
Filmové predstavenie „Princezná a drácik“ 
 

Miesto: kino Mier - Spišská Nová Ves                                           
Dátum:   21.03.2019 

Zodpovedný:   PaedDr. Katarína Imrichová 

Trieda: žiaci  1. – 4. ročníkov 

Počet žiakov: 44 

Počet pedagógov: 6 

 
     
 
 
     
 

    
S príchodom jari sa splnil dávno očakávaný sen mladších žiakov, ktorí nedočkavo čakali na filmové 

predstavenie  v Spišskonovoveskom kine na rozprávku „Princezná a dráčik“ , ktorá je od tvorcov seriálu Máša           

a medveď a zážitok z cesty autobusom. 
 

Keď sa princezná Barbara prechádza tajnými komnatami zámku, nájde čarovnú knihu. Začne v nej listovať 
a kniha ju prenesie do krajiny zázrakov, kde zažije neuveriteľné dobrodružstvá a stretne čarovné, rozprávkové 
bytosti. Barbara sa tu spriatelí s roztomilým dráčikom, s ktorým sa vyberú na dobrodružnú cestu – nájsť kúzelné 
zrkadlo. Práve to ju dokáže spojiť s jej dávno stranenou mamičkou, ktorá princeznú i jej otca kráľa dávno opustila. 
Barbara je odhodlaná zistiť pravdu o svojej minulosti a vyriešiť záhady celého zámku.    zázrakov, kde zažije 
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Poďakovanie patrí p. učiteľovi Mgr. V. Hudačekovi, ktorý zabezpečil autobus  na   prepravu žiakov 

a triednym učiteľom za bezpečnosť a disciplínu počas akcie. 
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