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Pripravované programy 

knižníc/škôl/inštitúcií zapojených  

do Noci s Andersenom 2016 
 

 

(v abecednom poradí miest, prevzaté zo zaslaných e-mailov  

od koordinátorov NsA 2016) 
 

 

 

BARDEJOV 
Okresná knižnica D. Gutgesela 

 
17.30 – 18.00  prezentácia knihomoľov 

18.00 – 18.10 uvítanie knihomoľov a oboznámenie s programom 

18.10 – 18.50 Peter Pan – divadelné predstavenie 

 SZUŠ Bj – uč. Štefančinová, 30 min. 16 detí 

18.45 – 19.15 Knihomoli sa predstavujú a ozdobujú Andersenovník 

19.15 – 20.45  Červený kríž a záchranári 

 Beseda a názorné ukážky pri záchrane ľudského života (zdravotníci a knihovníci) 

20.45 – 21.15 Večera 

21.15 – 21.45 Andersenovské prianíčka 

 tvorivá dieľňa + text: pozdrav pre Andersena z NsA + výstava 

21.45 – 22.20 Uhádni, aká som rozprávková postava? 

deti si doma pripravia masku rozprávkovej postavy – vymyslia indície, ktoré 

napovedajú o akú rozprávkovú postavu ide, deti hádajú a určujú postavu a názov 

rozprávky + odmena (záložky a pod.) 

22.20 – 24.00 Šantivé rozprávkové postavy zahrajeme spolu 

 spoločenské hry a diskotéka 

24.00 – 00.30 Príprava na spánok, hygiena 

00.30 Rozprávka na dobrú noc – pri svetle z baterky 

07.00 – 7.30 Raňajky v knižnici + pamätný list 

 
Kontakt: 

Bc. Alžbeta Kutašovičová 

E-mail:  kutasovicova@gutgesel.sk 

 

 

 

 

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 
Mestská 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 Malá morská víla 
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19.15  súťažná časť 

20,15  test o Andersenovi  

21.00  Malá morská víla – výroba  

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 

01.30  rozprávka na dobrú noc 

01.45  spánok 

 Kontakt: 

Jarmila Mikulová 

Tel.:  038/7602 767 

E-mail:  kniznica@kulturabn.sk 

 

 

 

 

BIDOVCE 
Základná škola 
 

Školská knižnica Základnej školy v Bidovciach sa zapojila do prípravy programu pre žiakov 3. - 6. 

ročníka piatich žiakov z 8. a 9. ročníka. V minulosti sme sa zúčastnili vzdelávacieho projektu 

ohľadom mladých lídrov a chceme v tom pokračovať aj takouto formou. 

 

Starší žiaci pripravili športovo-vedomostno-čitateľskú súťaž (tajničky, texty z Petra Pana a otázky na 

čítanie s porozumením,...). Program Noci s Andersenom trvá od 15.30 do 11.00. Počas tejto doby 

budú mladší žiaci rozdelení do piatich skupín, lídrami skupín budú starší žiaci. Práca v skupinách 

začne vyriešením záhady. Žiaci budú postupovať podľa indícií, jednotlivými krokmi sa dostanú k 

cieľu. Na školskom pozemku bude zakopaný meč. Bude to indícia k vyriešeniu otázky: Komu je 

venovaná tohtoročná Noc s Andersenom? 

 

Tento rok venujeme Noc s Andersenom spisovateľovi Jozefovi Cígerovi Hronskému (120. výročie 

jeho narodenia). Žiaci 4. ročníka  pripravujú projekty ku knihám Budkáčik a Dubkáčik, Tri múdre 

kozliatky, Slnovratka, Zlatý dážď, Smelý Zajko a Smelý Zajko v Afrike. Tieto projekty odporezentujú 

počas aktivity, ktorú sme nazvali Očami detí. Skupina žiakov 5. ročníka pripravila prezentáciu o 

spisovateľovi (život, tvorba, úspechy). Ďalšia skupina odprezentuje zaujímavosti o Hansovi 

Christianovi Andersenovi a projekte Noc s Andersenom. 

 

V rámci tejto aktivity nám naši najmenší, tretiaci, predstavia prečítané rozprávky od H. Ch. 

Andersena, ku ktorým vytvorili plagáty. Žiaci 5. a 6. ročníka, ktorí navštevujú dramatický krúžok, si 

pripravili vystúpenie Malej morskej víly. Noc pravidelne končíme spoločným čítaním, to budú mať 

tiež na starosti naši mladí lídri. Tento rok budeme čítať odporúčané knihy, ktoré máme v školskej 

knižnici, niektoré potrebujeme ešte dokúpiť. Plánujeme čítať aj knihy od Jozefa Cígera Hronského. 

 
Kontakt: 

Mgr. Mária Bérešová 

E-mail:  majka.sromi@centrum.sk 

 

 

mailto:kniznica@kulturabn.sk
mailto:majka.sromi@centrum.sk


- 3 - 

 

 

BRATISLAVA 
Staromestská knižnica 

 
Radi by sme dali do pozornosti aktivitu: 

Tajomny svet vody – hravou a zábavnou formou sa deti zoznámia s tajmi vedného odboru 

chémie. Deti si vyskúšajú aké je to stať sa malým vedcom, experimentmi preskúmajú vlastnosti 

kvapalín, vyrobíme lávovú lampu. Workshop vedú lektori z Veda nás baví o.z. 

  

Počas Noci s Andersenom deti čaká aj: 

-          návšteva starostu Bratislava-Stare Mesto – Radoslav Stevčík 

-          pečenie pizze vo firme Dell – deti si samy vymyslia a pripravia pizzu 

-  dramatizované čítanie Ľudmili Hrdinákovej a študentov Katedry knižničnej a informačnej vedy 

FIF UK – čítať budeme Grazlik Gabo a príšerná pestúnka (autorka Francesca Simon). 

 

Kontakt: 

Mgr. Lenka Čechvalová 

Tel.:  02/5477 37 32 

E-mail:  lenka.cechvalova@starlib.sk 

 

 

 

 

BREZOVÁ POD BRADLOM 
Mestská knižnica 

 
18.00 slávnostné otvorenie – privítanie detí a hostí, organizačné pokyny – A. Fedorová 

Predstavenie H. Ch. Andersena a rozprávky Malá morská víla – A. Fedorová - 

knihovníčka 

18.30  Karpatský Pecúch – slovanské zvyky – lukostreľba ( občianske združenie) 

19.30  čítanie z andersenových rozprávok: Malá morská víla – Mgr. Matúš Valihora ( vedúci 

útvaru kultúry a miestnych tradícií, historik mesta ) - beseda s autorom knihy Brezová 

pod Bradlom 

20.00  čítanie z rozprávky : Mgr. Bôžiková Darina ( učiteľka 1. stupňa ZŠ) + občerstvenie detí 

20.15  kreslíme si z rozprávky – Mgr. Darina Bôžiková 

21.00  bábkové divadielko – Mgr. Lichancová Lívia – evanjelická farárka 

21.30 tvorivé dielne  – Zuzana Hrajnohová ( vedúca vychovávateľka CVČ) 

22.00  hľadanie pokladu ( v prípade zlého počasia – v knižnici) – p. Hrajnohová 

 

22.15  návšteva policajnej stanice – p. Bôžiková Jana, p. Hrajnohová  

23.00  občerstvenie, vyhodnotenie hĺadania pokladu – čaj, ovocie - Fedorová 

23.30   ukladanie k spánku, dočítanie rozprávky Malá morská víla – p. Bôžiková Jana  

(knihovníčka) 

24.00  nočný kľud 

07.00 budíček, raňajky, zážitky – čo sa mi páčilo na Noci s Andersenom? 

                   odovzdávanie preukazov spáča – p. Fedorová 

08.00  odchod detí domov 
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Kontakt: 

Alžbeta Fedorová 

Tel.: 0948 654 333 

E-mail:  kniznica@brezova.sk 

 

 

 

 

BUDMERICE 
Obecná knižnica 
 

Obecná knižnica organizuje Noc s Andersenom po druhýkrát a tento rok to bude u nás zaujímavé 

hlavne miestom konania.  Okrem aktivít v knižnici budeme tráviť noc v kaštieli v Budmericiach, kde 

budeme mat tiež tvorivé aktivity (písanie, ilustrovanie) a tiež tam prespíme. 

 

Hosti budeme mat, p. Kadlečíkovú, ilustrátorku kníh a p. Dvořáka, historika a vydavateľa. 

Budeme radi, ak nás navštívia nejaké noviny, TV, či novinári. 

 

Kontakt: 

Petra Haviarova 

E-mail:  petrahaviarova@gmail.com 

 

 

 

 

ČADCA 
Kysucká knižnica v Čadci 
 

Noc s Andersenom v Čadci bude začínať sprievodom mestom  - deti ako rozprávkové postavičky  

a knihovníčky ako zbrojnoši Kysuckého rozprávkového kráľovstva. Sprievod bude doprevádzať 

hudbou a piesňami detský folklórny súbor Makovníček. Príjme nás zástupca primátora, ktorému 

odovzdáme pozdrav Noci s Andersenom a knižný dar. Hosťami večera bude spisovateľ Miloš 

Jesenský a ilustrátorka Zuzana Jesenská-Kubicová. Deti budú absolvovať skúšku odvahy na 

cintoríne a v tvorivej dielni vyrábať africké hudobné nástroje. 

 

Program: 

 

16.00 prezentácia účastníkov 

17.00 rozprávkový sprievod mestom s folklórnym súborom Makovníček 

17.15 rozprávkový karneval so zástupcom primátora mesta Čadca Jaroslavom Veličkom 

17.30 Noc s Andersenom, poďte s nami, až do noci s rozprávkami: 

 - beseda a tanečné kreácie s folklórnym súborom Makovníček z Makova 

 - rozprávková večera do bruška sa zmestí 

 - beseda s regionálnym autorom Milošom Jesenským 

 - tvorivá výtvarná dielňa s ilustrátorkou Zuzanou Jesenskou – Kubicovou 

 - skúška odvahy – nočná cesta na cintorín 

 - tvorivá dielňa z Afriky – čarovná dažďová palica 

 - pyžamová párty – diskotéka 

 - dramatizácia rozprávok, polnočné rozprávky na dobrú noc 

 - príprava na spanie, hygiena, odchod do ríše snov 

03.30 rozprávkový budíček: 
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 - upratovanie spacích vakov 

 - rozprávkové raňajky 

 - odchod detí v sprievode rodičov 

 

Kontakt: 

Helena Pagáčová 

E-mail:  pagacovah@gmail.com 

 

 

 

 

DOLNÝ KUBÍN 
Oravská knižnica Antona Habovštiaka  

 

Plánované aktivity Noc v knižnici – Na postriežke aj v knižke: 

Tvorivá dielňa zameraná na tvorbu erbu a názvu skupiniek nocujúcich detí 

Poviem vám, čo rád čítam a aký som – malá zoznamka 

Tvorivé dielne zamerané na ľudové remeslá: 

- Urobím si svoj syrový korbáčik 

- Urobím si svoju netradičnú syrovú oblátku 

Čitateľské dielne : Lovci príbehov: zapojenie detí do celoslovenskej súťaže s Vydavateľstvom Slovart 

Bratislava 

Výtvarná dielňa Zázraky papiera- skladanie orgiami - jarné motívy 

Čitateľsko-výtvarné dielne Neodíď nám rozprávočka: 

Zapojenie nocujúcich detí do celoslovenskej výtvarnej súťaže v ilustrovaní obľúbeného príbehu, 

povesti, rozprávky , vyhlasovatelia  s LIC, Slniečko..- íé. Výročie vysielania rozhlasovej rozprávky. 

Posolstvo noci vo fľaši – hodina tvorivého písania, svoje posolstvo, dojmy, nápady z večera deti 

pošlú po rieke Orave do sveta, aktivita bude spojená s nočným výletom po meste Dolný Kubín –  

Keď k nám doletí Lístoček z neba – pásmo čítania  menej známych rozprávok H.Ch. Andersena  

Sladké sny...Osmijanko praje deťom dobrú noc.. .pásmo  čítania z kníh K.Bendovej 

Sobota:  

Ranné prebúdzania spojené s pasovaním za ,, knihomoľa, ktorý v knižnici čítal do odpadnutia“- 

odovzdanie diplomu 

 

Kontakt: 

Alena Javorková 

Tel.: 0915 647 014 

E-mail:  detske@oravskakniznica.sk 

 

 

 

 

FIĽAKOVO 
Hradné múzeum vo Fiľakove – Mestská knižnica vo Fiľakove 

 
U nás bude 2. roč. Noci s Andersenom. 1. 4. 2016 bude v jazyku slovenskom a 8. 4. 2016 v jazyku 

maďarskom.  
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Stručný program:  

čítanie rozprávky andersena a jej dramatizácia, literárny kvíz a hádanky, tvorivé dielne, pohybové 

súťaže, spev ľudových piesní a malá zábava pri hudbe. Taký istý program bude aj v jazyku 

maďarskom.  
 
Kontakt: 

Katarína Nagyová 

E-mail:  kniznica@hradfilakovo.sk 

 

 

 

 

GAJARY 
Obecná knižnica 

 
Tento rok organizujeme Noc s Andersenom po prvýkrát a tu je náš program: 

 

1. Prvá rozprávka bude o rozprávkovom strome - bude motivačná  (deti sa budú snažiť po celý 

čas zachrániť strom,  ktorý hynie pretože deti namiesto čítania hrajú pc hry....a prestali čítať) 

strom bude na veľkom obrázku vystavený a po prečítaní alebo uhádnutí rozprávky (postavy...) 

dieťa nalepí list ktorý pomôže rozprávkovému stromu - tato aktivita bude pokračovať i po 

skončení noci s Andersenom. 

2. Putovanie za rozprávkou  

Deti budú pomocou indícii hľadať čarovné vajíčka na školskom dvore, v ktorých budú ukryté 

rozprávkové otázky. Za každú správnu odpoveď získa skupina bod, ktorý si kapitán zapíše  

(skupín bude 4 a každá skupina pôjde po svojej trase) 

3. Rozprávka od deti pre deti (žiaci druhého stupňa pripravili rozprávku pre deti) 

4. Presun deti do knižnice kde nám pani knihovnička porozpráva o knihách a prečíta rozprávku, 

potom nečakane príde pán Andersen..... (prezlečený pán), s ktorým bude debata.... 

5. V telocvični bude pokračovať večer plný hier na motívy rozprávok. (Kocúr v čižmách- beh  

v gumakoch, Cisárove nové šaty - šaty z wc papiera....) 

6. Deti sa ulomia na spánok a začne čítanie rozprávok pod lampou. 

 

Kontakt: 

Simona Hrubá 

E-mail:  hrubasimona@gmail.com 

 

 

 

 

GBELY 
Mestská a školská knižnica 
 

V našej knižnici nocujú každý rok vybrané deti prvého stupňa ZŠ za odmenu, aby sme motivovali 

deti k návšteve knižnice a k čítaniu. Noc sa bude niesť v duchu rozprávky H. Ch. Andersena: Malá 

morská víla - Premietneme si túto filmovú rozprávku, prečítame si ju z knižky a na základe 

objavovaní rozdielov získame indície na hľadanie pokladu, starú mapu musíme objaviť vloženú v 

knihe morských živočíchov, niečo sa o nich z tejto encyklopédie naučíme, aby sme získali nové 

indície k hľadaniu pokladu. Budeme dobývať pirátsku loď, dozvieme sa veľa o pirátoch a 

moreplavcoch a obchodných lodiach. Odkiaľ? No , samozrejme z knižky. Vytvoríme si origami 

morských živočíchov. Nastúpte s nami na fiktívnu pirátsku loď! 
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Kontakt: 

E-mail:  kniznica@zsgbely.sk 

 

 

 

 

GEMERSKÁ POLOMA 
Obecná knižnica 
 

PIATOK 

 

1. odovzdávanie detí do priestorov obecnej knižnice 17.00 – 17.30  

2. privítanie a otvorenie účastníkov 18.00 – 18.15  

3. pozdravenie pozvaných hostí (20. výročie vydávania obecného periodika Polomské noviny 

hostia: starosta obce, prispievatelia, predsedníčka Domu Matice slovenskej v Rožňave) 

vlastný program (venček uvití so slov vďaky, básní a piesní aj s doprovodom hudobnej 

skupiny) 

 hudobná skupina Zázrak (spievame spolu) 

posedenie pri  bylinkovom čaji, občerstvenie s rozprávaním hostí (ako sme čítali; ktorá 

bylinka mi pomôže; čo sa nám prihodilo na potulkách pri zbere týchto bylín v našom okolí 

prírode; ako vznikne nový výtlačok našich novín) (18.15 – 20.30 ) 

4. hasiči zasahujú  (ukážka zásahu hasičov pod oknami obecnej knižnice a prehliadka vynovenej 

hasičskej garáže a techniky 20.30 – 21.20  

5. policajná stanica v obci (viem ako vyzerá práca policajtov v našej obci a vidím miesto ich práce) 

21.35 – 22.00 

6. v telocvični (stolnotesový klub hľadá nové talenty) 22.00 – 23.00 

7. sladké prekvapenie (malá morská panna v sladkej podobe od obecného cukrára) 23.10 – 23.40 

8. moje nové tričko, kreslenie na textil (vlastná tvorba, ukážem čo viem, alebo krášlim okná našej 

knižnice) 23.40 – 01.30 

9. večierka 01.30 – 02.00 

10. večerná hygiena 02.20 – 02.40 

11. rozprávka na dobrú noc 02.50 – 03.20 

12. pozdrav od Maťky Tomášikovej účastníkom Noci s Andersenom (bývalá pravidelná účastníčka 

nocí, ktorá pravidelne všetko zdokumentuje a vyrobí prezentáciu z akcie) 03.20 – 03.40  

13. pokoj na lôžku pre najmenších v časti oddelenia výpožičiek 03,40 

 

SOBOTA 

1. budíček a ranná hygiena 7.30 –7.45  

2. raňajky (pripraví p. Alenka) 7.45 – 8.00  

3. odovzdávanie diplomov, ranná rozprávka, rozprávkové pexeso, počúvame zážitky 8.00 – 8.30  

4. odovzdanie detí rodičom 8.30 – 10.00                                                                                                  

 

Poznámka: medzi jednotlivými aktivitami je vyhradený čas na občerstvenie a presuny   

 

Kontakt: 

Danka Červenáková 

Tel.:  058/7950 106 

E-mail:  kniznica@gemerskapoloma.sk  
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HALIČ 
Obecná knižnica 
 

Obecná knižnica v Haliči pre tohtoročnú Noc s Andersenom pripravila pre deti, okrem iného 

besedu so spisovateľom Petrom Gajdošíkom, taktiež besedu s bývalým hospodárom poľovníckeho 

združenia Alexandrom Udvardym, ktorý nás oboznámi so starostlivosťou o lesné zvieratá v zime. 

Zároveň nám predstaví svojho koníčka - SCRABBLE a porozpráva o svojich zážitkoch z 

celoslovenských súťaží. Zaujať by tiež mohla tvorba 3D obrazu - "Malá morská víla a jej domov". 

 

Program: 

18:00   Príchod, oboznámenie s programom 

18:20   Sadenie rozprávkovníka 

19:00   Beseda so spisovateľom Petrom Gajdošíkom 

19:45   Večera 

20:15   Čítanie rozprávky 

20:30   Beseda – 1. starostlivosť o lesné zvieratá v zime; 2. SCRABBLE – zážitky  

            z celoslovenských súťaží 

21:10   Hra – uhádni názov knihy a doplň 

21:30   Naša tvorba – 3D obraz Malej morskej víly  

22:10   Čítanie rozprávky 

22:30   Nočná prechádzka obcou 

22:50  Zahrajme sa na skrývačky 

23:10   Ešte sa zahráme 

23:30   Hygiena 

23:40   Rozprávka na dobrú noc 

24:00   Spánok 

7:00   Budíček, hygiena 

7:20   Raňajky, upratovanie 

8:00   Odchod domov 

 

Kontakt: 

Mária Veselovská 

Tel.:  047/4511 694 

E-mail:  kniznica@halic.sk 

 

 

 

HANDLOVÁ 
Mestská knižnica 
 

Putovanie storočiami“ venované 640. výročiu prvej písomnej zmienky o meste Handlová 

 

18.00  Privítame „Andersena“ 

18.15   Rozprávky H. Ch. A. Dramatizácia v podaní ZUŠ Handlová 

19.00 – 20.00  Privítame návštevy 

21.00   Potulky Handlovou: v histórii a súčasnosti.  

(Karpatonemecký spolok Handlová, Banské múzeum, Podnikateľský inkubátor 

Asterión, Mestská polícia a samozrejme novozrekonštruovaná mestská knižnica)            

01.00  …  Čítanie strašidelných rozprávok ... 
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Počas 11. rozprávkovej Noci v knižnici si v tvorivej dielni vyrobíme spolu rozprávkový komix o 

histórii Handlovej.  

 

2. 4. 2016 okolo 7.00 budíček 

 

Kontakt: 

Mgr. Daniela Mikulášová 

Tel.: 046/5475 449, 0908 075 156 

E-mail:  kniznicaha@szm.sk 

 

 

 

 

HORNÉ SALIBY 
Obecná knižnica 
 

Aj tento rok sme naplánovali dve Noci s Andersenom. Maďarskú NsA s 22 deťmi už máme za 

sebou, slovenskú NsA plánujeme na 1. apríla.   

 

Tento rok sme ako základ na NsA brali rozprávku Malá morská víla od H.Ch. Andersena. Knižnicu 

sme vyzdobili ako morské kráľovstvo, vytvorili sme palác pre princa a jaskyňu pre strigu. Detičky 

sme čakali už oblečení ako postavy z rozprávky.  Pani knihovníčka Mgr. Priska Véghová 

porozprávala pár vecí o knižnici- na čo slúži, ako sa staráme o knihy, výpožičná doba, podľa čoho 

sú zaradené knihy, aké knihy sa v našej knižnici nachádzajú. Každý rok sa uskutoční aj bezplatný 

zápis detí do knižnice a môžu si aj vypožičať knižky. Ďalej sme deťom rozprávali o písme, ukázali 

sme im prvé piktogramy, naučili sa ako vznikol prvý papier, prvé pero, písmo, zmienili sme sa aj 

o cyrilike, o hieroglyfoch a o papyruse. Samozrejme sme im porozprávali o H.Ch. Andersenovi 

a o dôvodoch konania tejto akcie. Počas celého večera prebiehali rôzne súťaže a kvízy.  

 

Po prezentáciách sme si zahrali divadelnú hru Malá morská víla, no trocha sme si upravili koniec, 

aby malá morská víla nezomrela. Detičky sa tiež zapojili do divadla. Hrali námorníkov a sestry malej 

morskej víly. Celkom aj vyhladli, takže, keďže rozprávka skončila svadbou, na ktorú boli pozvaní 

všetci obyvatelia mora i zeme, pozvali sme ich aj my na večeru. Mamičky napiekli, takže sme mali 

na výber z veľa dobrôt.  

 

Neskôr sme si prečítali pár krátkych rozprávok od Andersena, vysvetlili sme im aký súvis má jeho 

detstvo so smutnými koncami rozprávok. Pri čítaní sa každý vystriedal a aby sme udržali ich 

pozornosť, mali po každej rozprávke malý kvíz. Mali sme aj puzzle súťaž, kde mali deti poskladať 

logo NsA, potom hľadali rozdiely na obrázkoch z čítaných rozprávok a hrali sa „Kto postaví 

najvyššiu vežu z kociek“. 

 

Okolo pol dvanástej večer deťom prišla „pošta“. Niekto zaklopal na dvere knižnice a odovzdal im 

obálku s logom NsA. Vo vnútri bol list v cyrilike s priloženou abecedou. Keď list preložili, dostali 

správu od H. Ch. Andersena, ktorý ukryl poklad v dedine a deti ho museli nájsť. Samozrejme, aby to 

nemali tak ľahké, podmienka bola, správať sa vonku slušne a byť potichu, aby sme nenarušili nočný 

kľud. Deti mali v dedine 6 zastávok s rôznymi úlohami. Niekedy riešili krížovku, potom mali trochu 

ľahkej matematiky. Za každú správne vyriešenú úlohu dostali indíciu pre nájdenie miesta ďalšej 

zastávky. Posledná úloha bola nájsť poklad podľa mapy dediny. Poklad sa podaril vykopať, vo 

vnútri truhlice sa našiel čokoládový poklad, ktorý sme ráno rozdelili deťom. Po nočnej prechádzke 

sme sa už chystali spať, každý si pripravil svoje miesto, umyl sa a na dobrú noc sme deťom pustili 

rozprávku. Okolo druhej hodiny už každý spinkal. Budíček bol ráno o siedmej, naraňajkovali sme sa 

a vyhodnotili sme NsA. Deti boli veľmi radi, že sa mohli takejto udalosti zúčastniť.  

mailto:kniznicaha@szm.sk
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Na pamiatku každý dostal diplom, pár čokoládových mincí z pokladu a sponzorské darčeky 

od Združenie Galanta a okolie.  

 

Bolo nám veľmi dobre, tešíme sa na ďalšiu NsA 1. apríla so slovenskými deťmi.  

  

Kontakt: 

Eszter Viktória Végh 

E-mail:  eszter.victoria@gmail.com 

 

 

 

 

KOMÁRNO 
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne 

 
Stretnutie detí bude o 17,00 na pobočke na Palatínovej ulici č. 8. V spolupráci s mestom Komárno 

časť podujatia (cca 1,5 hod.) strávime v našej 470 ročnej pevnosti, potom sa presunieme do 

Podunajského múzea v Komárne, kde si pozrieme výstavu Katalin Szegedi, ktorá je maďarskou 

ilustrátorkou a autorkou kníh pre deti, táto návšteva bude spojená aj s tvorivými dielňami. Zvyšok 

času strávime v knižnici (na pobočke) pri čítaní a hrách. Celé podujatie bude trvať do 22,00 ( my 

nespíme v knižnici). 

 

Kontakt: 

Renáta Filková 

E-mail:  renatafilkova@azet.sk 

 

 

 

 

KOMÁRNO 
Základná škola Rozmarínová 

 
Základná škola Rozmarínová 1 v Komárne sa počas Noci s Andersenom premení na ostrov. Celý 

večer bude nejakým spôsobom prepojený s ohňom. Žiaci zistia, že oheň je zdrojom tepla, svetla a 

aj obživy. Na rôznych stanovištiach sa naučia zručnosti, vďaka ktorým sa človek zorientuje na 

neznámom mieste. Vyrobia si pirátske oko či obrovského papagája, spoznajú obyvateľa ostrovu 

Rozmarínka (morča, ktoré našli žiaci na školskom dvore), rozlúštia reč domorodcov, prekonajú trasu 

s prekážkami a budú musieť byť celý čas v strehu, keďže školské chodby nie sú také opustené, 

akými sa zdajú...  

 

Okolo pol deviatej niekto nečakane založí oheň na školskom dvore, no hasiči v pohotovosti ho 

prídu zahasiť a žiakom predstavia svoju techniku. Hosťami sú aj známi Capoeiristi z Komárna, ktorí 

hneď v úvode okolo pol siedmej spravia exhibíciu a žiaci spoznajú kultúru tohto bojového umenia. 

Ak počas večera všetko zvládnu, okolo pol jedenástej ich čaká za odmenu ohnivá šou pod vedením  

učiteľa chémie. Nebude to hocijaká ukážka chemických pokusov, jednotlivé pokusy sú zaradené do 

deja, každý pokus súvisí so stroskotaním dvoch šamanov na opustenom ostrove a každý pokus má 

niečo spoločné s ohňom. Šou vrcholí na školskom dvore zapálením „Bengálskych ohňov“. Na dobrú 

noc budú žiaci počúvať rozprávku o Malej morskej víle. 

 
 

mailto:eszter.victoria@gmail.com
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Kontakt: 

PhDr. Lívia Markovicsová 

E-mail:  markovicsova.livia@post.sk 

 

 

 

KOŠICE 
Knižnica pre mládež mesta Košice 

 

Knižnica pre mládež mesta Košice sa v piatok 1. apríla 2016 stretne so svojimi malými čitateľmi, aby 

si v netradičnom večernom čase spoločne pripomenuli narodenie H.Ch. Andersena a jeho nádherné 

rozprávkové príbehy. Zároveň týmto spôsobom odmení tých, ktorí si už v tomto útlom veku stihli 

obľúbiť knihy a ich príbehy. 

 

Noc s Andersenom bude prebiehať v šiestich pobočkách Knižnice pre mládež mesta Košice v piatok 

1. apríla 2016 so začiatkom od 18.00 hod. Toto podujatie predstavuje odmenu pre  najaktívnejších  

a najzanietenejších čitateľov vo veku do 15 rokov, pričom výber adeptov na Noc s Andersenom je  

v kompetencii knihovničiek. Tí, ktorí si svoju účasť tento rok zaslúžili s nami tentokrát zažijú 

Tajomný svet noci v LitParku, kde spoznajú všetky tajomstvá vesmíru, nočného života zvierat 

a dozvedia sa o náročnosti nočných povolaní. V pobočke na Námestí Jána Mathého 1 v OD Mier sa 

deti stretnú s Malou morskou pannou a vodníkom z Hronu a okrem tvorby dánskeho rozprávkara si 

pripomenú aj tvorbu veľmi obľúbeného J. C. Hronského, ktorého okrúhle 120. výročie narodenie 

sme si pripomínali vo februári. Do pobočky na Humenskej príde sám Pán Andersen, aby tam splnil 

deťom sen. Deti zo sídliska Nad Jazerom sa v školských pobočkách v ZŠ Jenisejská môžu tešiť na 

Kámoša Obra a v ZŠ Družicová sa zase dozvedia Ako Jazero učarovalo Malej morskej panne. No 

a nakoniec, čitatelia z pobočky Nezábudka na Poľovníckej ulici spoločne objavia Zabudnutý lietajúci 

kufor Hansa Christiana Andersena a zoznámia sa aj s takými rozprávkovými postavami o ktorých ani 

netušili, že existujú. Nočná rozprávková jazda s množstvom zábavných aktivít priamo v priestoroch 

knižnice sľubuje aj nočný výlet do košickej ZOO a večernú návštevu košického bábkového divadla 

a jeho zákulisia. Deti sa tiež priučia výrobe sviečok z medových plátov a určite príde aj kúzelník Gabi 

a cvičené psíky.  

  

Program: 

LitPark, Kukučínova 2 - Tajomná noc v LitParku 

Pobočka Humenská 9 - Pán Andersen splnil deťom sen  

Nezábudka, Poľovnícka 8  - Zabudnutý lietajúci kufor H. Ch. Andersena 

Nám. Jána Mathého, OD Mier -  Malá morská panna a vodník z Hronu 

Pobočka v ZŠ Jenisejská - Kámoš Obor 

Pobočka v ZŠ Družicová - Ako Jazero učarovalo Malej morskej panne 

Kontakt: 

Viera Ristvejová 

E-mail:  viera.ristvejova@kosicekmk.sk 
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KOVÁČOVÁ 
Základná škola s materskou školou 
 

Tento, pre nás tretí, ročník Noci s Andersenom sa už tradične bude konať v priestoroch Obecného 

domu v Kováčovej. O 18.00 hod. zahájime akciu písaním želaní detí na strom rozprávkovník 

a nalepením fotiek a podpismi na tablo – mušľu malej morskej víly. 

 

Keďže tento rok je venovaný Malej morskej víle, aj my začneme piesňou – zaklínadlom malej 

morskej víly z českej filmovej rozprávky a prečítaním príbehu od H. Ch. Andersena. 

 

Potom máme pre deti pripravené rôzne aktivity:  

- tajničky a osemsmerovky pre školákov, skladanie puzzle pre škôlkárov 

- výroba náhrdelníkov pre malé morské víly 

- výroba vlajok na kráľovské lode 

- hádanie postáv a predmetov podľa opisu, alebo podľa pantomimickej ukážky 

- v prestávkach medzi aktivitami nás čaká kráľovské hodovanie a čítanie z kníh pre deti. 

 

Najočakávanejším a najvzrušujúcejším bude pre deti nočné hľadanie pokladu vládcu morí. 

Vyzbrojení baterkami budeme hľadať podľa značiek a indícií miesto v dedine, kde je ukrytý poklad. 

Ak ho nájdeme, budeme ho musieť priniesť do knižnice a nájsť kráľovnú víl, ktorá nám dá poslednú 

indíciu, kde je kľúč k truhlici s pokladom. A až keď ho nájdeme, zistíme čo sa v truhlici ukrýva. 

 

Pred spaním nás ešte bude čakať čítanie úryvkov z rozprávkových kníh, ktoré deti nájdu v truhlici 

s pokladom. 

 

Na druhý deň, pred odchodom dostane každé dieťa za preukázanú odvahu a šikovnosť pamätný 

list. 

 

Kontakt: 

Mgr. Jana Popravcová 

E-mail:  zssms.kovacova@gmail.com 

 

 

 

 

LEVICE 
Tekovská knižnica 
 

V našej knižnici sme tohto roku Noc s Andersenom poňali prvoaprílovo (nie ako srandu), ale ako 

Svetový deň vtáctva. Začíname Slávičím spevom a rozprávkou H. Ch. Andersena Slávik. Spoločne 

pôjdeme pozrieť zvieratká a vtákov do Vivária Levex, ktorého krédom je:  Levex zvieratám - zvieratá 

deťom. My všetkým zvieratkám prečítame rozprávku na dobrú noc. Našim sprievodcom bude 

hovoriaci papagáj Renko. Ďalším miestom nášho pobytu bude Tekovské múzeum v Leviciach, kde 

nám v dobových kostýmoch priblížia najznámejšiu povesť o Leviciach - Levické biele husi. 

Vyvrcholením Noci ... bude hľadanie pokladu v knižnici, ale aj v blízkom okolí. 

 

Kontakt: 

E-mail:  tkdetske@kniznicalevice.sk 
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LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
Knižnica G. F. Belopotockého 
 

Začneme o 17,00 hod. – deti v kostýmoch rozprávkových postavičiek prejdú za pomoci Čerta 

a čarodejnice „antistresovým“ tunelom do krajiny Rozprávkovo, tam ich bude čakať 

liptovskomikulášsky spisovateľ a zberateľ liptovských povestí Peter Vrlík a poetka Anna Ondrejková.  

 

Po večeri budú deti plniť úlohy Spáča – v priestoroch knižnice na nich budú čakať postavy zo 

slovenských ľudových rozprávok a budú im dávať rôzne úlohy, kto splní všetky úlohy, dostane 

Preukaz Spáča. Okolo 22,00 hod. budú deti – rozdelené do 3 družstiev – len za svetla lampášov 

hľadať poklad palatína Juraj Thurzu (rok 2016 vyhlásil ŽSK za rok Juraja Thurzu), pritom musia 

vyriešiť veľa úloh vyžadujúcich odvahu aj tímovú spoluprácu, hľadať indície, kľúče,.... nakoniec 

poklad – tortu – nájdu a za svoju odvahu preukázanú počas jeho hľadania budú pasované za 

rytierov a dostanú „podiel“ na poklade – kúsok torty a v mešteku čokoládové dukáty. Po polnoci pri 

spoločnej rozprávke ich čaká spánok v spacáčikoch v knižničnom podkroví. Samozrejme, budeme 

želaniami zdobiť strom rozprávkovník – trvalo inštalovaný v úseku literatúry pre deti. 

 
Skúsim to zosumarizovať: 
Zaujímavý program: Cesta do krajiny Rozprávkovo, Z rozprávky do rozprávky – plnenie úloh Spáča, 

Hľadanie pokladu palatína Juraja Thurzu 

 
Zaujímaví hostia: spisovateľ Peter Vrlík, poetka Anna Ondrejková 

 
Iné informácie: deti aj pracovníci knižnice v maskách rozprávkových postavičiek, orientácia 

programu na slovenské ľudové rozprávky, spojenie historických postáv (palatín Thurzo) 

s rozprávkou a dobrodružstvom. 
 

Kontakt: 

Mgr. Marcela Feriančeková 

Tel.:  0905 270 460 

E-mail:  riaditel@kniznicagfb.sk 

 

 

 

 

LIPTOVSKÉ REVÚCE 
Základná škola s materskou školou 
 

Deti zo ZŠ s MŠ v Liptovských Revúcach sa celý rok tešili na noc v škole s ujom Andersenom. 

Okrem čítania vybranej rozprávky Malá morská panna ich čaká rozprávkový strom s úlohami, ktoré 

budú plniť v areály školy. Pritom budú potrebovať nielen rozum, ale i dôvtip, odvahu, šikovné 

ručičky a pravdaže šťastie. Tiež napíšu pozdrav  morskej panne, navrhnú jej nové šaty, nezabudnú 

na hry a hádanky, ale ani na rozprávku pred spaním. 
 

Kontakt: 

D. Fričová 

E-mail:  dfricova48@gmail.com 
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MALACKY 
Materská škola 
 

Naša noc začne o 18:00 a bude sa niesť v duchu rozprávky Cínový vojačik. Deti budú pri hľadaní 

pokladu (knižky s danou rozprávkou) plniť rôzne úlohy na viacerých stanovištiach. Za splnené úlohy 

získajú indície, ktoré ich navedú do miestnosti, kde bude pre ne pripravený bál s programom. Pre 

dievčatá vyrábame baletné sukničky, pre chlapcov vojenské čiapočky, aby dodržali dress code :-) 

 

Po noci plnej zábavy sa uložíme do pripravených postieľok a na dobrú noc si prečítame spomínanú 

rozprávku Cínový vojačik. Ráno okolo 8:00 si prídu rodičia pre deti. Tie na pamiatku dostanú 

diplomy, ktoré sme pre ne pripravili.  Veríme, že budú mať zážitok na dlhé roky... 

 
Kontakt: 

Natália Wascheková 

E-mail:  nataliachmelikova@gmail.com 

 

 

 

 

MALINOVO 
Obecná knižnica 
 

V tomto roku budeme mať v Malinove zaujímavú hosťovskú dvojicu autorov - Branislava Jobusa a 

ilustrátora jeho príbehov, výtvarníka Igora Derevenca. Naše deti poznajú Láskavé rozprávky, 

muflóna Ancijáša alebo komisára Mrodgea a bude pre ne zážitkom vidieť dvoch veselých a 

tvorivých ľudí v akcii. Možno spolu s deťmi vytvoria ďalší príbeh, ktorý sa po čase dostane do 

autorskej podoby a vyjde knižne :)) Igor sľúbil, že si prinesie aj stojan s plátnom, a čo večer vytvorí, 

nechá knižnici na vyvesenie. Ich autorské duo začína o 17.00. 

 

V Malinove máme krásny starobylý park (národnú kultúrnu pamiatku), kde zvykneme pripravovať 

deťom nočnú hru. Tentokrát bude na motívy Malej morskej víly - deti budú musieť splniť rôzne 

úlohy, uhádnuť hádanky a pod., aby získali útržky rozprávky a potom v bezpečí sály kultúrneho 

domu z nich skompletizovali Andersenov krásny príbeh. Každá skupinka môže príbeh doplniť či 

pozmeniť podľa vlastnej fantázie... nakoniec si ho prečítame v originálnej podobe.  

 

Malá morská víla odštartuje čitateľský maratón - každé dieťa môže priniesť vlastnú knižku a 

prečítať z nej úryvok. Pri hre nám pomáhajú rodičia, mladé učiteľky z materskej školy a ďalší 

dobrovoľníci. 

 

Zúčastniť sa má cca 40-45 detí, spať teda opäť budeme v sále kultúrneho domu, lebo do malej 

knižnice by sme sa nepomestili (ale bude tiež v permanencii). Volali mi už z Rádia Regina a nahrali 

pár viet o tom, čo pripravujeme, lepšie by však bolo nahrávať deti, nie knihovníčky... 

 

Kontakt: 

Alžbeta Šimonovičová 

E-mail:  simonovicova@promethea.sk 
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MICHALOVCE 
Zemplínska knižnica G. Zvonického 
 

Podujatie realizujeme v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Michalovce, Hvezdárňou 

Michalovce a Saleziánskym strediskom Michalovce. 

 

Program: 

17.00  Príchod spáčov do knižnice 

17.30  Otvorenie NsA 2016, sľub spáčov 

18.00  Kade ľahšie - bábková hra na motívy rozprávky spisovateľa a hudobníka B. Jobusa 

(Bábkové divadlo Košice) 

19.00     Kráľovská večera (Reštaurácia Zlatý bažant) 

20.00  Vesmírne dobrodružstvo (Digitálne prenosne planetárium s nafukovacou kupolou s 

priemerom 5 m a kapacitou 30 deti , tvorivá dielna, pexesovy súboj (Saleziánske stredisko 

Michalovce) 

22.00   Bella a Sebastián II. časť (filmové predstavenie v kine Centrum Michalovce) 

Polnoc  cesta odvahy z kina do knižnice 

 Po prekonaní cesty odvahy hygiena, spánok medzi obľúbenými knihami 

8.00  Budíček  

8.30   Raňajky v knižnici 

9.00   Prichoď rodičov do knižnice 

 

Kontakt: 

Mgr. Iveta Majvitorová 

E-mail:  majvitorova.iveta@gmail.com 

 

 

 

 

OCHODNICA 
Základná škola 
 

Do projektu  „ NOC S ANDERSENOM“  sme našu školu prihlásili prvýkrát. Do našej školy chodí len 

170 detí, no a keďže  túto noc poriadame ako začiatočníci, pozývali sme len žiakov I. stupňa. Zo 70 

sa nám prihlásilo 55 detí. Okrem čítania chceme deťom spríjemniť a spestriť noc s ďalšími 

aktivitami s nasledovným programom: 

 

17,30    Príchod detí do školy  

17,45   Pán Andersen vitajte ! /malé predstavenie samotného rozpravkára/ 

18,00  Divadelné predstavenie z Banskej Bystrice / Cisárove nové šaty/ 

19,00   Sadenie rozprávkového stromu, kde si deti zavesia svoje tajné priania /spolupráca SZZ/ 

19,30  Večera 

20,00  Čarovné víly veľkej noci, ktoré  deťom prečítajú  rozprávky pána Andersena a zároveň 

 budú deti sprevádzať celý večer. 

20,30  Tvorivé dielne /hry, rozprávkový kvíz, tvorba vlastných divadelných bábok, pečenie 

rozprávkových koláčikov/ 

23,00  Módna prehliadka najkrajšieho nočného úboru po schodovom móle na matraci. 

24,00  Počúvanie rozhlasovej rozprávky  

0,30 – 1,00  Vysnívaný spánok v školskej triedepod lavicou.  

7,00  Budíček, ranná hygiena  

7,30 – 8,00 Vyhodnotenie, odchod detí domov so spokojným úsmevom na tváričkách a novými 
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 zážitkami z prežitého večera a noci. 

  

Dúfame, že táto noc bude ozaj rozprávková a deti sa aspoň na chvíľočku stanú jej postavičkami. 

 
Kontakt: 

Jaroslava Binderová 

E-mail:  jbindova@centrum.sk 

 

 

 

 

ORAVSKÁ LESNÁ 
Základná škola s materskou školou 
 

Všetko sa bude niesť v prvo aprílovom duchu. Príde medzi nás Jožko Pletko a preto to bude všetko 

také dopletené.  

 

Máme rozprávkovník, na ňom farebné listy s rozprávkovými úlohami. Spolu ich je 16, 15.- 0. Naša 

teta kuchárka nám príde na úvod prečítať rozprávku H. CH. Andersena – Polievka z klobásovej 

špajle, deťom odovzdá preukazy spáčov, aby mohli stráviť noc v knižnici. Čaká nás divadielko 

Polepetko od detí z divadelného krúžku. No a potom nás čaká plnenie rozprávkových úloh. 

Začneme nezvyčajne 15. úlohou a to spievaním úryvkov zo známych rozprávok, keďže 1. apríla si 

pripomíname aj deň vtákov, zaspievame ako vtáky. Pokračovať budeme čítaním rozprávok H. CH. 

Andersena, budeme hľadať recepty v kuchárskych knihách, tvoriť recept na vznik dobrej rozprávky, 

hľadať vhodné ilustrácie k názvom rozprávok, vandrovať s vajíčkom, hádať hádanky, počúvať 

rozprávky a pantomímou dramatizovať, pokúsime sa roztopiť ľad Kayovho srdiečka, triafať loptičky 

do dier starej plachty i vytvoriť rozprávkové postavy. Čaká nás županová diskotéka, zábavné tance i 

úlohy počas disco. Nakoniec sa vyberieme hľadať rozprávkový poklad. Budeme prechádzať tmavou 

školou, plniť úlohy, zbierať múdre myšlienky o knihách i veršíky, ktoré nás dovedú k pokladu. Noc 

zakončíme vypustením lampióna spolu s rozprávkovými želaniami. 

 

Kontakt: 

Mgr. Ľudmila Kolenčíková 

E-mail:  ludka.kolencikova@gmail.com 

 

 

 

 

POLTÁR 
ZŠ Slobody – Centrum voľného času 

 

Program na Noc s Andersenom: 

 návšteva knižnice, tvorivé dielne, vankúšová vojna, hľadanie pokladu, čítanie rozprávok.  

 

Kontakt: 

Mária Michalove 

E-mail:  cvc@zsslobody.sk 
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POVAŽSKÁ BYSTRICA 
Považská knižnica 

 
Slávnostné otvorenie NsA 

 Spoločná hymna 

 Miniatúra od Kristy Bendovej s názvom Detektívka v podaní žiaka Adriána Horného zo ZŠ 

Slovenských partizánov  

 Miniatúrou  O bláznivom šarkanovi  od Kristy Bendovej sa predstaví žiačka Natália Filová zo ZŠ 

Slovenských partizánov  

 Mgr. Miroslav Mytník - prezentácia záhadný a tajomný  vesmír 

 Spoločná pieseň - Krajina Zázračno  

 Súťaž - Stratená pošta  

 Tvorivá dielňa - maľovanie masiek, náramkov, pom -pom kvetov, kirigami, a množstvo iných 

kreatívnych nápadov 

 Kastelán Hugo a jeho syn Hugo má dnes narodeniny / deti musia nájsť správnu odpoveď na 

poskrývané hádanky ukryté v podkroví., samozrejme musia aj kastelánovi Hugovi  i jeho synovi 

vyrobiť čo najkrajší darček k narodeninám./ 

 Uhádni aká som pesnička hra na klavír Samuel Boško   

 Uhádni aká som rozprávka - lúštenie doplňovačiek                

 Večerné čítanie 

 
 

Kontakt: 

Jana Tršková 

E-mail:  detske@kniznicapb.sk 

 

 

 

 

RÁZTOČNO 
Základná škola s materskou školou 
 

Tento rok náš už piaty  Noci s Andersenom bude orientovaný na porovnanie rozprávkového  

a reálneho sveta. V obecnej  knižnici začneme besedou s rodákom z Ráztočna p. Doc. Ing. Jánom 

Poliakom PhD., ktorý vydal o Ráztočne niekoľko publikácií. Po príchode do školy sa prenesieme do 

rozprávkového podmorského sveta Malej morskej panny s čítaním a ilustráciami žiakov  

o podmorskom svete a rozprávkovom svete ďalších Andersenových rozprávok  - jedno čítacie 

centrum, druhé centrum bude orientované na čítanie slovenských rozprávok P. Dobšinského, tretie 

centrum čítanie príbehov súčasných autorov a štvrté centrum bude spojené s prípravou 

zeleninového a ovocného večerného občerstvenia staršími žiakmi (strava rozprávkových  

a skutočných dnešných hrdinov). Nočný pochod, hľadanie stratenej knihy, číta sa v noci so  staršími 

žiakmi a pre prvý stupeň Čítanie pre moju hračku kým pôjdem spať,  ostáva aktuálna každý rok. 

Možno práve aj pre tieto aktivity okrem súťaží, kvízov a čítacích aktivít sa žiaci školy veľmi tešia a 

možno to ich každoročne láka na nočné čítanie s Andersenom.  

 

Kontakt: 

Mgr. Otília Mittašová 

Tel.:  046/5470 120 

E-mail:  zsraztocno@gmail.com 
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RUŽOMBEROK 
Mestská knižnica  

 Tá naša noc 1. apríla 2016  sa v ružomberskej knižnici bude niesť v znamení jednej z najkrajších 

andersenovských postáv – malej morskej víly. Už nás v knižnici navštívil kdekto, pán spisovateľ 

Andersen aj Pavol Dobšinský, Juro Jánošík či Ľudovít Štúr. Tento rok sa opäť chceme vrátiť 

k výsostne andersenovským témam, a to najmä k Malej morskej víle, ktorá tento rok dosiahla vek  

úctyhodných 180 rokov. 

Seriózne literárne pásmo o spisovateľovi H. Ch. Andersenovi naruší príchod prekrásnej slečny 

v modrých šatách, ktorá nevie  kto je,  kde sa ocitla  a dokonca ani to, kde sú nej najlepší priatelia. 

Tety knihovníčky ale našej Malej morskej víle pomôžu – pomocou hádaniek určíme základné indície 

a podľa nich i jej rozprávkových priateľov. Deti budú pracovať v družstvách (tento rok nás bude 22, 

vo veku 5-9 rokov), každému družstvu odovzdáme letáčik s úlohami. Deti budú  hádať a hľadať  

knihy v knižnici – a v nich konkrétnu rozprávku i s jej hlavnou postavou.. Okrem Malej morskej  víly 

sa v knižnici ocitne Dievčatko so zápalkami, Princezná na hrášku,  Škaredé káčatko či Ihla na 

plátanie. Spolu s rozprávkovými hrdinami si deti prečítajú skrátenú verziu rozprávky či vyriešia 

zábavné úlohy. Viete napríklad, ako sa dajú zo 4 zápaliek zložiť dva trojuholníky?  A možno i 

počítanie hráškových zrniek deti zaujme...  

 

Na centrálnom stanovišti bude čakať hlavný kontrolór - p. Andersen. Zhrnieme všetky rozprávky, 

vyriešime veselý  kvíz. Ohodnotíme jednotlivé družstvá podľa počtu bodov, každé dieťa dostane 

darček a knižné záložky. No a potom si premietneme film,  vymaľujeme antistresové vymaľovánky 

plné morskej peny, či prečítame v spacom vaku skvelé rozprávky. Dobrú noc!  

 

Kontakt: 

Ing. Tatiana Babincová 

E-mail:  riaditel@kniznicark.sk 

 

 

 

 

SLIAČ 
Mestská knižnica 
 

1. 4. 2016 Mestská knižnica Sliač už tradične zapája do celoeurópskeho projektu Noc 

s Andersenom. Touto cestou Vám chceme priblížiť priebeh čo budeme robiť, aby sme čo najviac 

zabavili :  

 

O 18.hod. prídu  naši nocľažníci s batohmi, spacákmi a jedlom do knižnice plní očakávania z toho 

čo ich čaká.   

 

Na začiatku sa oboznámime  s programom. Najprv malí spáči budú vystrihovať a vymaľovávať  listy 

stromov na farebný papier. Na listy napíšu názvy najobľúbenejších rozprávok a svoje meno.  Potom 

listy v záhrade povešajú na strom, ktorý zasadíme.  

 

Pokračujeme tvorivými dielňami  a divadielkom – Náhrdelník, ktoré prídu zahrať herci DDS 

Pramienky.  

 

mailto:riaditel@kniznicark.sk


- 19 - 

 

Pod rúškom tmy sa začne to pravé dobrodružstvo – hľadanie pokladu podľa indícií z rozprávok 

v miestnom lesoparku. Po návrate nás bude čakať vzácna – návšteva z blízkej leteckej základne 

príde pilot nadzvukovej stíhačky porozprávať o svojej najobľúbenejšej knihe.  

 

Čítanie, hádanky, dramatizácia rozprávok, diskotéka, polnočné hľadanie zlatých dukátov v tmavej 

knižnici, to všetko a ešte viac čaká  v túto čarovnú noc malých spáčov. Nočné spoločné čítanie a 

pyžamová párty všetko zakončí.  

 

Kontakt: 

Renáta Šeniglová 

E-mail:  msks.sliac@gmail.com 

 

 

 

 

STARÁ ĽUBOVŇA 
Ľubovnianska knižnica 

 
V Ľubovnianskej knižnici 1. apríla čaká deti – čarovný svet rozprávok, literárny karneval, tvorivá 

dielňa a stretnutie s hosťom večera Mgr. Františkou Marcinovou, pracovníčkou Ľubovnianskeho 

hradu. 

Kontakt: 

Mgr. Jana Vargová 

E-mail:  komunikacia@slnet.sk 

 

 

 

 

SVÄTÝ ANTON  
Obecná knižnica 
 

Noc s Andersenom začíname v Obecnej knižnici vo Svätom Antone o 18.00 hod. Máme 

prihlásených 12 detí. Na úvod zaznie znelka a po nej stručné oboznámenie účastníkov a hostí 

o celkovom priebehu akcie.  

 

Pozvali sme p. starostku obce Simonu Gulákovú , p. riaditeľa ZŠ s MŠ F.Coburga PaedDr. Jaroslava 

Zerolu a p. učiteľku Mgr. Sylviu Kollárovú. V úlohe Andersena sa nám predstaví poslanec obecného 

zastupiteľstva Ján Skarba, ktorý bude odpovedať deťom na ich zvedavé otázky o živote a diele  

H. CH. Andersena. Máme pripravené rôzne  zábavné a vedomostné hry.  

 

Čaká nás zaujímavé čítanie v podaní našich hostí a detí. Nebude chýbať ani občerstvenie ,sladkosti  

a chutná pizza. O 22.00 hod sa vyberieme z deťmi hľadať poklad, podľa indícií mimo priestorov 

knižnice. V sobotu ráno rozcvička a raňajky.  

 

Kontakt: 

Alica Gajanová 

E-mail:  alicka47@gmail.com 
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ŠURANY 
Mestská knižnica M. Matunáka 
 

Mestská knižnica M. Matunáka v Šuranoch sa i tento rok zapojí do celoslovenskej aktivity Noc  

s Andersenom. Pre deti má pripravený zaujímavý program, ktorý sa začína stretnutím spáčov dňa 

1. 4. o 18.00 hod v knižnici. Celý program bude súvisieť s rozprávkami H. CH. Andersena, pretože 

spáči budú hrať hru "Čitateľ, nehnevaj sa!"  Spáči sa rozdelia do družstiev a podľa farebného 

označenia a budú  sa snažiť, na základe znalostí rozprávok a plnení úloh, čo najskôr dostať  do 

"domčeka". Je to hra podobná hre Človeče, nehnevaj sa.  Súťažiace  tímy sa budú posúvať ako živé 

figúrky po hracom poli na základe hodenej kocky a pri určitom bode budú musieť preukázať 

znalosť rozprávky a splniť danú úlohu, aby sa posunuli o väčší počet políčok  /napr. pri rozprávke 

Škaredé káčatko zatancovať "kačací tanec",  pri rozprávke Cisárove nové šaty  zahrať pantomímu  

o obliekaní šiat a pod./. Víťazné družstvo získa odmenu. 

 

Druhá časť aktivít bude súvisieť s rozprávkou Malá morská víla. Spáči sa spoločne presunú 

do miestneho súkromného areálu "Jamy", ktorý slúži ako chovná rybárska farma. Tu sa 

zoznámia s chovanými druhmi rýb, s pracovnými postupmi a s inými činnosťami, ktoré sa na 

rybárskej farme používajú. Spáči  budú hľadať "Malú morskú pannu" a vyskúšajú si, aké je to, 

pohybovať sa so zviazanými nohami. Táto aktivita sa uskutoční s použitím čelových bateriek 

/prípadne bateriek do ruky/. 

 

Treťou aktivitou bude návšteva miestnej policajnej stanice. Počas návštevy sa oboznámia  

s prácou štátnej polície, s dôležitosťou  používania bezpečnostných prvkov a večernú rozprávku na 

dobrú noc im príde prečítať pán policajt. 

 

Súčasťou celej noci budú hlasné čítania rozprávok, rozprávanie o Andersenovi a pod. 

Predpokladaný počet detí je cca 25. Zo skúseností vieme, že deti zaspia cca o 23.00 – 23.30 hod. 

Vek prihlásených detí je od 6 - 11 rokov.   

 

Kontakt: 

Bc. Jana Kurucová, Božena Hrušková 

Tel.:  035/6500 077, 0910 840 077 

E-mail:  kniznicasurany@gmail.com  

 

 

 

 

TARNOV 
Obecná knižnica 
 

 Sadenie Rozprávkovníka – Ezopa 

 Nájdenie odkazu od Ezopa – cesta do knižnice 

 „Stretnutie“ s Ezopom v obecnej knižnici (Kto bol Ezop? Nájdenie kníh - ezopových bájok 

podľa indícií) 

 Rozdelenie detí do skupín 

 Čítanie bájok 

 Hľadanie múdrostí/posolstiev ezopových bájok 

 Plnenie úloh, hry, zábava, prekvapenia so zvieracími hrdinami na ihrisku za svetiel lampášov 

 Chutná spoločná večera 

 Zvierací karneval 

 Nočné maškrtenie 

mailto:kniznicasurany@gmail.com


- 21 - 

 

 Čarovná noc 

 

Kontakt: 

Mgr. Alena Šoltýsová 

E-mail:  kniznica@tarnov.sk 

 

 

 

 

TRNAVA 
Knižnica Juraja Fándlyho 

 
V Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave sa bude nocovať už 15-krát. Tento rok opäť na dvoch spacích 

miestach: v oddelení pre deti a v pobočke Tulipán na ZŠ, Ul. M. Gorkého v Trnave. 

Prihlásených je spolu 75 detí.   

 

Témou tohtoročnej Noci s Andersenom je rozprávka Malá morská víla, ktorá prvýkrát knižne vyšla 

pred 180 rokmi. Malá morská víla bude poletovať všade, bude na torte, na koláči, na výkresoch, 

vyskytne sa  v súťaži, v dramatizácii. Deti si ju vypočujú na živo v slovenčine a z audioknihy v češtine 

v podaní herca Ladislava Freja.  

 

Vzácnymi hosťami bude spisovateľka Svetlana Majchráková a ilustrátorka Oksana Lukomska, ktoré 

navštívia obidve spiace miesta.    

 

V programe je aj vychádzka nočným mestom, keď navštívime Centrum pomoci pre rodiny, 

a pozrieme si výstavu výtvarných prác detí a mládeže pod názvom Fantázia. Nebude chýbať ani 

nočné dobrodružstvo v knižničnej záhrade a tvorivé dielne, rozhovory, chatovanie a pod.  

 

A ráno, samozrejme, spoločné raňajky a pamätné listy.   

 
Kontakt: 

Benjamína Jakubáčová 

Tel.:  0949 871 615 

E-mail:  bjakubacova@kniznicatrnava.sk 

 

 

 

 

TRNAVA 
SZS Skola BESST 
 

Náš program spočíva v 8mich aktivitách (8tried na prvom stupni). Každá trieda ukrýva iné tajomstvo 

:) Všetky aktivity v triedach sú v duchu témy Mala morská vila. V jednej sa modelujú začarované 

rybie chvostíky, v ďalšej sa háda rozprávkový kvíz, posielajú sa odkazy vo flašiach, zachraňujú sa 

rybičky zo siete, či prebieha dramatizácia nasej rozprávky. Večer vyvrcholí spoločným čítaním 

rozprávky na dobru noc. 

 

A keď už si budú deti myslieť, že je konečne čas ísť spať, dostanú tajný odkaz, ktorý ich dovedie do 

nasej knižnice. Na presun do knižnice môžu však použiť iba baterky. Tu ich bude čakať Posejdon aj 
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so svojim čarovným trojzubcom, a zdeli im tajne podmorské posoltvo :) 

Deti odídu so sladkou odmenou, pohľadnicami a omaľovávankami, ktoré škola obdržala ako 

darčeky pre deti. 

 

Deti budú tiež písať list pre strom ANDERSENOVNIK- po minulé roky sa im to páčilo, tak sme tuto 

aktivitu zaradili aj teraz. Tento rok však nebudú svoje odkazy vešať vonku, ale spolu z listov 

vytvoríme strom na nasej najväčšej nástenke. 

 

Kontakt: 

Mgr. Lucia Vargová 

Tel.:  0917 435 081 

E-mail:  vargova@besst.sk 

 

 

 

 

VEĽKÉ LEVÁRE 
Základná škola s materskou školou 
 

Naša škola sa Noci s Andersenom zúčastňuje druhýkrát, zato s o to väčšou chuťou a radosťou. 

Minulý rok sme akciu robili pod záštitou obecnej knižnice, tento rok už pod našou vlastnou 

obnovenou školskou knižnicou. 

 

Keďže tento ročník je zameraný na jubileum napísania rozprávky Malá morská panna, aj naša akcia 

sa zameriava na túto tematiku. 

 

V prvej časti pre deti pripravujeme nočnú hru Putovanie s morskou vílou. Deti budú po skupinkách 

prechádzať  nočnou školou, premenenou na Morské kráľovstvo a plniť rôzne úlohy, ktoré ich majú 

priviesť k ukrytému pokladu.  Do tajomného sveta musia vstúpiť Bránou poznatkov, budú hľadať 

cestičku medzi nebezpečnými útesmi, stretnú sa s morskou čarodejnicou. Budú musieť odolať 

lákaniu sirén, vymaniť sa zo zajatia pirátov, zachraňovať svoj majetok zo stroskotanej lode. A popri 

tejto ceste budú zbierať indície, ktoré ich na záver privedú k pokladu. 

 

Putovanie s morskou vílou preverí nielen ich šikovnosť, odvahu a kamarátstvo, ale aj znalosť 

rozprávok ( Andersenových i slovenských ľudových), i ďalších príbehov z pera našich i zahraničných 

autorov. 

 

Po nájdení pokladu a zaslúženom oddychu máme pre deti pripravené ďalšie zaujímavé aktivity, 

ktoré majú deti zoznámiť s procesom tvorby príbehu, či knihy ako takej. Medzi tieto aktivity patrí 

napríklad tvorba ilustrácie k prečítanej rozprávke, skladanie textu známej rozprávky, vytváranie 

maľovaného čítania.   

 

A neskoro večer, keď už je potrebné pomýšľať aj na spánok, nás čaká večerné čítanie – starší budú 

čítať mladším z vybraných kníh, aby super zážitky pokračovali aj v nočných  snoch. Putovanie 

s morskou vílou pripravujú pre deti našej obce ich starší kamaráti, učitelia ZŠ a ochotní 

dobrovoľníci  s podporou  našej školy i obce. 

 

Kontakt: 

Vladimíra Perničková 

E-mail:  pernickova@gmail.com 
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VEĽKÉ RIPŇANY 
Obecná knižnica 

 
Program podujatia: 

1. Privítanie účastníkov v knižnici 18.00 hod. a oboznámenie sa s programom. 

2. Modlitba za pána Andersena. 

3. Hlasné čítanie rozprávky: Malá morská víla. 

4. Súťaž o najbystrejšiu hlavičku a Rozprávkové knihy v našej knižnici - kvíz. 

5. Večera. 

6. Tvorivé dielne – nakresli príbeh Malá morská víla. 

7. Spoločenské hry. 

8. Vyhodnotenie ilustrácií a aktivít – sladká odmena. 

9. Nočné čítanie rozprávky podľa výberu detí a knihy – dar od vydavateľstva Slovart 2016). 

10. Sobota ráno: Odovzdanie pamätných listov účastníkom podujatia, 8.00 – 8.30 h.  

koniec podujatia.  

 
Kontakt: 

Andrea Balážiková 

E-mail:  andrea.balazikova@centrum.sk 

 

 

 

 

VRÚTKY 
Mestská knižnica Hany Zelinovej 
 

Japonsko, krajina vychádzajúceho slnka, japonské rozprávky a legendy, rozprávanie hosťa 

spisovateľky Denisy Ogino o japonských deťoch, rodinách, škole. 

 

Japonská hudba, film, tanec, poézia haiku, odev – kimono, ochutnávka japonských jedál, skladanie 

japonského origami. 

 

Ďalší hostia – džudisti a ich umenie. Pridáme krásu pestovania kvetín a rastlín v podaní tretieho 

hosťa, ktorý predstaví japonské bonsaje. Spoznať Japonsko bude úžasná rozprávková noc. 

 

 

Kontakt: 

Mgr. Renáta Žiaková 

Tel.:  043/4281 219, 0911 277 971 

E-mail:  kniznica@vrutky.sk 
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Koordinátorka Noci s Andersenom na Slovensku: 
Ing. Silvia Stasselová 
predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc 
02/59274494, 0904694054, silvia.stasselová@gmail.com 
http://www.nocsandersenem.cz 
www.infolib.sk  
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