
PROJEKT  ŠKOLY 

Medzigeneračný dialóg alebo „hovory S+V“  /starí rodičia + vnúčatá/ 

 

 

Noc duchov v škole  a Pasovanie prváčikov 

Zdanlivo nezlučiteľné, ale predsa možné. 

 Konečná! Vystupujem zo zázračného vlaku a ocitám sa v Humanoforte – Kúzelníckej 

škole. Všade okolo mňa sú duchovia, dušičky, bosorky, tekvičky, smrtky, mačky...  Kam sa 

hrabe J. K Rowlingová a jej Harry Potter. Vymyslený príbeh. Toto je skutočnosť. Vo vzduchu 

cítiť napätie z očakávaných trikov a kúziel, dokonca ani učitelia tu nie sú. Splynuli s davom, 

sú z nich piráti, strašidlá, čertice. Iba pani riaditeľka MC Bednáriková zostáva verná svojmu 

odevu a s čarovnou, neviditeľnou taktovkou režíruje svoj vlastný sen.  

           Snažím sa uniknúť na chvíľu z toho „bzukotu“. Otváram dvere jednej miestnosti 

a neoddýchnem si. Som v kine. Premietajú film o Šmolkoch, ktorých pasujú za prvákov. Pani 

učiteľka číta slávnostný sľub a každého „Šmolka“ s patričnou vážnosťou a dôstojnosťou 

pasuje „klepnutím“ na ramienko za prváka. A Šmolkovia tancujú recitujú. Koniec klipu. Zo 

Šmolkov sú bosorky, tekvice, duchovia a pani učiteľka sa mení na čarodejníčku. Prítomné 

„služobníctvo“ ustiela. Na zemi sú karimatky, spacáky, tepláčiky. Opúšťam túto miestnosť 

a vplyvom kúziel, ktoré som sa tu naučila, dostávam sa do hlavy jedného učiteľa a čítam 

program 

- Diskotéka 

- Pizza party 

- Defilé masiek, vyhodnotenie 

- Koncert Martina Krausa, bubniáda 

- Odchod masiek do kúzelníckych tried 

- Výuka adeptov kúzelníckych remesiel pokračuje 

Na poslednú chvíľu sa mi podarí nepozorovanie uniknúť.  A už počujem hukot môjho vlaku. 

Rýchlo nastupujem a v časopriestore som znova celkom inde. V Košiciach, na sídlisku KVP, 

na Starozagorskej ulici. Stojím pred obyčajnou budovou. Nikto okrem hŕstky okolostojacich 



netuší, že za bránami tejto obyčajnej budovy sa skrýva Kúzelná Kúzelnícka škola 

Humanofort.    

Čochvíľa sa Noc  duchov skončí, masky budú odložené, ale kúzlo čarovnej noci zostane. Do 

lavíc znovu zasadnú deti, pred nimi budú stáť učitelia, ale čarovanie nekončí. Pokračuje v inej 

podobe.  

A ja už znova čakám na otázky. 

 

                                                    Katarína Škulinková 

stará mama Nelky z 1.B a Emky z 5.B 

 

 


