekadlami, 
výrokmi slávnych ľudí a citátmi o práci =  perlami ľudovej múdrosti. 

11. „Zdokonaľujeme pracovné návyky“ – pripraviť si miesto na prenocovanie (rozbaliť spacák, nafúkať 
nafukovačku, večerná hygiena...) 

12. Rozprávka na dobrú noc: 
 Pyšná princezná – uhliar, mlynár, obuvník 
 Princezná ze mlejna  1., 2. - mlynár 
 

28.3. (sobota): 
- budíček, hygiena, upratovanie 
- raňajky 
- vyhodnotenie  
- odchod – 8,00 hod. 
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KOKAVA NAD RIMAVICOU 
Miestna ľudová knižnica 
 
Program: 

1. Začiatok o 19:00 hod. privítaníe a oboznámenie sa s činnosťou počas "Noci": 
2. Privítanie hosťtky z Novohradského múzea - prezentácia o ľudovej slovesnosti a jarných zvykoch v 

našom regióne 
3. Prestávka 
4. Andersen a jeho život , rozprávky, ktoré máme radi - čítanie deti 
5. Čo sa mi páčilo to si nakreslím a napíšem - Ako by vyzerala moja ilustrácia rozprávky 
6. Prečítanie aj rozprávky od štúrovca Ľ. Gábera - Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas a Janko a Macko,  

nakoľko autor pôsobil v našej obci a je aj rok Ľ.Štúra. 
7. Prestávka a občerstvenie 
8. Porovnávanie rozprávok týchto dvoch autorov 
9. Každé dieťa zahrá postavičku z vybranej rozprávky 

 
10. Slovné hry ako rebrík, pyramída, had, zamerané na cvičenie pohotovosi v hľadaní slov. 
11. Príprava na spanie a čítanie na dobrú noc. 

 
 
KOMÁRNO 
Základná škola Rozmarínová 
 
Do medzinárodného projektu „Noc s Andersenom“ sa naša „Rozmarínka“ zapája už tretí rok. Okrem 
magického čísla 3 u nás bude bodovať aj sedmička, keďže sa noc bude niesť v znamení rozprávky 
o Snehulienke a siedmich trpaslíkoch. Žiakov – trpaslíkov bude vítať zlá macocha, ktorá im pripraví rôzne 
súťaže a aktivity, prostredníctvom ktorých budú bojovať so zlom a, samozrejme, na konci večera bude 
víťaziť dobro. Žiaci budú pracovať v tímoch, hľadať stratené rozprávkové bytosti, pohybovať sa budú po 
tmavých chodbách našej školy, svietiť si budú len baterkami a pomôcť by im mal aj zväzok kľúčov, kľúče 
však najskôr musia nájsť... Veríme, že prekonajú svoj strach a nebudú sa báť vkročiť do zamknutej 
miestnosti, kde ich bude čakať jedna zo stratených rozprávkových bytostí... V noci vyjdeme na školský dvor, 
kde si na „strom snov“ zavesíme jabĺčka, na ktoré napíšeme tajné prianie krásneho sna. Prejdeme sa do 
najtmavšieho zákutia školského dvora, kde macocha poslednýkrát skúsi otráviť deti jablkom (žiaci budú 
vidieť efektný chemický pokus), nakoniec to vzdá a nechá deti v pokoji zakopať svoje listy s predstavou 
modernej Snehulienky. K týmto príbehom sa vrátime o 7 rokov... Ak žiaci budú vládať, čaká ich aj menšia 
diskotéka – narodeninová oslava pána Andersena. Tento rok budeme mať aj hostí. Príde k nám Jozef 
Černek, predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Komárne, ktorý už 10 rokov úspešne vedie 
dramatický krúžok („Dramaťák“) Gymnázia Ľ. J. Šuleka pri Matici slovenskej v Komárne. Minulý rok sa 
predstavili muzikálom Snehulienka a zopár trpaslíkov, ktorý sa nám tematicky hodil, preto nám prídu 
zaspievať pár pesničiek z tohto muzikálu... 
 
 
KOŠICE 
Knižnica pre mládež mesta Košice 
 
Týždeň slovenských knižníc venovaný zviditeľňovaniu knižníc tradične uzavrie medzinárodné podujatie Noc 
s Andersenom, ktorým knižnica odmení tých najlepších čitateľov. Možnosť zažiť magickú rozprávkovú noc 
v knižnici dostanú len tí, ktorí naozaj pravidelne navštevujú našu knižnicu. Budú ju organizovať všetky naše 
mimoškolské a jedna školská pobočka. Okrem bohatého programu a množstva prekvapení na deti čaká 
napríklad aj večerný výlet do veľkého kníhkupectva, košickej ZOO a bábkového divadla.  
 
V rámci tohtoročnej rozprávkovej noci v pobočke LitPark ožijú remeslá Pavla Dobšinského, pobočka 
Nezábudka sa zázračne zmení na Jurský park, do pobočky na Humenskej príde sám Pán Andersen, aby splnil 
deťom sen, v pobočke na Boženy Němcovej si deti vyskúšajú Čertovskú noc v pek(el)nej knižnici, do 
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pobočky na Nám. Jána Mathého priletí Päť drakov z krajiny AŠHUD a pobočka v ZŠ na Družicovej vtiahne 
deti do úžasného Nekonečného príbehu. 
 
 
KOVÁČOVÁ 
Základná škola s materskou školou 
 
Do projektu Noc s Andersenom sa zapájame druhý krát. Minuloročná premiéra mala medzi našimi spáčmi, 
ale aj ich rodičmi veľmi dobrý ohlas. 
Tento rok sme do knižnice pozvali nášho pána starostu. Jeho volebné obdobie začalo v januári a mnohé deti 
ho nepoznajú. Príde nám porozprávať o svojom detstve a o knihách, ktoré ako dieťa čítal. Zároveň si 
pripravil aj úryvky z jeho "top" detských kníh. Uvidíme, či oslovia aj súčasné deti. 
V jednej z aktivít sa pokúsime vyrobiť si  papier. Ak sa nám to podarí, použijeme ho na vytvorenie pozdravu 
z Noci s Andersenom. 
V noci sa vyberieme na dobrodružnú výpravu za pokladom. Deti budú musieť hľadať značky, kadiaľ majú ísť 
a budú musieť nájsť indície - veršované odkazy, správy písané tajným písmom, či mapky, ktoré ich privedú k 
pokladu. to však nebude všetko. Truhlicu s pokladom síce nájdu, ale budú musieť ešte zistiť, kto je kráľovná 
kníh a pomocou čarovných slov od nej získať kľúč. Až potom sa dostanú k pokladu - knižkám pre deti.  
Úryvky z týchto kníh im budú čítať o polnoci dospeláci na dobrú noc ( rodičia-dobrovoľníci, pani učiteľky...). 
 
 
KRAKOVANY 
Základná škola 
 
Na tohtoročnej Noci s Andersenom sa zúčastní 15 žiakov  z našej školy odmenených jednak za čítanie, ale aj 
za rôzne aktivity ako sú súťaže, čitateľský krúžok, návšteva knižnice. Ústrednou témou budú piráti ,  pirátske 
hľadanie pokladu na počesť  p. Andersena a bratov Grimovcov. Pre našich knihomoľov sme pripravili 
zaujímavý program. Začneme sa schádzať o 18:00 v obecnej knižnice, ktorá je v našom kultúrnom dome. Po 
privítaní a zložení spacákov sa všetci premeníme na pirátov. Zvolíme si pirátske mená a zapíšeme sa krvou / 
červeným atramentom/ na listinu, ozdobíme sa pirátskym tetovaním / odtlačky pečiatok alebo kresba 
fixou/. Každý zloží pirátsky sľub, ktorý pozostáva s pirátskeho desatora. Zložíme pirátsku hymnu a nacvičíme 
ju,  pomenujeme loď, na ktorej sa budeme plaviť k pokladu, namaľujeme vlajku na loď. Po každej splnenej 
úlohe na mape nakreslíme symbol pirátov, že sme úlohu zvládli a získali ďalšiu indíciu. Budeme musieť  
prejsť 7 + 1 stanovíšť. Každé stanovište  bude motivované rozprávkou, niektoré si prečítame, niektoré 
prerozprávame a deti piráti musia  na ňom splniť určitú úlohu. 
 

1. úloha – naučiť sa uviazať pirátsky uzol / Malá morská víla / 
2. úloha – nájsť mapu, poskladať puzzle, mapa nám ukáže cestu k indíciám  potrebným na nájdenie 

pokladu 
3. úloha –prvá indícia, nájsť rozdiely v pirátskych obrázkoch , zapísať počet  

Po splnení tejto úlohy  bude nasledovať večera. / Obrúsok, prestri sa/ 
4. úloha – určovanie  predmetov hmatom (pomocou hmatu zisti, aký  predmet je vo vreci, 

Bystrozraký/ 
5. úloha  -vlastným dychom, teplom rúk čo najrýchlejšie roztopiť malú kocku ľadu /Snehová kráľovná/ 
6. úloha - naučiť  sa „kačací tanec“ / Škaredé káčatko/ 

Navštívi nás  súbor LUSK, s ktorým si zatancujeme a ukážu nám časť svojho programu. 
7. úloha -   rozlúštiť tajnú správu napísanú odzadu / Snehulienka , macochine zrkadlo/. 

 
Tajná správa :  Hľadaj vajíčka  
Budeme hľadať ukryté kinder vajíčka. To bude poklad. V každom bude cukrík. 
Pred spánkom si prečítame ešte rozprávku . Ráno po raňajkách sa rozídeme. 
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KRÁĽ 
Základná škola 
 
Naša Noc s Andersenom a s rozprávkami začne už ráno súťažou v čítaní. Po jej vyhodnotení si žiaci a rodičia 
zavesia svoje  želanie na rozprávkovník.  
Večer sa všetci stretneme v škole, kde nás budú čakať  členovia rodinky Bradových.  Od nich žiaci dostanú 
mapu a pomocou nej sa dostanú do miestneho kaštieľa, kde sa nachádza aj obecná knižnica. Tam ich už 
budú čakať knihovníčky a ďalší z rodiny Bradových.  
Po oficiálnom otvorení nás navštívi Hans Christian Andersen a porozpráva nám o svojom živote a svojich 
rozprávkach. Opýta sa aj detí, kto má akú rozprávku rado. Nasledovať bude aktivita s trpaslíkmi. Deti k nim 
priradia mená a rozprávky, ktoré ich vystihujú.  
Následne nám pani Bradová bude čítať úryvky z rozprávok a deti budú musieť uhádnuť ich názov. Ku 
každému úryvku bude aj aktivita, ktorú budú musieť deti splniť. Nakoniec zložia zo slov indíciu, ktorá im 
ukáže cestu k pokladu. V truhlici budú knižky, tričká a preukaz spáča pre každého žiaka. Po malom 
občerstvení budeme čítať a pozerať rozprávky, ktoré napísal Ján Drda.  
 
 
KUCHYŇA 
Základná škola s materskou školou 
 
Plánujeme to robiť v priestoroch školskej knižnice a v areáli školy. Ako námet sme si vybrali knihu Víla 
Anabela a vodník Vilém od Ivany Jungovej.  
27.03. 
19,00 hod  program začína privítaním Andersena/ prezlečený pán učiteľ/. 
19,30-20,00  Po privítaní si deti pozrú divadielko od miestnych divadelníkov z diela Andersena. 
20,30-21,00  Po divadielku nasleduje beseda s autorkou Jungovou - deti majú naštudovanú knihu, 

ktorú priebežne čítali na vyučovaní 
Zaujímavé úlohy, hádanky, hry 

21,00-22,00  Príchod policajta, ktorý hľadá poklad- deti podľa pokynov a indícii budú hľadať poklad v 
areáli školy, každý poklad bude odmenou 

22,00  Večera pre deti 
22,00-23,00  skupinové hry- tvorivé hry na tému knihy o víle 
23,00-24,00  disco, príprava lôžok 
24,00  čítanie na dobrú noc a večierka v čitárni knižnice  
  
28.03. 
7,30- 8,00  budíček 
8,00-8,30  raňajky, vyhodnotenie, odovzdanie preukazu čitára a odchádzanie detí domov 
 

 
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO 
Základná škola Nábrežná 
 
Na Základnej škole Nábrežná v Kysuckom Novom Meste sa škola počas Noci zmení na Divoký západ plný 
kovbojov. Budeme sa hrať, súťažiť, pôjdeme na nočnú vychádzku, prečítame si rozprávky a navštívia nás 
zaujímaví hostia. 
 
 
LEVOČA 
Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu 
 
17.30 Znelka NsA, Otvorenie NsA 
17.35 Úryvok z knihy Braňa Jobusa,  
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17.45  Vystúpenie Braňa Jobusa – spisovateľ, hudobník, hráč na bizarných hudobných nástrojoch  
18.30 Kvíz - skupiny 
19.00 Vodiace psy  Barny a Tomi v knižnici 
20.30 Úryvok z knihy  Jána Milčáka,  
20.45 vystúpenie spisovateľa, jubilanta Jána Milčáka 

a jeho syna, vydavateľa Petra Milčáka 
22.00 hlavolamy, hádanky, čítanie,  
23.00 Spomienka na minuloročnú NsA, kedy NS deti načítali knihu Kamienky pri ceste spolu 

s autorom Valentínom Šefčíkom do zvukovej podoby a spoločne napísali novú báseň Láska na 
prvý dotyk 

24.00 Záver 
 
 
LIPTOVSKÁ TEPLÁ 
Obecná knižnica 
 
Obecnú knižnicu sa nám podarilo otvoriť po dlhom čase s septembri 2014, rozbehlo sa jej klasické 
fungovanie a popri tom sa snažím robiť zaujímavé sprievodné akcie. Keďže som knohovníčkou len krátko, 
robíme u nás Noc s Andersenom po prvýkrát. Pretože akciu ogranizujem sama, na toto podujatie som 
vybrala menší počet detí, aby som to zvládla. Vybrala som partiu najaktívnejších čitateľov a keďže táto noc v 
knižnici bude prvá pre nás všetkých, sama som zvedavá ako sa nám bude dariť :). 
Rozhodla som sa, že nosnou témou bude poznávanie rozprávok, respektíve zdatnosť našich čitateľov v 
poznávaní rozprávok rôznymi spôsobmi. Tomu podriaďujem celý program. Víťaz bude korunovaný za 
rozprávkového znalca. ("zlatou" korunou). Na úvod príde H. Ch. Andersen ktorý nám zaujímavým spôsobom 
porozpráva o sebe a na základe jeho rozprávania budú deti riešiť "andersenovský kviz".  
Ďalším bodom bude pomocou zmyslov pomenovávať rozprávky alebo rozprávkové postavy (zrak- za základe 
ilustrácie spoznať rozprávku, sluch- na základe úryvku spoznať rozprávku, hmat- z čarovnej krabice vytiahnu 
predmet a musia spoznať do akej rozprávky patrí, čuch - so zaviazanými očami podľa vône spoznať 
rozprávku napr. medovník- Medovníková chalúpka, chuť- po ochutnaní spoznať kam chuť patrí..) 
Po vycibrení všetkých zmyslov pôjdeme hľadať rozprávkový poklad po tajných indíciách, kde budú 
nocľažníci musieť nájsť správnu cestu až k pokladu (pôjdu do tajomného lesa, na začarovanú lúku, k 
tajomnej chalúpke, starobylému krížu až k pokladu. V ňom sa bude ukrývať rozprávková múdrosť a "dar od 
dobrej modernej babičky, ktorá deťom namiesto buchiet na cestu nabalí poukaz na pizzu :) 
Pizzu deťom donesie dobrá víla (teda ja :)) ) 
Po návrate z pokladovej cesty a večeri budeme oddychovať pri poznávaní rozprávkových dvojíc a neskôr si 
zahráme rozprávkové activity (každé dieťa pri vstupe na noc odovzdá lístok s názvom obľúbenej knihy a 
ostatné deti budú hádať jej názov tak, že každý prestaví svoju knihu pantomímou, kreslením, alebo opisom. 
Ako darček pre knižnicu spoločne nakreslia veľkú ilustráciu rozprávky na jeden výkres, ktorý vystavíme na 
čestnom mieste v knižnici. 
Na dobrú noc si budeme premietať rozprávku a potom si budeme čítať. Dúfam, že sa nám všetko podarí a 
noclažníci budú mať pekný zážitok :) Aby som nezabudla, za splnenú úlohu deti dostanú pečiatku do 
preukazu spáča a ráno dostanú certifikát a malý darček na pamiatku.  
 
 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
Knižnica G. F. Belopotockého 
 
16,30:   očakávame príchod detí (30), prezentácia, deti sa prezlečú do kostýmov rozprávkových 
  postavičiek 
17,00:  slávnostné otvorenie podujatia – spolu so mnou deti privíta aj liptovský spisovateľ Peter Vrlík, 

tentoraz v úlohe pána Dobšinského 
17,30:  divadelné predstavenie – dramatizácia rozprávky deťmi z pobočky knižnice na ZŠ Janka Kráľa v LM 
18,00:  predstavovanie zúčastnených detí – rozprávkových postavičiek a ich „začarovanie“ do rozprávky 
19,00:  večera 
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20,00:  Rozprávková cesta – plnenie úloh spáča – jednotlivé súťažné stanovištia sú tematicky zamerané 
a pomenované podľa slovenských ľudových rozprávok 

22,15:  zdobenie stromu Rozprávkovník detskými želaniami (na papierový lístok deti napíšu svoje želanie) 
22,30:  Hľadanie strateného pokladu – knižnica sa zmení na Nočné kráľovstvo, deti rozdelené do 3 skupín 

(Kuriatka, Mandarínky, Šmolkovia – podľa farby trička, ktoré budú mať oblečené) majú za úlohu 
hľadať poklad, ale kým ho nájdu, musia splniť množstvo úloh, skladať indície, hľadať kľúče, nájsť 
a oslobodiť hviezdu Večernicu, ktorú uniesol zlý Černokňažník, nesmú sa dať zlákať Bludičkou na 
zlé cesty, prekonať vlastný strach, používať svoj dôvtip a spoznať cenu priateľstva a spolupráce, 
aby zlé sily boli porazené a dobro zvíťazilo. Po tejto „strastiplnej“ ceste po knižnici ich bude 
sprevádzať Pani Noc. Všetko sa bude odohrávať v tme, len vodcovia jednotlivých skupín budú mať 
baterky a Pani Noc lampáš. Keď deti napokon nájdu stratený poklad (torta a zlaté dukáty), budú 
pasované za Rytierov svetla. Vtedy Pani Noc odíde a knižnica bude opäť plná svetla. Deti za 
odmenu dostanú kúsok torty a „zlaté dukáty“. 

24,00:  príprava na spanie, hygiena, prezlečenie do pyžamiek, uloženie do spacáčikov 
0,30:  rozprávka na dobrú noc 
7,00:  budíček, ranná hygiena, prezlečenie z pyžamiek, skladanie spacákov 
7,30:  raňajky 
od 8,00:  odchod detí domov 
  
Okrem spisovateľa Petra Vrlíka v úlohe pána Dobšinského, v úlohe Večernice sa predstaví poetka Anna 
Ondrejková, rolu Pani Noci si s chuťou zahrám ja (riaditeľka). Účasť prisľúbilo aj vedenie mesta Liptovský 
Mikuláš a tiež regionálna TV Liptov. 
 O toto naše podujatie je veľký záujem, tešíme s aj my, knihovníčky, a aj keď je to veľa práce a veľká 
zodpovednosť, predsa to pociťujeme, že to máme „za odmenu“ a užívame si všetko spolu s deťmi. 
A s kolegyňou Ankou Ondrejkovou, keď pripravujeme scenár (z roka na rok) vždy sa snažíme vymyslieť niečo 
nové a pokiaľ možno udržať to v tajnosti aj pred ostatnými kolegyňami, aby aj pre nich bol hlavný program 
– Hľadanie strateného pokladu - do istej miery prekvapením. 
 
 
MARTIN 
Súkromná základná škola BellAmos 
 
Pre deti zo Súkromnej základnej školy BellAmos v Martine sme tento rok pripravili pravdepodobne 
najakčnejší program: 

 Noc s Andersenom odštartujeme v sklade kníhkupectva Martinus. Čo pre nás pripravili jeho 
zamestnanci, zostáva aj pre nás zahalené tajomstvom. Potom sa presunieme do mesta, kde budú 
deti prostredníctvom zašifrovaných hádaniek hľadať na rôznych miestach indície, ktoré ich majú 
doviesť do Antikvariátu Mädokýš. Tam sa stretnú s profesorom hraškológie, Jankom Cígerom z 
Mädokýša. 

 
 
MARTIN 
Turčianska knižnica 
 
V nasej TK v MT bude tato noc obohatena o verejnú citacku v stravovacom zariadeni Frito, v dlzke trvania 
jednu hodinu. Verejne citat bude vyzvaný aj viceprimator mesta Martin p. Žigo, ktory je pozvaný na Noc s 
Andersenom 2015 ako čestny host. Dalej tu budu verejne prezentovane ukazky repovanych rozpravok 
H.CH. Andersena, ktore si pre tuto prilezitost pripravi martinsky rapper John. Polnocne dramatizovane 
citanie "Na dobru noc" pridu detom predviest zamestnanci knihkupectva Littera v Martine. Nebude chybat 
ani samotny pan Andersen v dobovom kostyme a rozprávkovo ladene tety knihovnicky, prezlecene za 
rozprávkove bytosti (tiez v rozprávkovych kostymoch). 
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MICHALOVCE 
Zemplínska knižnica G. Zvonického 
 
Program: 
17.00 – 17.30      Príchod spáčov do knižnice 
17.30 – 18.00      Otvorenie výstavy „Marionety a iné bábky“  (Bábkové divadlo Košice) 
                             Sľub spáčov 
18.00 – 19.00       JANKO  A MRAKOHRAD  – rozprávka  (Bábkové divadlo Košice) 
19.15 – 20.00       Kráľovská večera  
20.15 – 22.00       Stretnutie so spisovateľom PETROM  GAJDOŠÍKOM  
22.00 – 23.30       Tvorivé dielne na tému „ Kráľovský bál“ 
                             Kráľovský bál 
                             Hygiena, spánok medzi obľúbenými knihami 
8.00.                     Budíček, hygiena 
8.30                      Kráľovské raňajky 
9.00 – 10 .00  príchod  rodičov do knižnice     
 
 
NITRA 
Krajská knižnica Karola Kmeťka  

 zábavný večer s rozprávkami, príbehmi, hrami a ďalšími zaujímavosťami na počesť Hansa Christiana 
Andersena (úsek literatúry pre deti a mládež) 

 

 
NOVÉ ZÁMKY 
Knižnica A. Bernoláka  
 
Téma: Ľadové kráľovstvo na motív rozprávky H.Ch.Andersena Ľadová kráľovná 
17.30-18.00   príchod detí a registrácia 
18.00  slávnostné otvorenie 10. ročníka NsA 

 Hosť: p. primátor mesta Nové Zámky Mgr. art. Otokar Klein 
19.00  Zajko Hrajko a jeho kamaráti 

prezentácia a dramatizácia rozprávkovej knihy Silvii Gajdošovej 
Hosť: Silvia Gajdošová – autorka (regionálna spisovateľka) 

20.00 slávnostná večera 
20.30  Práca s knihou a textom: rozbor andersenovej rozprávky Pero a kalamár 
 Tvorivá práca zúčastnených detí: výroba propagačného materiálu na NsA 2016 
21.30   Detektív v knižnici: na základe zvládnutých indícií nočné pátranie (pomocou baterky)  

po ukrytých  knihách 
 H.Ch.Andersena  
22.00  Nočný pochod mestom, stručné dejiny mesta, nočná návšteva oddelenia odbornej literatúry 
23.00  Hľadanie strateného pokladu ukrytého na Hlavnom námestí: 
 hľadanie sa uskutoční na základe zvládnutých indícií 

( v prípade zlého počasia – Rozbor andersenovej rozprávky Cisárove nové šaty, aktívna práca 
zúčastnených detí, hľadanie pokladu v priestoroch KAB a max. v okolí budovy ) 

24.00  Návrat do knižnice 
 
Nočné aktivity:  

 horúci klobúk – hádanky 
 Chocolate choco choco – pohybová aktivita 
 Príchod ducha knižnice – vyhodnotenie tvorivých prác 
 Nočné čítanie andersenových rozprávok 
 Cca o 2 hod. nočný kľud 
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Pre zúčastnené deti zo ZŠ G. Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským: 
 Práca s knihou a textom v maďarskom jazyku 
 Detektív v knižnici – hľadanie kníh na základe indícií v maďarskom jazyku 
 Horúci klobúk – hádanky v maďarskom jazyku 

 
Ostatné sprievodné akcie budú prebiehať v slovenskom jazyku 
Programy aj obsahové zamerania  jednotlivých etáp sa môžu meniť, presúvať, nahrádzať. 
Čas, ktorý sa uvádza je iba orientačný. 
 

 
ORAVSKÁ LESNÁ 
Základná škola s materskou školou 
 
Noc sa bude niesť v duchu kráľovskej noci. Nemáme pozvané žiadne významné osobnosti,sme odľahlá obec 
a bol by s tým problém. No každý rok si robíme aj tak zaujímavý program. Teda príde kráľovná s ďalšími 
členmi kráľovskej rodinky, budeme mať rôzne kráľovstvá- knižné, chutné, roztancované, spiace, školské, 
kráľovstvo poznania. Budeme plniť kráľovské úlohy, podľa pokynov členov kráľovskej rodinky, budeme mať 
kráľovský bál, tanec o kráľovský trón, rozprávkovník, vyrobíme si kráľovské korunky, budeme hľadať 
kráľovský poklad. 
 
 
POPRAD 
Podtatranská knižnica 
 
Podtatranská knižnica v Poprade sa už po dvanásty krát zapojila do medzinárodnej akcie pod názvom Noc 
s Andersenom. Pestrý program pripravuje pre deti na 27.3. 2015 v Podtatranskej knižnici na ulici 
Podtatranská č.1.  
Podujatie organizujeme pre deti popradských základných škôl 2. až 5. ročníkov, s ktorými knižnica 
spolupracuje.  
V priebehu noci sa žiaci  zábavno – vzdelávacou formou naučia pracovať s knihou, posilnia svoje čitateľské 
zručnosti a prídu na to, že čítaním môžu zažiť dobrodružstvo.  
Počas noci príde vzácna návšteva v podobe svetoznámeho rozprávkara H.CH. Andersena. Jeho život budú 
deti spoznávať v rozhovore, ktorý bude so spisovateľom viesť Šašo. Ako symbol Noci s Andersenom si deti 
pripoja svoj preukaz spáča na Andersenovník.  
V tomto ročníku Noci s Andersenom budú žiaci spoznávať detskú knihu od Jána Uličianskeho Leonardo 
kocúr z ulice. Prostredníctvom zážitkového čítania sa zoznámia so životným príbehom kocúra 
Leonarda. V jednotlivých úlohách budú prichádzať na témy domova, priateľstva a vzťahov. Malí čitatelia 
vymyslia pre kocúra utešujúcu básničku, spoznajú rozprávkovú symboliku a nájdu mu útulný domov. 
V ďalších úlohách budú aktívne tvorivo myslieť a zapájať detskú fantáziu. Nakoniec sa zahrajú na 
ilustrátorov a na papieri farebne domaľujú ako môže Leonardov príbeh z ulice pokračovať ďalej.  
Súťažného ducha deti zapoja v  rozprávkovom kvíze, hrách na rozpoznávanie Andersenových rozprávok a 
dramatickou formou stvárnia rozprávku o škaredom káčatku. Z detských čitateľov sa počas hľadania 
pokladu stanú pátrači, kedy cez indície a mapku nájdu poklad. 
Svoje výtvarné zručnosti deti vyskúšajú aj pri výrobe škrabošiek v tvare  rozprávkových postáv. Tie použijú 
v závere večera počas diskotéky plnej súťažných aktivít. Najšikovnejších už čakajú zaujímavé odmeny. 
Celá Noc s Andersenom sa bude niesť v duchu veršovačky   
„Spinkám, spinkáš, spinkáme 
veď dnes na to právo máme. 
V knižnici s Andersenom sa zabávame  
a niečo nové sa dozvedáme.“ 
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POVAŽSKÁ BYSTRICA 
Považská knižnica 
 
Považská knižnica v Považskej Bystrici  pri príležitosti 10. výročia podujatia Noc s Andersenom pripravuje 
nasledovný program: 

 privítanie na mestskom úrade u pána primátora doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.- odovzdanie 
posolstva NsA, rozhovor s ním o obľúbených knihách. Na záver zapálenie svetielka NsA a lampášiky 
detí. 

 hľadanie stratenej pošty pred mestským úradom 
 v knižnici ich čaká predstavenie divadla zo základnej umeleckej školy, ktorý vedie Mgr. Ivana 

Semančíková Posluchová. 
 ďalej je pre nich pripravená súťaž Milujem Slovensko, 
 maľovanie historickej masky, skladanie obrázka z lekárskych paličiek. 
 Hugo vo veži - je súťaž v strašidelnom podkroví knižnice a nočné čítanie. 

 
 
RAJEC 
Mestská knižnica pri MsKS 
 
Po privítaní detí si povieme všetko o práci v knižnici, prezrieme si spoločne knižnicu a naučíme deti 
vyhľadávať knihy. Potom už na ne bude v detskom oddelení čakať zážitkové čítanie venované Andersenovi, 
kde si interaktívnou formou predstavíme jeho krásne rozprávky.  
Následne si pomocou hádaniek vylúštime tajničku, zo znenia ktorej sa dozvieme názov Andersenovej 
rozprávky, ktorú si potom nahlas prečítame – v čítaní sa budú striedať deti, rodičia a knihovníčky.  
Po čítaní sa deti rozdelia do skupiniek. A keďže naša knižnica oslávi v tomto roku 90. narodeniny každá 
skupinka bude mať za úlohu vymyslieť, vytvoriť a odprezentovať ako si predstavujú knižnicu budúcnosti – 
pomocou rôznych pomôcok a materiálov (kvety, nálepky, kamienky, piesok, stužky, krepový papier, 
krabičky...). Ich výrobky potom vystavíme na výstave venovanej Rajeckej knižnice, ktorá sa uskutoční 
v auguste v Rajeckej radnici. 
Počas celého rozprávkového večera budú prebiehať rôzne súťaže a hry. 
 
 
RÁZTOČNO 
Základná škola s materskou školou 
 
Tento rok sme si pripravili  čítanie z detskej tvorby  od pani Tamary Heribanovej, ktorá našu školu navštívila, 
keď sa kniha Misia Eva, prísne tajné  pripravovala (2012). V piatok 27.3. budeme spoločne čítať nielen knihu 
Misia  Eva, prísne tajné, ale aj Misia Eva v Thajsku. Program obohatí čítanie pána starostu, ako aj jeho 
rozprávanie o prečítaných knihách v detstve. Po otvorení v obecnej knižnici, ktorá je na obecnom úrade v 
Ráztočne, budeme pokračovať večernými aktivitami v škole, ktoré pre žiakov pripravili nielen pani učiteľky, 
ale aj starší žiaci pre svojich mladších spolužiakov.  
Doplnením večerných čitateľských aktivít, bude aj divadelné predstavenie o živote a tvorbe H.Ch. 
Andersena, pripraveného staršími žiakmi  z divadelného krúžku školy. Súbor tajničiek, kvízov, čítania a 
činností na interaktívnych tabuliach s textami z kníh slovenských autorov pre svojich mladších spolužiakov 
pripravili  žiaci z II. stupňa pod vedením pani učiteliek počas návštev v obecnej knižnici od začiatku 
školského roka.  Všetci sa už veľmi tešíme, lebo Noc s Andersenom bude akýmsi vyvrcholením činnosti 
žiakov školy a ich učiteľov  od septembra, ktoré boli orientované  na  rozvoj čitateľskej gramotnosti a 
formovanie vzťahu žiakov ku knihám a k čítaniu. 
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RIMAVSKÁ SOBOTA 
Knižnica Mateja Hrebendu 
 
17,00   Príchod detí, ukladanie spacákov a vecí  
17,30 – 18,00  Cirkusové predstavovanie účastníkov NsA, info pre deti, karty úloh 
18,00 – 19,00   Hlavný hosť NsA:  Stanka Kašperová a Roman Slanina,  herci  z Občianskeho združenia 

Červený Nos  Clowndoctors 
19,00 – 19,30   Cirkusová škola – Triedy:  klaunovi, krotiteľov, žonglérov, cirkusová dielňa  

Nácvik cirkusových čísiel (deti v skupinkách) – do hlavného programu 
19,30 – 20,00  Pizza od Aladina  (hlavná večera )  
20,00 – 21,00  Cirkus v knižnici – Cirkusové predstavenie (cirkusové čísla, ktoré sa deti naučili na motívy 

kníh Cirkus Bambini, Pippi v cirkuse a i.)  
21,00 – 22, 30  Hľadanie knižného pokladu na Hlavnom námesti. Mokrá varianta: nočná hra  v priestoroch 

knižnice 
22,30 – 24,00  Papučový bál s hrami 
24,00   ukladanie spojené s čítaním cirkusových rozprávok 
Oblečenie: kostýmy k téme – všetci, deti aj dospelí 
 
 
SPIŠSKÉ BYSTRÉ 
Základná škola s materskou školou 
 
Program Andersenovej noci na našej škole 

1. stretnutie detí o 18:00 
2. Prezentácia o Andersenovi a jeho diele, motivačná pieseň našej noci (Elán – p. Andersen), 

privolanie samotného pána Andersena pomocou našej pesničky. Pána Andersena nám počas celej 
noci bude hrať člen divadelného súboru, ktorého deti nepoznajú a s ktorým budú môcť celý večer 
viesť rozhovor. 

3. Rozdelenie žiakov do malých súťažných skupiniek pomocou náhodného výberu s Andersenovho 
klobúka. 

4. Skupinky postupne prejdú 6 komnatami. Každá komnata bude zameraná na jednu z Andersenových 
rozprávok. V komnate budú deti sprevádzané postavou z danej rozprávky. Ich úlohou bude uhádnuť 
o akú rozprávku ide, aké boli v tejto rozprávke postavy a prejsť jednotlivými zadávanými úlohami za 
ktoré získajú určitý počet bodov na svoju hraciu kartu. 

5. Po absolvovaní komnát budú deti ešte súťažiť v divadelných scénkach zameraných na vtipné 
dokončenie niektorej z rozprávok. Aj za túto činnosť budú odmenení bodmi pre svoju skupinu. 

6. Po večeri bude deťom pán Andersen osobne čítať  výber jeho menej známych rozprávok. 
7. Vyhodnotenie súťaže a spoločné vytvorenie spomienkového stromčeka prianí. 

 
 
STARÁ ĽUBOVŇA 
Ľubovnianska knižnica 
 

 zoznamovacia hra, kde detí dostanú menovky spáčov a vytiahnu si určitú úlohu, ktorú musia splniť 
(v štýle „dokážem toto“) 

 prezentácia o H. CH. Andersenovi, jeho živote a tvorbe 
 hosť: historik z Hradu Stará Ľubovňa, ktorý priblíži zaujímavosti o hrade a jeho práci, hlasné čítanie 

obľúbenej Andersenovej rozprávky 
 nočná hra: pozostáva zo súťažných úloh, pri splnení každej detí dostanú indíciu. Na základe indícií 

majú uhádnuť mesto, v ktorom sa nachádza socha Malá morská panna 
 počas Noci s Andersenom bude prebiehať prehliadka masiek rôznych rozprávkových postavičiek, 

ktoré si deti vopred doma pripravili 
 každé dieťa dostane Diplom spáča 
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SENEC 
Mestská knižnica 
 
Program: 
privítanie detí, predstavenie Andersena, súťaže na ´´hrade´´ (bude to hrad z papiera v knižnici), potom sa 
ide na slnečne jazerá kam prídu aj páni policajti a deťom čo to predvedú. Po jazerách sa vraciame s deťmi 
do knižnice, kde budeme vypúšťať lampióny šťastia a napokon ozdobovať rozprávkový strom. A Potom sa 
navečeriame a budeme im čítat rozprávky. 
 

 
SLÁDKOVIČOVO 
Mestská knižnica 
 
Program: 
- privítanie účastníkov 
- význam podujatia Noc s Andersenom 
- oboznámenie so životopisom spisovateľa Andersena a jeho tvorba 
- privítanie hosťa, bývalej učiteľky školy 
- čítanie rozprávok 
- výroba tabuľky na rozprávkový strom želaní, samotné ozdobovanie stromu 
- malé občerstvenie 
- tvorivé dielničky 
- súťažný kvíz zameraný na literatúru 
- súťaž LABYRINT - hľadanie skrytých stanovíšť a plnenie jednotlivých úloh v priestoroch budovy Inovatech 
- vyhodnotenie súťaží, odmeňovanie víťazov malými darčekmi 
- celkové vyhodnotenie akcie  
 
 
SVIT 
Mestská knižnica 
 
Indiáni vo Svite 
V našej knižnici bude hlavný tábor, kde sa stretnú viaceré indiánske kmene. Jednotlivé kmene (skupiny detí) 
budú súťažiť vo vedomostiach i odvahe. Na začiatku začneme s vedomostnými súťažami v knižnici – deti  
budú musieť  napr. určiť stopy zvierat, z krížoviek vylúštiť rastliny, ktoré Indiáni využívali v strave i pri liečbe 
ochorení, vysvetliť  rôzne indiánske slová. Za správne odpovede získajú indície – tie ich navedú, kde majú 
vyraziť v skúške odvahy. Tá sa bude odohrávať vonku. Jednotlivé indiánske skupiny budú musieť podľa 
získaných indícií v knižnici nájsť prvú schránku v nočnom meste, kde nájdu informáciu, ktorým smerom sa 
majú vybrať. Takto by mali prejsť parkami mesta a nájsť všetky schránky s informáciami. Tie ich navedú na 
železničnú stanicu mesta, kde ich bude čakať Veľký šaman – pán primátor. Zodpovedaním šamanovej  
otázky získajú ďalšie indície, ktoré ich navedú k ukrytému pokladu. Po ťažkej ceste odvahy ich okrem 
Veľkého šamana  bude čakať v reštaurácii železničnej stanice malé občerstvenie. Po návrate do knižnice by 
podľa získanej nápovedy mali nájsť ukrytý poklad. Pred spaním budú ešte so zaviazanými očami hádať 
a určovať potraviny, ktorými sa živili kedysi Indiáni (budú to kukurica, cícer, fazuľa, bôb i nejaké bylinky). 
Potom už zalezení v spacákoch  budú na dobrú noc počúvať indiánsky príbeh, ktorý si vyberú z pripravených 
kníh. Jednotlivým indiánskym skupinám budú pomáhať  a sprevádzať ich tútori – indiánske postavy zo 
známych kníh (knihovníčky + spolupracovníci) v primeranom indiánskom oblečení.  Snahou bude naučiť deti 
niečo o Indiánoch, ale predovšetkým rozšíriť si vedomosti o prírode, naučiť ich vážiť si česť a pravdu, 
spoločne spolupracovať  a pomáhať si.  
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ŠTÚROVO 
Mestská knižnica 
 
16:00 zraz v Mestskej knižnici v Štúrove 
16:.30 zoznámenie sa s vyvolenými čitateľmi 
17:00 rozprávka Popoluška v podaní pedagóga Mács Katalin - slovenská skupina 
17:00 odchod z knižnice - návšteva Hasičskej stanice - maďarská skupina 
18:00 Pizza party 
19:00 odchod z knižnice - návšteva Hasičskej stanice - slovenská skupina 
19:00 rozprávka Popoluška v podaní pedagóga Mács Katalin - maďarská skupina 
20:00 Andersenove rozprávky, slovenská skupina 
20:00 Spoločenské hry - Horváth Zoltán, maďarská skupina 10 detí 
20:00 odtlačok ruky na stenu Mestskej knižnice v Štúrove, maďarská skupina 10 detí 
21:00  Spoločenské hry - Horváth Zoltán, slovenská skupina, 10 detí 
21:00 odtlačok ruky na stenu Mestskej knižnice v Štúrove, slovenská skupina 10 detí 
21:00 Andersenove rozprávky, maďarská skupina 
22:00 Sľub knihomoľov 
22:30 Prekvapenie s pánom Andersenom v knižnici, rozdanie zákuskov 
 návšteva pána primátora Ing. Eugena Szabóa a zástupkyne primátora PaedDr. Kornélie 

Slabákovej 
23:00 Milujem Štúrovo - vedomostná hra, slovenská skupina detské oddelenie 
23:00 Milujem Štúrovo - vedomostná hra, maďarská skupina náučné oddelenie 
0:30 Príprava na spanie, nafukovanie 
1:00 Spať - nespať - čítanie rozprávok až do úsvitu 
7:30 Dobré ráno v knižnici - ranná rozcvička 
8:00 Sladké raňajky 
9:00 Rýchlo domov 
 
 
ŠTVRTOK 
Obecná knižnica 
 
Noc s Andersenom 2015 budeme realizovať v našej malej obci Štvrtok prvýkrát. Veľmi som nadšená, že sme 
sa zaregistrovali a už teraz sa teším možno i za deti čo sme s mojím týmom pripravili. Len pre Váš obraz 
naša obec má 365 obyvateľov a v našej knižnici sa nachádza 3700 kníh, podľa registrácie v SR si myslím, že 
sme najmenšia obec na Slovensku zapojená do projektu. Na danú NA 2015 sme pozvali p. spisovateľku Mgr. 
Ľubicu Nguyenovú s ňou spoločne máme pripravené aktivity  tvorivé dielne - dotváranie textov pesničiek, 
dopĺňanie do maľovaného textu, kreslenie podľa zadaných textov, prešmyčky, vystrihovanie a znovu 
nalepenie rozprávkových obrázkov, vytvorenie básničiek podľa zadania, príprava plagátu na Noc s 
Andersenom pre budúci rok 2016, vytváranie postavičiek z plastelíny, pečenie medovníčkov- deti, hľadanie 
pokladu a 3 indícií, posledná bude v prekvapení - odhalenie Knižnej búdky z rozprávkovými knižkami na 
počesť NA 2015, premietanie rozprávok a neustále čítanie rozprávok počas všetkých aktivít. Veľmi som 
potešená z veľmi šikovných rúk p. krajčírky, ktorá vyhotovila moju predstavu a návrh na plátno a ušila 
naň,/1,4 x 3.3 m/ na stenu zámok s nočnou oblohou  s vyšitým emblémom NA - bude myslím veľmi pekným 
prekvapením pre všetkých.  
 
 
TARNOV 
Obecná knižnica 
 
Program 

 Príprava na putovanie za ľudovými remeslami v obecnej knižnici 
 Hľadanie remeselníkov v obci 
 Hry, zábava a prekvapenia s rozprávkami a ich hrdinami 
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 Prechádzka nočným rozprávkovým lesom 
 Chutná spoločná večera 
 Spoločné nocovanie v základnej škole 

 
 
TURZOVKA 
Mestská knižnica 
 
Mestská knižnica v Turzovke v tomto roku oslavuje 100.výročie zriadenia prvej verejnej knižnice v Turzovke 
a to bol ten podnet sa zapojiť do projektu Andersenová noc. 
 
 
TRNAVA 
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 
 
Rozprávková brána sa otvorí v piatok o 18.00 hod. Nocuje sa na dvoch miestach: v hlavnej budove 
a v pobočke Tulipán. Spolu je prihlásených 85 detí.  
Naša knižnica je prvou knižnicou na Slovensku, ktorá sa pridala k vyhlasovateľovi – Knižnici BBB v U. 
Hradišti. Noc s Andersenom teda pripravujeme od roku 2002, je to teda náš 14. ročník. Postupne sa k nám 
pridali aj naše detašované pracoviská.  
V programe tohtoročnej Noci privítame zaujímavých hostí. Všetci majú niečo spoločné s knihou. Ľuboš 
Bohunický a Oksana Lukomska budú rozprávať o spolupráci na tvorbe kníh. Ďalší hostia: Ján Čápka a Tatiana 
Vrtochová v spoločnosti vydavateľky Danuše Dragulovej  Faktorovej  budú prezentovať úplnú novinku 
Deravá hlava. Deti sa stretnú aj s Oľgou Kohútikovou a jej detskými hádankami. Zavíta k nám aj filatelista 
Ján Mička. Nocľažníkov čakajú ešte rôzne súťaže, skúška odvahy, tvorivá dielňa, chatovanie a nakoniec 
zaspávanie s rozprávkou. A ráno spoločné raňajky a pamätné listy odvážlivca.  
 
 
VARÍN 
Obecná knižnica 
 
V  piatok  27.  marca 2015  sa  Varínska  obecná  knižnica  už  2x prihlásila na program, ktorý má vytiahnuť 
deti od počítačov a naučiť  ich ako treba správne čítať knihy, aby ich zaujali. Toto je  úlohou  aj   programu “ 
Noc s Andersenom “. 
         Do knižnice prídu deti, ktoré sú zapísané v knižnici a musia mať platný čitateľský  preukaz o  18,00  
hodine. Pre  tieto  sme  pripravili bohatý  program. 
 

- Nakresliť strašidlo Kiliána, ktorý ešte dnes sídli v Bytčianskom zámku, o ktorom im  rozprávala  
počas jarného  animovaného program pani  riaditeľka  Štátneho  archívu  v  Bytči a ona tiež vyberie  
najkrajšie  strašidlo. Deti  budú  odmenené  peknými knižkami a sladkosťami. 

- Urobíme si veľkonočného zajaca, 
- Zahráme sa rôzne hry, 
- Pred spánkom prídu aj škriatkovia našej knižnice, 
- Na dobrú noc si prečítame Andersenovu rozprávku “ Cisárové nové šaty “ . Výkres z tejto rozprávky 

dostanú deti za domácu úlohu  nakresiť.  Práce  musia  doniesť  do  knižnice  do konca marca a z 
týchto potom vyberie najkrajšie teta Iveta Homolová Horecká – žilinská maliarka najkrajšie a tie 
odmeníme. 

- Ráno  po dobrých raňajká verím,  že deti  z  knižnice odídu plné spomienok. 
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VEĽKÝ KRTÍŠ 
Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho 
 
V Hontiansko-novohradsej knižnici A.H.Škultétyho vo Veľkom Krtíši bude nocovať 25 detí 4.ročníka ZŠ nám. 
A.H. Škultétyho vo Veľkom Krtíš, ako odmena za najaktívnejšiu spoluprácu s našou knižnicou počas celého 
školského roka. Každý ročník venujeme mimoriadnu pozornosť niektorej z najobľúbenejších rozprávok H. 
CH. Andersena. Tento ročník nám bude počas celej noci robiť “spoločnosť“ Palculienka. Deti budú tvoriť 
kvetinky pre Palculienku, čítať, kresliť, dramatizovať, hrať sa a súťažiť. Hľadanie pokladu je samozrejme 
vyvrcholením. Keďže je predvečer Dňa učiteľov napíšu aj list pani učiteľke.   Nakoľko ich škola je rovnako 
zapojená do tejto aktivity pôjdeme spolu navštíviť spolužiakov a zapojíme sa do niektorých top akcií. 
Palculienka si v rozprávke pobudne aj v spoločnosti krtka (krtko a Krtíš spolu súvisia, porýmuje si na túto 
tému) priblížime si ťažký život zrakovo postihnutých ľudí. Hosťom večera bude pani Ľubica Šarinová , ktorá 
je tlmočníčkou posunkovej reči nepočujúcich a zároveň riaditeľkou Asociácie nepočujúcich Slovenska 
(ANEPS), ktorá zase deti priučí, ako sa dorozumieť s hluchonemými deťmi. 
Určite toho bude aj viac a jedna noc na všetky výmysly nestačí ! 
 
 
ZAVAR 
Obecná knižnica 
 

1) Otvorenie Noci s Andersenom, privítanie hostí, nocujúcich detí 
2) Tajomná návšteva Andersena - Lukáš Sochor (poslanec OÚ – člen kultúrnej komisie) -  prinesie 

deťom pozdrav, povie deťom niečo o sebe a povie im, že vie, že ho už dobre poznajú a poradí im, 
aby čítali a poznávali rozprávky rôznych krajín, lebo v nich sa ukrýva kultúra tých krajín.  

3) Poznávame rozprávky cudzích krajín (írske, indické, gruzínske, ....)  
- Dievčatá zo 7. triedy zahrajú jednu cudzokrajnú rozprávku. 
- Ďalšiu rozprávku (indickú) v dramatizovanej podobe prečítajú pani učiteľky (v indickom kroji)  
- Sledovanie krátkeho videa s tradičnou ruskou/ príp. gruzínskou  rozprávkou   

4)  Plnenie úloh – deti rozdelené do dvojíc - hľadanie škatuliek s úlohami  v zhasnutej miestnosti. Deti 
nájdu  5 úloh.  
- Deti plnia postupne úlohy, získavajú za to dukátiky  

(1.úloha:  napísať čo najdlhšiu vetu, v ktorej sa budú všetky slová začínať na „v“, 2. úloha: 
Z daného slova poskladať čo najviac nových slov, pri tom nesmú použiť iné písmeno; 3. úloha: 
Vymyslieť  7 vtipných mien pre jaskynných trpaslíkov;  4. úloha: Nakresliť a popísať 3 nové 
fantastické rozprávkové bytosti na Rozprávkovník  a dať im mená; 5. úloha: Vyplniť hrebeňovku 
a odhaliť tajničku, ktorá doplní dôležitý odkaz - každá skupina má svoju farbu)  

5) Večera - pizza 
6) Odhalenie  stromu – Rozprávkovníka – pripnúť naň fantastické bytosti, ktoré deti vytvorili v 4. úlohe 

i mená trpaslíkov, ktoré vymysleli.  
7) Lampiónový sprievod do školskej knižnice i s Rozprávkovníkom.  

- Úlohy a hry v školskej knižnici . Rozprávkovník ukrytý v kartóne a previazaný stuhami 
prenesieme pri nočnom pochode do školy. Tam budú musieť deti nocujúce v školskej knižnici 
uhádnuť úlohy a postupne sa budú odväzovať stužky až sa všetky odviažu a potom sa ukáže 
strom Rozprávkovník. Dievčatká predstavia svoje nové rozprávkové bytosti, ktorými obohatili 
ríšu fantázie.  

8) Cesta späť do obecnej knižnice.  
9) Pokračovanie súťaží: dvojice spoločne vymýšľajú rozprávku, ktorej podmienky sa dozvedeli v 5. 

úlohe – predvedú ju ostatným (pred večerou) 
10) Vyhodnotenie súťaží.  
11) Večerná hygiena, premietanie rozprávky „Nekonečný príbeh“ na plátno 
12)  Nočný pokoj 
13) Raňajky, vyhodnotenie Noci s Andersenom 
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ZOHOR 
Miestna ľudová knižnica 
 
V pripravenom programe deti čaká beseda so spisovateľkou Petrou Nagyovou Džerengovou, tvorivé dielne, 
kde si vyrobia špeciálne andersenovské tričká, vypustia do neba tajné želania na nafúknutých balónoch 
a skvelá pizza na večeru. 
 
 
ZVOLEN 
Krajská knižnica Ľ. Štúra 
 
V krajskej knižnici prenocuje v túto noc okolo 30 detí z dvoch základných škôl. Na úvod sa všetci spoločne 
zoznámime, každý účastník povie niečo o sebe vrátane zamestnancov a účinkujúcich. Priblížime deťom 
Andersenove životné osudy a jeho tvorbu dramatizáciou rozprávky Škaredé káčatko. Následne privítame 
vzácneho hosťa, pedagóga z Technickej univerzity vo Zvolene a známeho kynológa Ing. Miroslava 
Stanovského CSc. Pán Stanovský privedie do knižnice niekoľko psíkov a porozpráva deťom o ich 
schopnostiach a starostlivosti o nich.  Nasledovať bude spoločná večera, ktorú sponzoruje McDonalds vo 
Zvolene. Po večeri pôjdeme s deťmi na večernú prechádzku za poznávaním historických dominánt námestia 
Zvolena s odborným výkladom bibliografky Mgr. Eleny Matiskovej. Po prechádzke bude nasledovať program 
folklórnej skupiny Očovan a deti si vyskúšajú klobúkový tanec. Potom už budú nasledovať tvorivé dielne -  
kuchárska a šikovných rúk. Nocovať budeme všetci spoločne v študovni po prečítaní rozprávky na dobrú noc 
a za zvukov ezoterickej hudby. Čas na čítanie rozprávky bude aj ráno pri zobúdzaní, potom spoločne 
poraňajkujeme a vymeníme si zážitky a do 9.00 hod. počkáme na rodičov. Čakanie si skrátime maľovaním 
na chodník pred budovou knižnice. Každý detský účastník dostane pri odchode drobné darčeky od 
sponzorov na pamiatku. Noc s Andersenom sponzorsky podporia McDonald‘s vo Zvolene a TESCO extra vo 
Zvolene. 
 
 
ZVOLEN 
Základná škola P. Jilemnického 
 
Program: 
Piatok 27. marca 2015 o 16.30 hod. 
 16.30 - stretnutie účastníkov  
 16.30 – 18.30  – Divadielko o psíčkovi a mačičke, škaredom káčatku a iných zvieratkách – deti si tvoria 

scenár, kostýmy aj kulisy, deti si hrajú predstavenie, ...spoločenské hry, čítanie, tvorivé dielne v 
spolupráci s Podpolianskym osvetovým strediskom Zvolen – záložka do knihy zo šúpolia,  zdobenie 
Rozprávkovníka, rôzne aktivity k téme OSTROV POKLADOV- puzzle, námornícke uzly, domino, 
divadielko, sadrovanie, ... 

 17.00 – 18.00 - Pes – priateľ človeka – stretnutie so psíkom a canisterapiou. 
 18.30 hod – 19.00 hod. : Večera 
 19.00 hod - 20.30 hod : Večerné putovanie po Zvolene –Námestie SNP, Stará radnica, Zvolenský zámok 

a i. Posedenie pri chutnom čajíku v Zámockej čajovničke s dobrou knižkou. 
 20.30 – 21.00 hod. : Rozprávkové hry: v telocvični sa odohrá vankúšová vojna, prelet na Lietajúcom 

koberci a metle ježibaby Eulálie, prekonávanie prekážok na skákajúcich „skaliskách“, skok do diaľky 
v Kocúrových čižmách, skrývačky v plášti Harryho Pottera a pod. 

 21.00 – 21.30 – Večerná diskotéka na želanie 
 21.30- Hľadanie pokladu po tmavých školských chodbách pri miernom osvetlení s obrázkovými 

indíciami/ značkami označujúcimi smer cesty – „Cestička odvahy“ – odmenou bude poklad v starom 
hrnci.? 

 Do 22.00 – Rozprávkové kino - kinosála s dobrým filmom. 
 Po 22.00 - Nočné čítanie na DOBRÚ NOC... 
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Sobota 28. marca  2015  
 7.00 - 8.00 – Ranné čítanie a hry  
 8.00            – Spoločné raňajky 

Po raňajkách vyhodnotenie Noci s Andersenom a rozlúčka... 
 9.00 – Rozchod účastníkov domov- ukončenie podujatia  
 
 
ŽILINA 
Krajská knižnica v Žiline 
 
Za Krajskú knižnicu v Žiline môžeme upozorniť na nocovanie s kanisterapeutkou a jej psíkmi a celý večer sa 
bude točiť okolo zvieratiek – ich výskyt v Andersenových rozprávkach, na tvorivých dielňach si deti budú 
vyrábať masky zvieratiek a zo slaného cesta figúrky zvieratiek. Ostatný program bude tradičný, pozdrav 
Andersenovmu stromčeku, čítanie rozprávok a p. 
 
 
 
 
 

 
Koordinátorka Noci s Andersenom na Slovensku: 
Ing. Silvia Stasselová 
predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc 
Členka Rady vlády SR pre kultúru 
 
02/59274494, 0904694054, silvia.stasselová@gmail.com 
http://www.nocsandersenem.cz 
www.infolib.sk  
 
 


