
Dominika Frantová , 4.B 

 Moje hodnotenie nočnej  animačnej hry „Brána“ je nadmieru pozitívne :)                                                                                       

Musím zdôrazniť  veľkú  originalitu   tvorcov animácie ,čo  prispelo k najpozitívnejšej odozve od 

študentov, ktorí sa  spolu so  mnou aktivity zúčastnili :) . Najviac sa mi asi páčil detektívny  program 

,ktorý  pre nás vymysleli a zrealizovali študenti z 2.C a 4.B – budúci animátori voľného času a asistenti 

učiteľa – sú to machri, skutoční profesionáli. Detektívna súťaž nás motivovala do samého konca – 

teda rána. Jedinú výhradu čo mám je to čítanie nahlas ,ktoré sa realizovalo v spoločenskej miestnosti, 

kým ostatní v šestici pátrali po škole. Na začiatku to bolo ešte dobre, ale potom nás to skôr uspávalo. 

Tiež sa mi ale páčil koniec noci- teda ráno okolo 06:00 hod., keď sme sa zabávali na tvorení vlastného 

príbehu pomocou 2 kníh – Ondro z 2.C – Informatórium školy materskej   a ja – Čo koho do toho - 

sme po dvoch vetách striedali čítanie týchto dvoch  titulov. Zábavné čítanie na prebratie. Konečné 

hodnotenie je, že neľutujem, že som na túto noc v knižnici išla a odporúčam ostatným aby sa na 

budúcej noci v knižnici zúčastnili. Chcela som napísať, že nabudúce určite pôjdem ale verím tomu, že  

zmaturujem a tým pádom sa nebudem môcť zúčastniť. Prajem organizátorom veľa dobrých nápadov  

na budúcu akciu. :)  

Viktória Meszárošová, 3.B 

 

Keď som sa dozvedela o tejto školskej akcii s názvom „BRÁNA“, prihlásila som sa so zámerom, že si 

predĺžim o deň prázdniny. Všetko sa však zmenilo, keď som prišla a dozvedela sa, že nás aj popri 

čítaní čaká strašidelný napínavý program. Rozdelili sme sa do skupín po 6 a postupne šli „pátrať“. 

Bolo to geniálne všetko pripravené. Animátori prezlečení v dobových kostýmoch, triedy a zákutia 

školy zmenené rekvizitami na kostol, dom detktíva, reflexné značky na dlážke chodieb, indície na 

obhorených útržkoch z denníka a tma, v átriu lampáše a odkazy visiace vo vzduchu na lane,Duch 

parku v hábite (pani profesorka Oleksová) ..... Všetko bolo do bodky pripravené a dobové z roku 

1867.  

Celý tím organizátorov má moju veľkú poklonu, pretože bolo vidno, že si dali záležať. Okolo druhej 

ráno ma premohla únava, ale aj napriek tomu som sa snažila nezaspať.  

Túto akciu som absolvovala už druhýkrát a musím uznať, že tento rok bol lepší a určite viac záživný 

hlavne kvôli animačnému programu. Dúfam, že sa táto akcia bude ešte opakovať.  

 

Kristína Paleczková, 3.B 

 

Noc v knižnici bol úplne super večer. Najviac sa mi páčila aktivita, kde sme vo večerných hodinách 

prechádzali po škole a mali sme vyriešiť tajomné odkazy zo zápisov v denníku detektíva. Bolo to 

zaujímavé a napínavé. Potom sa mi páčilo ako každý prečítal niečo zo svojej knihy, ako sa striedali 

rôzne žánre a tiež sa mi páčilo, že som od pol ôsmej večer do šiestej rána ani oka nezažmúrila 

a vydržala som hore s mnohými ďalšími. Bol to super zážitok a určite by som si to zopakovala.  

A najlepšie nakoniec - v utorok riaditeľské voľno.  


