Hodnotenie
3. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy
základnými školami a strednými školami
(výber)

Výber české školy

„Pojali jsme jej formou povídání o oblíbené knize, listováním a četbou knih ze školní i domácí
knihovny a zjistili jsme, že záložka je při četbě velkým pomocníkem. Prostřednictvím map,
atlasů a interaktivní tabule jsme se seznámili s naším východním sousedem - Slovenskou
republikou. Žáci se dozvěděli základní geografické údaje, ukázali jsme si fotografie
slovenských měst, obcí a přírody a přečetli jsme si slovenský text. Další dny už jsme malovali,
vystřihovali, tiskli a lepili. Záložek hezkých a ještě hezčích začalo přibývat, práce děti bavila a
už si představovaly, koho asi jejich záložka potěší. Všichni společně věříme, že jsme dětem z
partnerské školy udělali radost, a že vždy, když budou číst zajímavou nebo napínavou knihu,
si vzpomenou na svého kamaráda v České republice. Odpovědí nám byl velmi pěkný dopis z
naší partnerské školy a mnoho krásných záložek. A to je, jak doufáme, začátek spolupráce a
přátelství s dětmi a učiteli na Slovensku.“
Olga Růžičková, Základní škola a mateřská škola, Viničné Šumice

„Naše škola se spojila se ZŠ Klátova Nová Ves z okresu Partizánske. S paní magistrou
Zuzanou Dolnou jsme si předaly informace o školách, obcích, kde žijeme a o datu předání
záložek... Také chceme pokračovat v další spolupráci, psát si, mailovat apod.“
Irma Fendrichová, Základní škola, Obříství
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„Práce na záložkách nám přinesla hodně krásných chvil i radost. Záložky od našich
slovenských kamarádů se již objevily v rozečtených knížkách malých i větších čtenářů. A tím
záložka splní to, k čemu je vlastně určena. A já doufám, že stejnou radost všem dětem přinese
i každá přečtená kniha. Moc děkujeme za vyhlašení projektu, moc jsme si ho v knihovně
užili!!! A těšíme se na další.“
Marta Miklová, Základní škola, Tečovice

„Oslovila jsem vedení našeho města a podařilo se mi uskutečnit osobní předání záložek.
Dokonce s námi jel i vedoucí školského odboru... Návštěva byla dvoudenní a přijal nás i
primátor města Nové Zámky. Domluvili jsme i další spolupráci – výměnnou výstavu české a
slovenské lidové slovesnosti.“
Marcela Baurerová, Základní škola, Zborovská, Tábor
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„Protože jsme byli spojeni se střední zdravotnickou školo ze Slovenska, drželi jsme se při
výrobě záložek převážně zdravotní tématiky. A tak vznikly záložky ve tvaru sanitky, injekční
stříkačky, teploměru, lékaře apd.“
Lenka Krejcárková, Střední škola, Výmolova, Praha 5-Radlice

Slovenské školy

„Do balíka okrem záložiek boli pribalené informácie o našej obci, škole, bulletiny o škole,
mailové adresy tretiakov (pre prípadnú komunikáciu so žiakmi z partnerskej školy), reklamné
perá.“
Jana Hatványiová, Základná škola s materskou školou, Diviaky nad Nitricou

„Záložky zaslané žiakmi partnerskej školy si žiaci rozdelili a teraz ich aktívne požívajú ako
pomôcku na hodinách čítania... Ďakujeme za možnosť zapojiť sa do projektu, ktorého
organizácia bola od začiatku do konca zvládnutá výborne. Aktivita potrebná na realizáciu
projektu žiakov našej školy pozitívne motivovala k pracovnej činnosti a následne i chuti do
čítania s použitím partnerskej záložky.“
Silvia Hrabíková, Základná škola s materskou školou, Tuhrina
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„V rámci Medzinárodného dňa školských knižníc sme si jednotlivé záložky rozdali, používame
ich na hodine čítania. Zo zvyšných záložiek sme si v školskej knižnici urobili nástenku.“
Mária Gondová, Základná škola, Hostie

„Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť projektu Záložka do knihy spojuje školy. Naši žiaci na
hodinách výtvarnej výchovy sa snažili podľa svojich možností a schopností pripraviť záložku,
lebo vedeli, že žiaci z partnerskej školy na ňu čakajú a chceli, aby sa im záložky páčili.“
Helena Semánová, Súkromná základná škola, Giraltovce

„V mesiaci október sa naši piataci zapojili do projektu Záložka do knihy spojuje školy. Bolo
to pre nich niečo úplne nové, a tak sa s chuťou pustili do práce a pre svojich priateľov zo ZŠ
Heleny Salichové v Ostrave vyrobili veľmi nápadité a vkusné záložky, ktoré sú zároveň
stručnou informáciou o slovenských spisovateľoch a ich knihách i o meste Košice.“
Viera Kišová, Základná škola, Starozagorská 8, Košice
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„Deti pracovali s radosťou a tešili sa na to, že môžu niekoho iného obdarovať. Keď prišiel
balík z partnerskej školy... deťom sa rozžiarili oči a nevedeli sa dočkať toho, čo skrýva. Na
nasledujúci deň sme všetky záložky vyložili vo vestibule našej školy a každý, kto vchádzal do
budovy si zobral záložku. Aké bolo moje prekvapenie, keď som uvidel, ako si záložky
prekladajú z učebnice do učebnice. Bolo to pre nich naozaj výnimočné. Tento projekt je
výborný v tom, že aj tie deti, ktoré nerady čítajú sa takto približujú ku knihám. Láka ich tá
myšlienka, že niekto druhý na nich myslí a vyrobil pre nich darček.
Marta Košútová, Základná škola, Pribinova, Zlaté Moravce

„Žiaci a učitelia našej školy prijali projekt veľmi pozitívne... a na hodinách výtvarnej výchovy,
v predmete svet práce a v školskom klube vyrábali záložky pre svojich nových kamarátov
z Českej republiky... Ich práce sme vystavili v školskej knižnici a po týždni boli rozdané
žiakom v triedach, ktorí sa netajili radosťou z malého darčeka. I keď tento projekt skončil,
dohodli sme sa s českými partnermi na ďalšej spolupráci. Budú to vianočné pozdravy
kolektívu .“
Danica Janišová, Základná škola, Turzovka – Bukovina
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„Všetkých zainteresovaných hneď chytil za srdce. Žiaci sa s vervou pustili do práce,
vymýšľali, kreslili, zdobili, tvorili s jedinou myšlienkou potešiť žiakov z našej partnerskej
školy ZŠ s MŠ Prakovce... Preto verím, že každá z nich skončí v knihe, ktorú bude krášliť a pri
jej otvorení spomienka na nás ožije.“
Lenka Nižníková, Základná škola, J. Švermu, Michalovce

„Navzájom sme si vymenili záložky i fotografie prostredníctvom mailu. Avšak naša
spolupráca týmto nekončí, chceli by sme prísť na vzájomné návštevy, lepšie sa spoznať,
nadviazať kamarátstva a spolupracovať i na nejakých spoločných aktivitách.“
Viera Mikušová, Základná škola, Podzámska, Hlohovec

„Deti sa s radosťou pustili do vyhotovenia záložiek, vôbec im nevadilo, že partnerská
základná škola je zo Slovenska...“
Soňa Laurová, Základná škola, Divín
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„Projekt je obohatením činnosti školskej knižnice a každé dieťa použije záložku do knihy,
ktorú má zo školskej knižnice vypožičanú. Deti s radosťou pripravovali ´pozdrav´ pre
čítajúcich žiakov z partnerskej škola, a tiež s radosťou prijali záložku.“
Ľudmila Pokorná, Základná škola, Ščasného, Nitra

„Deťom sa nesmierne páčilo, že mohli využívať svoju fantáziu a tvorivosť pri tvorbe záložiek.
Niektorí vyrobili aj dve, tri záložky. Boli šťastní, že sa mohli realizovať aj v takomto smere...
Ďakujem v mene pedagogického zboru, ktorý sa zapojil do projektu za spoluprácu, za nové
skúsenosti, za príležitosť ukázať, čo je v našich deťoch.“
Lenka Holotňáková, Základná škola, Pata
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„... vôbec sme neboli sklamaní, že nám bola pridelená slovenská základná škola z Dolného
Kubína. Po obdŕžaní informácií sme si hneď rozdelili prácu v jednotlivých ročníkoch, od 1. –
9. ročníka... Zo zásielky z Dolného Kubína urobím nástenku v školskej knižnici. Zvyšné
záložky budú dostávať čitatelia, ktorí si prídu vypožičať knihu do knižnice.“
Zuzana Kočiková, Základná škola, Park Angelinum, Košice

„Naši žiaci tvorili záložky spolu s pani učiteľkami s radosťou a s myšlienkou: ´Komu asi bude
patriť práve tá moja záložka? Od koho dostanem milú záložku?´ A želali svojim kamarátom
veľa krásnych zážitkov pri čítaní knižiek.“
Renáta Titková, Základná škola, Škultétyho, Nitra

„Skôr ako sme začali zhotovovať pre partnerskú školu záložky, pozreli sme si ich webovú
stránku, kde sme sa dozvedeli, že je to krásna škola... Okrem záložiek sme napísali aj listy,
kde sme sa predstavili ako trieda. Už sme si vymenili pár mailov a budeme posielať adresy
detí, ktoré si chcú dopisovať.“
Zuzana Kosztolányiová, Základná škola s materskou školou, Jasová

8

„My, učiteľky, sme nadviazali internetové priateľstvo a snažíme sa o to isté aj u detí...“
Renáta Bátorová, Základná škola, Malonecpalská, Prievidza

„Prebehla výmena záložiek a kontaktov. Projekt je ukončený – žiaci dočítajú knihy, odložia
záložky... ale to čo sa nedá odložiť, je priateľstvo, ktoré bude medzi žiakmi pokračovať...“
Mária Farkašová, Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Levice

„Sme veľmi radi, že sme sa mohli zapojiť do takéhoto zmysluplného a krásneho projektu. Naši
žiaci prejavili o túto aktivitu veľký záujem, s nadšením vytvárali originálne a nápadité
záložky... Veríme, že záložky sa stanú praktickou pomôckou pri čítaní a budú motivovať
žiakov k tomu, aby častejšie siahli po knihe.“
Danka Sálusová, Základná škola s materskou školou, Liptovská Teplá
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„I keď nám ako partnerská škola bola pridelená škola zo Slovenska, naši žiaci sa ochotne do
projektu zapojili. Dokonca i deviataci, ktorí bývajú nad takéto aktivity ´povznesení´, vyrobili
pre kysuckých žiačikov krásne veselé mačky...“
Ľ. Hrušovská, Základná škola, Podzáhradná, Bratislava

„Chceli by sme Vám poďakovať za možnosť zapojiť sa do projektu... Naši žiaci s láskou
a veľkým zanietením pracovali na svojich malých dielkach, aby potešili kamarátov z Ludaníc.
Prekvapením pre nás boli ich úžasné záložky, ktoré nám spríjemňujú chvíle pri čítaní. Čo je
však najdôležitejšie, máme nových kamarátov, ktorí sa, ako napísali, už teraz tešia, že sa
možno niekedy stretneme v inom projekte.
Ružena Kočišová, Základná škola, Bystrany

„Keďže žiaci chceli nadviazať aj bližšie kontakty so zavarskými deťmi, rozhodli sa, že im
napíšu listy o sebe, svojej rodine, škole a prostredí, v ktorom žijú. Využili sme na to hodiny
slovenského jazyka a literatúry. Osobné listy s kontaktnými adresami a záložkami sme
spoločne odoslali.“
Mgr. Silvia Eštočinová, Základná škola s materskou školou, Lipovce
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„Idea projektu je dobrá, pretože poskytuje priestor pre komunikáciu medzi školami
a partnerstvo nemusí končiť výmenou záložiek, ale môže byť rozvíjané ďalšími aktivitami.“
Jana Klenovičová, Základná škola s materskou školou, Vlčany

„Záložky, ktoré sme dostali, mali na zadnej strane aj mailové adresy žiakov, takže verím, že to
bude znamenať aj začiatok priateľských kontaktov medzi našimi žiakmi.“
Zuzana Auxtová, Základná škola s materskou školou, MPČĽ, Brezno

„Poskytla som im základné údaje o škole a internetovú adresu školy. Siedmaci a piataci
napísali listy, ktoré som spoločne s komentárom odoslala elektronickou poštou. Okrem
zásielky so záložkami sme dostali listy od žiakov a ich kontaktné adresy. Teraz je len na
deťoch, ako rozvinú komunikáciu a pomôžu nadviazať spoluprácu medzi triedami.
Daniela Vystrčilová, Základná škola, Škultétyho, Topoľčany
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„Naši žiaci s radosťou vyrábali záložky, dávali do nich kus srdiečka, aby to bolo na druhej
strane cítiť. Vymýšľali sme rôzne tradičné aj netradičné techniky, aby práca žiakov bola
zaujímavejšia...“
Daša Lauková, Základná škola s materskou školou, Ľubochňa

„Pod vedením svojich triednych učiteliek vzali žiaci do rúk nožnice, lepidlo, farebné výkresy
a papiere, zapojili svoju fantáziu, tvorivosť a zručnosť a výsledkom bola kopa krásnych
záložiek do kníh.“
Zuzana Lazorová, Základná škola, Hôrka

„Deti s nadšením, s chuťou a zábavou tvorili záložky. Páčilo sa im, že môžu niečo darovať
niekomu, koho ešte nepoznajú a že takýmto spôsobom nájdu nového kamaráta...“
Martina Skybová, Základná škola, Podhoroď
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„Projekt bol pre nás prínosom tak v nadviazaní nových kontaktov, ako aj v podpore
myšlienky, že kniha je pre náš život stále dôležitá, ba dokonca nenahraditeľná. Táto
myšlienka bola motiváciou a hnacím motorom realizácie celého projektu.“
Viera Hladká, Základná škola, Rozkvet, Banská Bystrica

„Deti sami prichádzali s nápadmi a námetmi na záložky, vyhľadávali v časopisoch a na
internete... Potom si navzájom skúšali aj tie výtvarné techniky, ktoré videli u svojich
spolužiakov... Najviac sme kvitovali aj pomoc rodičov, mnohí sa zapojili do práce so svojimi
deťmi a tak sa prehĺbila spolupráca rodiny a školy.“
Zuzana Vargová, Základná škola s materskou školou, Zemplínske Hámre
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„Dohodli sme sa, že vytvoríme páry z jednotlivých tried a naši žiaci momentálne na hodinách
slohu pripravujú odpovede na pekné listy, ktoré dostali. Naši prváci sa zas rozhodli vyrobiť
pre rovesníkov v Čechách... malé darčeky k Vianociam.“
Jana Crmomanová, Spojená škola, Novohradská, Bratislava

„Práca žiakov bavila, prišli s novými zaujímavými nápadmi a hlavne robili niečo pre iných.
Musím oceniť aj prístup kolegov, ktorí žiakov veľmi dobre motivovali a usmerňovali.
Tematicky sme záložky zamerali na našu ľudovú slovesnosť a kultúru, a tak sa nám podarilo
primäť žiakov k tomu, aby "oprášili" svoje vedomosti a informácie z tejto časti našich
národných dejín.“
Margita Vojteková, Základná škola, Varín

„Veľmi pozitívne hodnotím túto aktivitu medzi školami, lebo deti sú šťastné, ak môžu urobiť
radosť iným rovesníkom a zároveň sa tešia, ak dostanú niečo pekné a zaujímavé.“
Božena Žišková, Základná škola s materskou školou Kataríny Brúderovej, Bratislava
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„Do výroby zložiek sa na našej škole zapojili všetky triedy, od najmenších prváčikov až po
deviatakov. Robili ich na hodinách výtvarnej výchovy a niektoré deti to tak chytilo, že ďalšie
záložky vyrábali aj doma.“
Ingrid Bohušová, Základná škola J. A. Komenského, Sereď

„Výroba záložiek bavila viac menšie deti, ale i tie staršie sa rady zapojili, najmä na hodinách
literatúry, kde mohli svoje dielka doplniť nielen kresbami, ale aj praktickými informáciami
o svojich obľúbených autoroch.“
Alena Dubeciová, Základná škola, Ivor, Veľké Rovné

„Projekt sa žiakom aj učiteľkám páčil pre jeho jednoduchosť a hlavne adresnosť – žiaci
presne vedeli pre koho záložky vyrábajú a myšlienka výmeny sa im pozdávala – na záložky od
kamarátov z druhej školy sa tešili. Obdŕžané záložky boli nielen pekným darčekom pre žiakov,
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ale vďaka rôznorodosti aj motiváciou pre učiteľky vyrobiť podobné záložky niekedy
v budúcnosti.“
Mária Tremková, Základná škola, Vinosady

„Tento projekt hodnotíme veľmi kladne, veríme, že do budúcnosti budú záložky pre našich
žiakov nádhernou inšpiráciou – siahnuť po knihe.“
Iveta Majerová, Základná škola, Trieda SNP, Banská Bystrica

„Sme veľmi radi , že projekt pokračuje a naše deti môžu nadväzovať nové priateľstvá aj takto
netradične. My sme dostali partnerskú školu zo Slovenska, ale naším deťom to vôbec
neprekážalo. Rýchlo sa vrhli do príprav záložiek... A aj napriek tomu, že záložky od
kamarátov ešte nemáme, už teraz vymýšľame, aké vianočné pozdravy poputujú do Slatiny.“
Marcela Ruňaninová, Základná škola s materskou školou, Kalná Roztoka
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„Výmenu záložiek niektoré triedy využili na predstavenie svojej triedy, záujmov detí
a odovzdanie pozdravov deťom z partnerskej [českej] školy. Žiakov najviac motivovala snaha
urobiť radosť rovesníkovi z inej a pritom blízkej krajiny. Snažili sa o čo najoriginálnejšie
spracovanie svojej záložky.“
Martina Vargová, Základná škola, Mierová, Bratislava

„Bola to veľmi pekná práca. Tešilo nás, že niekomu neznámemu urobíme radosť.“
Nikola Mažáryová, Základná škola, Turčianske Teplice

„Žiaci si dávali záležať, aby ich záložka bola niečím zaujímavá a spravila niekomu radosť.
Neraz zaznela pri práci otázka: „Bude sa im moja záložka páčiť“? alebo povzdych „Ktovie,
kto si vyberie moju záložku...“
Silvia Adamcová, Základná škola s materskou školou, Zavar
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„Začiatok školského roka sa nám vždy niesol v znamení záložiek. Žiaci si vytvorili aj školskú
pranostiku – Keď sa blíži október, záložku vždy do školy ber.“
Erika Cipovová, Základná škola, Lehota pod Vtáčnikom

„Deviataci vytvorili pre žiakov – prvákov záložky v podobe bábik, lietadielka či zvieratka, aby
sa malému žiačikovi z českej školy čo najviac priblížili.“
Kvetoslava Cehelská, Základná škola s materskou školou, Hrabkov

„Žiakom sa projekt hneď zapáčil a s chuťou pracovali na výrobe záložiek pre žiakov
partnerskej školy... Dostali sme aj naspäť milé záložky a sprievodný list od pedagógov aj
s fotkami a pozdravom od žiakov.“
Vierka Kaníková, Základná škola, Janského, Žiar nad Hronom
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„Spolupráca bola dobrá, dohodli sme sa, že v nej budeme pokračovať i naďalej. Žiaci z našej
školy si budú so svojimi kamarátmi z partnerskej školy dopisovať.“
Katarína Striežencová, Základná škola s materskou školou, Slatina nad Bebravou

„Záložky sa našim deťom páčili, pretože boli pripravované s láskou a citom.“
Jana Poláčeková, Základná škola, Kráľová nad Váhom

„Pri ich tvorbe si žiaci i učitelia kládli za cieľ, aj touto cestou spríjemniť mladým čitateľom
z partnerskej školy čítanie.“
Eva Timárová, Základná škola, Budkovce
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„Dúfame, že záložky budú slúžiť na to, na čo boli vyrobené – stanú sa užitočnými pomocníkmi
pri čítaní kníh, vzniknú nové priateľstvá a už teraz rozmýšľame nad ďalšou spoluprácou.“
Tamara Simoníková, Základná škola, Májové námestie, Prešov

„Do tohto projektu sa zapojili žiaci zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného
prostredia. Sú to žiaci, ktorí navštevujú 0. – 4. ročník. Myšlienka urobiť radosť niekomu
inému, ich veľmi zaujala.“
Katarína Lutterová, Základná škola, SNP 13, Spišské Vlachy
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„Projekt sme ukončili návštevou Základnej školy v Nitrianskych Hrnčiarovciach, ktorá nám
bola v rámci projektu pridelená. Z našej školy sa výmeny záložiek zúčastnili žiaci z 1. – 9.
ročníka. Každú triedu reprezentoval jeden žiak, ktorý za ňu odovzdával záložky.“
Anna Ponechalová, Základná škola Žofie Bosniakovej, Teplička nad Váhom

„Zoznámili sme sa so Základnou školou v obci Plavé Vozokany. Vymenili sme si s ňou záložky
a pani riaditeľka pridala aj bulletin o ich obci a škole. S radosťou odovzdávame tieto
informácie našim žiakom.“
Jela Strančiaková, Základná škola s materskou školou J. Lajčiaka, Pribylina

„Bol to jeden z projektov, do ktorého sa deti s radosťou zapojili. Pri výrobe záložiek sme
použili rôzne techniky podľa veku, schopností a záujmu detí. Snažili sme sa, aby našich
kamarátov z partnerskej školy zaujali nielen farebnosťou, rôznym tvarom, ale aby boli aj
poučné. Preto sme na zadnú stranu väčšiny umiestnili rozličné potrebné informácie, či už
vybrané slová, násobilku, anglickú gramatiku. Niektorí si mohli prečítať krátku rozprávku, či
básničku. Iní by sa možno radšej zabavili, pre tých sme prilepili osemsmerovku, krížovku...“
Agnesa Fuková, Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Nitra
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„Deti boli myšlienkou nadviazať kontakt s inou školou nadšené a s radosťou sa pripravovali
pre svojich kamarátov záložky do kníh... Nezostali sme však iba pri záložkách, napísali sme si
informačné listy o našich školách a žiaci 3. ročníka si navzájom vymenili adresy.“
Mgr. Beáta Karáčová, Základná škola, Sľažany

„... projekt bol pre nás prínosom, ukázal nám šikovnosť našich aj partnerských žiakov
a skutočnosť, že ak žiaka niečo zaujme, chce sa prezentovať, chce ukázať svoje schopnosti
a kvality a v neposlednom rade, má záujem rozširovať svoje priateľské vzťahy
a komunikovať.“
Klára Vrbová, Základná škola, Semerovo

22

„Hoci nám v rámci tohto ročníka nebola pridelená partnerská škola z Čiech, ale
z východného Slovenska, konštatujeme, že naše deti s rovnakou láskou, radosťou
a usilovnosťou vytvorili rozmanité záložky pre svojich kamarátov z Košíc.“
Miriam Sedláčeková, Základná škola, Tribečská, Topoľčany

„Výroba záložiek našich žiakov tak pohltila, že aj doma zhotovovali ďalšie záložky. Tie
najkrajšie z nich sme tiež pribalili do balíčka pre žiakov zo Základnej školy v Nemšovej.“
Eva Javorská, Základná škola s materskou školou, Budimír

„Na prípravu záložiek pre spolužiakov z partnerskej školy (Základnej školy s materskou
školou v Bánove) sa žiaci tešili. Pri ich výrobe volili rôznorodé i menej tradičné techniky.
Okrem maľby a kresby niektorí záložky háčkovali, plietli, vyšívali, kombinovali látky a papier
a iné materiály.“
Kristína Tirpáková, Základná škola, Ľubotín
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„Projekt podľa mňa splnil svoj účel, chápali sme záložky ako prostriedok na pritiahnutie detí
ku knihe, na zlepšenie čitateľských zručností. Deti strávili pri ich vytváraní príjemné chvíle,
podarované záložky použijú pri čítaní kníh.“
Daniela Bajzíková, Základná škola s materskou školou, Ludanice

„... v tomto školskom roku sme sa prvýkrát zapojili do česko-slovenského projektu Záložka do
knihy spojuje školy. Je to pekná myšlienka, ako vzbudiť záujem o čítanie a nadviazať kontakt
so školou v Českej republike.“
Iveta Novodomská, Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska, Sliač

„Žiaci sa prejavili veľmi kreatívne, zapájali sa nielen do výtvarných prác, ale i písania
sprievodných listov s ponukou mien na dopisovanie.“
Monika Slezáková, Základná škola, Raková
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„Výroba záložiek nám poskytla možnosť získať nové tipy na čítanie kníh, pretože pri ich
zhotovovaní sme sa rozprávali o obľúbených knihách a literárnych hrdinov. Zároveň sme
v Čechách získali nových priateľov, pre ktorých sme záložky zhotovili.“
Jana Válkyová, Základná škola Juraja Fándlyho, Sereď

„Každoročne sa zapájame do projektu a nebolo tomu inak ani v tomto 3. ročníku. Myslím si
totiž, že takouto nenásilnou a dnes aj netradičnou a tvorivou formou môžem prispieť k šíreniu
vedomostí o literatúre, o knihách a tiež o význame a zmysle priateľstva. Uvedomujem si, že je
mojím poslaním a myslím to naozaj úprimne, aby som deťom, mojim žiakom ukázala možnosť
výberu a slobodného rozhodnutia. Ak mnohé z nich aj vďaka tomuto nádhernému projektu
siahli po knihe, účel bol naplnený...“
Denisa Horváthová, Základná škola V. Beniaka s materskou školou, Chynorany
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„Záložky sa našim deťom páčili a na hodinách vlastivedy sa zoznámili s regiónom v okolí
Žiaru nad Hronom...“
Mária Malinová, Základná škola, Dr. Daniela Fischera, Kežmarok

„Zapojenie sa do projektu bolo pre nás príjemným spestrením vyučovania. Pre žiakov bolo
možnosťou prezentovať sa svojou prácou pred žiakmi v inom kúte našej vlasti, poslať
darčekový pozdrav svojim rovesníkom v inej škole. Zároveň si pripomenuli význam kníh v ich
živote, porozprávali sa o svojich obľúbených knihách.“
Jana Krišková, Zákaldná škola, Viestova, Myjava

„Záložky sme využili aj pri akcii Medzinárodný deň školských knižníc, keď sme pre rodičov
a občanov obce pripravili program spojený s výstavkou kníh a záložiek.“
Alena Grešlíková, Základná škola s materskou školou, Bukovce
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„Deti s veľkým nadšením googlili na internete, kde ten Zohor (naša partnerská škola) vlastne
leží a ako to tam vyzerá. Nikdy predtým o tomto meste nepočuli. A o to s väčšou radosťou sa
pustili do výroby záložiek.“
Erika Farkašovská, Základná škola s materskou školou, Brzotín

„Naša škola sa v rámci tohto milého projektu spriatelila s deťmi i pedagógmi zo ZŠ s MŠ
Ostrov u Lanškrouna (Česká republika). Vymenili sme si nielen krásne záložky, ale i pekné
knihy. My sme im poslali Danku a Janku a oni zase nám Povídání o pejskovi a kočičce.“
Dana Palatinusová, Základná škola s materskou školou, Selec

„Projekt hodnotím nielen ako skvelú možnosť nadviazania kontaktu s inými školami,
jedinečnú príležitosť prezentovania sa škôl, ale predovšetkým ho vnímam ako výborný
prostriedok na rozvíjanie záujmu detí o čítanie a knihu.“
Mgr. Mária Lužicová, Cesta na vŕšku, Marcelová
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„Svoju partnerskú školu Špeciálnu základnú školu v Klenovci sme spoznávali prostredníctvom
ich internetovej stránky. Projekt bol pre našich žiakov novým a obohacujúcim poznatkom.“
Tatiana Spišiaková, Špeciálna základná škola, Žehrianska, Bratislava

Stredné školy

„Sme radi, že tento projekt pokračoval aj v tomto roku, lebo má v sebe potenciál zbližovať
školy a rozvíjať tvorivé schopnosti žiakov. O to viac sa to cení pri stredoškolákoch, ktorí takto
môžu zúročiť svoje výtvarné zručnosti nadobudnuté v základnej škole. Projekt v každom
prípade oživil náš učiteľský a žiacky život.“
Emília Černeková, Obchodná akadémia D. M. Janotu, Čadca
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„... projektu sme sa zúčastnili po prvý raz. Musím skonštatovať, že nikto zo žiakov ani
učiteľov nevyjadril sklamanie, že nám bola pridelená len slovenská škola. Samozrejme,
stredoškolákov treba len trošku do aktivít motivovať a povzbudiť, ale potom sme často
prekvapení, čo všetko sa v nich skrýva... Ďakujem Vám za inšpiráciu, podujatie skutočne
obohatilo život na škole.“
Gabriela Szalayová, Obchodná akadémia, Račianska, Bratislava

„V elektronickej správe každá zo škôl v krátkosti predstavila svoju školu. Na hodinách etickej
výchovy a v čase mimo vyučovania žiaci kreslili a vytvárali záložky do kníh...“
Erika Žillová, Športové gymnázium, SNP, Košice

„... výmenu záložiek s gymnáziom zo Zlína sme zrealizovali pri osobnom stretnutí zástupcov
gymnázia (6 učiteľov) a ich žiakov (38 žiakov), ktorí nás navštívili v našej škole 13. – 14.
októbra 2011. My im návštevu oplatíme na jar budúceho roku.“
Mgr. Ľubica Tóthová, Gymnázium Antona Vrábla, Levice
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„Súčasťou projektu bolo niekoľko sprievodných akcií. Inšpiratívnou bola súťaž o najkrajšiu
a najoriginálnejšiu záložku, či súťaž o najstaršiu, najhrubšiu a najväčšiu knihu vo vlastnej
školskej knižnici. Záložky sa stali akýmsi posolstvom priateľstva, súdržnosti, ale i hravosti
a tvorivosti. Časť z nich sme venovali Detskému oddeleniu Knižnice G. F. Belopotockého,
časť chceme venovať čitateľom v našej školskej knižnici.“
Ivana Romanová, Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš

„V prvom rade sa Vám chcem poďakovať za organizáciu tohto projektu, ktorý umožnil
študentom prejaviť talent a urobiť radosť iným... Verím, že obdarovaní žiaci využijú záložky
pri čítaní zaujímavej knihy.“
Adela Husárová, Spojená škola, Žilina-Bytčica

„... niektorí žiaci prišli do školskej knižnice len tak – sami od seba – a vyhotovili záložky.“
Éva Fülöp, Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, Grešákova, Košice
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„Žiaci vytvorili záložky, kde na jednej strane uviedli citáty, ktoré najlepšie vystihujú ich vzťah
ku knihám. Na druhej strane záložky predstavili našu školu a seba, tí, ktorí chceli, uviedli aj
kontakt na svoj mail prípadne Facebook. Veria, že študenti z partnerskej školy sa im čoskoro
ozvú.“
Zuzana Tomková, Hotelová akadémia, Prešov

„Témou našich záložiek bolo mesto, v ktorom študenti študujú, Holíč a citáty slávnych
osobností... Myslíme si, že práve tieto neformálne aktivity dokážu podstatnejšie rozvíjať
osobnosť mladého človeka. Naši študenti, ktorí nepočuli o Giraltovciach, si samostatne
zisťovali údaje o tomto meste na východe Slovenska, a čo iné si môže učiteľ želať, ako
samostatných a vedomostí chtivých študentov?“
Eva Lisková, Stredná odborná škola Jozefa Čabelku, Holíč

31

„Do projektu sme sa zapojili druhýkrát. Žiaci kvinty a tretiaci na hodinách Umenia
a kultúry... ľubovoľnou technikou vyrobili záložky do knihy. Nakoniec ich ozdobili spoločným
poznávacím znamením – vlnenou bambuľkou.“
Martina Balogová, Gymnázium Krompachy

„... sme na našej škole usporiadali Čitateľsko-kreatívne popoludnie, ktoré pozostávalo
z triedneho čitateľského maratónu a tvorby záložiek. Mnohí študenti po dlhšej dobe, bohužiaľ
alebo chvalabohu, držali v rukách umeleckú literatúru, čítali úryvky a niektorých to
naštartovalo knihu i dočítať.“
Monika Garaiová, Obchodná akadémia, Šurany

„Aj ja by som prostredníctvom našich žiakov a učiteľov chcela poďakovať Vám za takúto
aktivitu v čase, keď už žiaci veľmi málo pracujú s knihou a počítače knihy vytláčajú.“
Beáta Mozolová, Stredná zdravotnícka škola, Nitra
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„Žiaci sa tešili, že môžu vyrábať darčeky vo forme záložiek pre svojich kamarátov, keďže
majú radi pracovné vyučovanie.“
Danka Čekanová, Spojená škola, Lipany

„Naši žiaci sa projektu potešili. Mohli naplno rozvinúť svoju fantáziu a tvorivosť...“
Eva Tomková, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Michalovce

„Aj nás učiteľov potešilo nadviazanie kontaktov a výmena informácií, propagačných
materiálov, časopisov s partnerskou školou. Na internetovej stránke školy sme informovali
o tomto projekte a jeho priebehu aj rodičov a priateľov školy.“
Mariana Masnicová, Gymnázium, Školská, Tvrdošín
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„Žiaci si vyžiadali ďalšie kontakty na Facebook a Pokec, keďže toto je dnes ich najbežnejší
spôsob komunikácie a kontaktov.“
Eva Malíšková, Gymnázium sv. Františka Assiského, Levoča

„O výmenu záložiek sme sa postarali osobne – začiatkom novembra sme spolu so žiakmi
navštívili našich českých partnerov priamo v ich škole, kde nás viac ako srdečne privítali
a ukázali nám úžasné priestory, v ktorých vyrábali záložky do kníh. Okrem výmeny záložiek
sme sa dohodli na ďalších spoločných projektoch, ktoré v blízkej budúcnosti radi
zrealizujeme.“
Pavla Leščáková, Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Levoča
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„Mládež pracovala poctivo na návrhoch a využívala svoju tvorivosť a fantáziu. Používali sme
rôzne techniky kreslenia, počnúc používaním vodových a temperových farieb, až po koláž.
Práca deti veľmi bavila a príjemne sme sa pri tom bavili.“
Jana Babjarová, Súkromná praktická škola, Prešov

„Žiaci našej školy sa s radosťou a s veľkým záujmom zapojili do tohto úžasného projektu,
v ktorom mohli preukázať vlastnú tvorivosť a záujem o rovesníkov z iného mesta. Páčila sa im
možnosť nadobudnúť nových kamarátov takýmto nevšedným spôsobom. Na hodinách
výtvarnej výchovy pracovali so zanietením a zvedavosťou.“
Marína Babjaková, Spojená škola, Športové gymnázium, Slančíkovej, Nitra

„Myslím si, že daný projekt prispel k nadviazaniu kontaktov medzi českými a slovenskými
školami a vytvoril priestor aj na ďalšiu spoluprácu do budúcnosti.“
Anna Kasanická, Stredná odborná škola drevárska, Liptovský Hrádok
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„Sme radi, že sa nám podarilo zrealizovať projekt.“
Anna Procházková, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Budovateľská, Komárno
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