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ÚVOD

Štrnásty ročník medzinárodnej konferencie Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá
škôl zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica pod záštitou Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky 24. septembra 2020 v prednáškovej sále Univerzitnej
knižnice v Bratislave. Medzinárodnú konferenciu slávnostne otvorila PaedDr. Anna
Chlupíková, poverená riaditeľka odboru predprimárneho vzdelávania a základných škôl
z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorá zároveň ocenila
víťazov 15. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice.
Podujatie sa uskutočnilo pri zachovaní platných hygienických opatrení proti šíreniu vírusu
COVID-19 a v komornej atmosfére.
Na medzinárodnej konferencii sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a rovnako aj
zástupcovia pedagogickej a knihovníckej verejnosti zo Slovenskej republiky.
Texty uverejnené v tomto zborníku sú rozdelené do dvoch častí.
Časť Analýza stavu školských knižníc na Slovensku prináša podrobnú analýzu stavu školských
knižníc v Slovenskej republike za rok 2019, detailné informácie o realizovaných troch
projektoch na podporu kreatívneho čítania metodickým centrom Slovenskej pedagogickej
knižnice pre školské knižnice a stručnú správu o činnosti uvedeného metodického centra.
Súčasťou analýzy sú informácie o počte škôl a školských knižníc, knižničnom fonde,
používateľoch, výpožičkách, podujatiach pre používateľov, informačných technológiách,
personálnom zabezpečení a financovaní školských knižníc s doplňujúcim komentárom.
V časti Projekty na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti sú uvedené originálne a inšpirujúce
projekty zamerané na podporu kreatívneho čítania žiakov v slovenských a českých
základných a stredných školách a v Pridružených školách UNESCO v Slovenskej republike.
Prvé tri školské knižnice, ktoré boli ocenené v rámci 15. ročníka celoslovenského projektu
Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc
28. októbra 2019, podrobne popisujú svoje stratégie rozvoja čitateľských zručností. Rovnako
táto časť popisuje aktivizujúce prístupy v oblasti práce s informáciami počas vyučovania a
oslavu materinského jazyka v rámci realizácie projektového dňa. Jej súčasťou je aj
prezentácia odborných poznatkov o čítaní detí z pohľadu celoštátnych prieskumov detskej
a dospelej populácie v Českej republike.
Obsah zborníka uzatvárajú prílohy, ako sú: vyhodnotenia troch projektov na podporu
kreatívneho čítania metodickým centrom Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské
knižnice (10. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá
Záložka do knihy spája školy, 8. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do
knihy spája slovenské školy, 15. ročník celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie
školskej knižnice) a fotogaléria zo 14. medzinárodnej konferencie Školské knižnice ako
informačné a kultúrne centrá škôl. Prvé dva uvedené projekty ešte dopĺňajú hodnotenia
školských koordinátorov zo základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl.

Rozália Cenigová
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I. Analýza stavu školských knižníc na Slovensku

ANALÝZA STAVU ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC ZA ROK 2019
A PROJEKTY NA PODPORU ČÍTANIA
Rozália Cenigová

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo
školstva“) v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
vykonáva každoročne štátne štatistické zisťovanie v oblasti školských knižníc. Štatistické
zisťovanie sa riadi Programom štátnych štatistických zisťovaní, ktorý zostavuje Štatistický
úrad Slovenskej republiky v súčinnosti s ministerstvom školstva. Štátne štatistické zisťovanie
za oblasť školských knižníc je realizované prostredníctvom ročného štatistického Výkazu
o školskej a akademickej knižnici Škol (MŠVVŠ SR) 10 – 01 (ďalej len „štatistický výkaz“).
Spravodajskou jednotkou štatistického zisťovania je škola, ktorej organizačným útvarom je
školská knižnica. Škola vypĺňa štatistické údaje prostredníctvom elektronického štatistického
zisťovania ministerstva školstva. Koordináciou a zabezpečením všetkých úloh a povinností
súvisiacich s výkonom štatistického zisťovania je poverené Centrum vedecko-technických
informácií Slovenskej republiky (ďalej len „CVTI SR“). Zber štatistických údajov a ich
schválenie vykonávajú odbory školstva okresných úradov v sídle kraja.
Základným východiskovým materiálom pre spracovanie analýzy stavu školských knižníc boli
štatistické údaje, ktoré uviedli školské knižnice v štatistickom výkaze za rok 2019. Školské
knižnice pri vyplňovaní štatistických výkazov získavali štatistické údaje z povinných
odborných evidencií a z ďalších doplňujúcich pomocných evidencií, ktoré priebežne viedli
počas roka 2019. Pri vypracúvaní analýzy sa vychádzalo z platných všeobecne záväzných
právnych predpisov, z metodických odporúčaní, interných správ a poznatkov metodického
centra pre školské knižnice, ktoré je súčasťou úseku metodiky a rozvoja knižničného systému
Slovenskej pedagogickej knižnice (ďalej len „metodické centrum pre školské knižnice“), ako
aj z poskytnutých 394 odborných konzultácií počas zberu štatistických údajov v mesiacoch
január až začiatok marca 2020. Zdrojom informácií boli aj informácie z printových
a elektronických médií, riadené telefonické rozhovory s vybranými zriaďovateľmi školských
knižníc a školskými knihovníkmi a písomne vyžiadané informácie zo škôl.
Analýza je informačným zdrojom o aktuálnom stave najmä knižničného fondu, používateľov,
výpožičiek a služieb, vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí, informačných
technológií, školských knihovníkov, hospodárení školských knižníc. Prináša aj príklady
dobrej praxe zo školských knižníc a informácie o projektoch metodického centra pre školské
knižnice, ktoré boli zamerané na rozvoj jazykovej kultúry a čitateľskej gramotnosti. Dopĺňa ju
stručný prierez vybraných činností metodického centra pre školské knižnice za uvedené
obdobie a návrh opatrení na skvalitnenie úrovne zabezpečenia činnosti školských knižníc.

POČET ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC
Podľa celkového sumáru štatistického zisťovania bolo k 31. decembru 2019 evidovaných
1 540 školských knižníc, ktoré boli zriadené v súlade so zákonom č. 126/2015 Z. z.
o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona
č. 38/2014 (ďalej len „zákon o knižniciach“). Tieto školské knižnice boli ako organizačné
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útvary súčasťou 1 540 základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií,
škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zároveň slúžili na
informačné a dokumentačné zabezpečenie výchovy a vzdelávania a výchovno-vzdelávacích
potrieb uvedených škôl (tabuľka 1).
Po deviatykrát sa uskutočnil adresný zber štatistických údajov o školských knižniciach,
a to na základe webového registra, ktorý bol vytvorený z identifikačných údajov o školských
knižniciach, ktoré systematicky vedie metodické centrum pre školské knižnice v Adresári
školských knižníc v Slovenskej republike. Do webového registra mali prístup len tie
základné školy, stredné školy a špeciálne školy, ktoré mali od roku 2000 do roku 2019
zriadené školské knižnice v súlade s platnou legislatívou a zároveň boli aj zaevidované
v Zozname knižníc Slovenskej republiky, ktorý vedie Ministerstvo kultúry Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“). V súčasnosti existuje zhoda medzi evidovanými
knižnicami v uvedenom zozname a v Adresári školských knižníc v Slovenskej republike.1
V roku 2019 bolo zrušených 6 školských knižníc, a to v dôsledku vyradenia 3 škôl zo siete
škôl a školských zariadení ministerstvom školstva, zlúčenia 2 škôl do jednej spojenej školy
a zrušenia 2 školských knižníc.
V sledovanom období bola zriadená 1 nová školská knižnica, ktorá bude spolu s ďalšími
142 školskými knižnicami finančne podporená z eurofondovej výzvy zameranej na
budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc,
odborných učební rôzneho druhu v základných školách v rámci Integrovaného regionálneho
operačného programu (IROP-PO2-SC222-2016-13). Riadiacim orgánom uvedeného
Integrovaného regionálneho operačného programu je Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“).2
Prioritnou osou uvedenej eurofondovej výzvy je ľahší prístup k efektným a kvalitnejším
verejným službám. Jej špecifickým cieľom je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov
základných škôl. Celková alokácia na výzvu je 54 634 430 €.3 Pri školskej knižnici boli
stanovené celkové oprávnené výdavky v sume 52 450 €. Na technické a technologické
vybavenie školskej knižnice bol stanovený limit 6 900 €, na knižničný fond bol stanovený
limit 37 500 € a na nábytok 8 050 €.
V roku 2019 obnovili svoju činnosť 2 školské knižnice, ktoré boli v minulosti na základe
rozhodnutia pedagogickej rady zrušené.
Tabuľka 1 Počet škôl a školských knižníc
Ukazovateľ

2018

2019

Počet škôl
Počet škôl so školskými knižnicami
z toho integrované s verejnou knižnicou

3 000
1 543
23

2 989
1 540
25

1

Nárast/pokles
(%)
-0,37
-0,24
+8,70

V súčasnosti existuje aj zhoda zápisov základných identifikačných údajov o uvedených školách v Adresári
školských knižníc v Slovenskej republike a v registri škôl a školských zariadení ministerstva školstva. Opravu
údajov vykonalo metodické centrum pre školské knižnice koncom roka 2019 a začiatkom roka 2020.
2
www.mpsr.sk
3
Oprávnenými prijímateľmi financií sú organizácie štátnej správy, obce, samosprávne kraje, mimovládne
organizácie a subjekty súkromného sektora.
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Graf 1 Počet škôl a počet školských knižníc
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Z celkového počtu 2 989 základných škôl, stredných škôl, špeciálnych škôl a spojených
škôl evidovaných v sieti škôl a školských zariadení ministerstva školstva v školskom roku
2019/2020 nemalo zriadenú školskú knižnicu 48 % škôl. Tieto školy využívali na informačné
a dokumentačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu kabinetné zbierky kníh,
prípadne si zapožičali informačné zdroje z verejných knižníc. V tabuľke 2 je uvedený počet
škôl a počet školských knižníc v školskom roku 2019/2020 podľa údajov z okresných úradov
v sídle kraja.
Tabuľka 2 Počet škôl a počet školských knižníc v školskom roku 2019/2020
Ukazovateľ

Okresný úrad Bratislava
Okresný úrad Trenčín
Okresný úrad Trnava
Okresný úrad Nitra
Okresný úrad Žilina
Okresný úrad Banská Bystrica
Okresný úrad Prešov
Okresný úrad Košice
Spolu Slovenská republika

Počet
základných
škôl, stredných
škôl, špeciálnych
škôl a spojených
škôl
283
264
305
395
363
398
539
442
2 989
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Počet
školských knižníc

%

131
167
184
186
210
177
285
200
1 540

46
63
60
47
58
44
53
45
52

Graf 2 Počet škôl a počet školských knižníc v školskom roku 2019/2020
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KNIŽNIČNÝ FOND
K 31. decembru 2019 školské knižnice evidovali vo svojich prírastkových zoznamoch
5 793 044 knižničných jednotiek (tabuľka 3). Po prepočítaní uvedeného počtu knižničných
jednotiek s počtom školských knižníc pripadlo na jednu školskú knižnicu približne
3 762 knižničných jednotiek, čo je o 11 knižničných jednotiek menej ako v roku 2018.
Z celkového počtu 1 540 školských knižníc evidovalo vo svojom knižničnom fonde:
• 12 školských knižníc menej ako 200 knižničných jednotiek,
•

52 školských knižníc menej ako 50 knižničných jednotiek z odbornej literatúry,

•

18 školských knižníc menej ako 50 knižničných jednotiek z krásnej literatúry.

Za povšimnutie stojí skutočnosť, že počet knižničných jednotiek po prepočítaní s celkovým
počtom registrovaných používateľov a potenciálnych používateľov vyzeral približne rovnako
ako za predchádzajúce štatistické obdobia. Na jedného registrovaného používateľa pripadlo
približne 20 zväzkov, na jedného potenciálneho používateľa pripadlo 12 zväzkov, na
jedného registrovaného používateľa z radov žiakov pripadlo približne 23 zväzkov
a na jedného potenciálneho používateľa z radov žiakov pripadlo 14 zväzkov.
Počet titulov dochádzajúcich periodík po prepočítaní na jednu školskú knižnicu
predstavoval približne 0,78 titulu. Oproti roku 2018 je to nepatrný pokles o 0,12 titulu.
Zaujímavosťou je, že 1 279 školských knižníc neodoberá do svojej školskej knižnice žiadne
periodikum.
Školské knižnice dopĺňali knižničné fondy najmä formou nákupu, darom, výmenou,
bezodplatným prevodom a náhradou za stratený dokument. Ročný prírastok po prepočítaní
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na jedného registrovaného používateľa bol 0,29 titulu. Oproti roku 2018 sa nepatrne znížil,
a to o 0,01. Uvedený ročný prírastok predstavuje približne 9,6 % z optimálneho ročného
prírastku. Model školskej knižnice totiž odporúča školským knižniciam, aby každý rok
zakúpili 3 zväzky na jedného registrovaného používateľa.
Je potrebné povedať štyri dôležité informácie, ktoré sa viažu k nákupu kníh, respektíve
nákupu knižničného fondu:
• Školské knižnice sa od roku 2019 nemôžu uchádzať o finančné prostriedky na nákup
knižničného fondu z Fondu na podporu umenia; stali sa neoprávnenými žiadateľmi pre
uvedený dotačný program.
•

Už počas roka 2019 si mohlo 143 podporených školských knižníc doplniť knižničný
fond zo spomínanej eurofondovej výzvy na budovanie a zlepšenie technického
vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu
v základných školách. Na nákup knižničného fondu mali stanovený limit 37 500 € pre
jednu školskú knižnicu.

•

V rámci výzvy Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej
škole (výška jej alokácie je 18 miliónov €)4, ktorú ešte v roku 2018 vyhlásilo
ministerstvo školstva ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie
operačného programu Ľudské zdroje, sa mohli základné školy uchádzať aj o príspevok
na pomôcky (napr. nákup kníh) previazané s predmetom výzvy. Hlavným cieľom
výzvy bolo zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšiť študijné
výsledky v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na
základných školách, a to aj v nadväznosti na výsledky žiakov v Programe
medzinárodného hodnotenia žiakov PISA. Projekty mohli byť zamerané na
mimoškolskú činnosť, na zaradenie extra hodín či na vzdelávanie pedagogických
a odborných zamestnancov, vrátane zakladania pedagogických klubov.

•

Aj v rámci ďalšej dopytovo-orientovanej výzvy, ktorej cieľom bolo zvýšiť kvalitu
vzdelávania na gymnáziách v oblastiach čitateľskej, matematickej, finančnej
a prírodovednej gramotnosti, sa mohli gymnáziá uchádzať o príspevok na pomôcky
(napr. nákup kníh) previazané s predmetom výzvy. Ministerstvo školstva ako
sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské
zdroje ju vyhlásilo v novembri v roku 2018. Gymnáziá mohli čerpať finančné
prostriedky z Európskeho sociálneho fondu (plánovaná výška alokácie bola
20 miliónov €). V rámci projektov mohli gymnáziá podporiť realizáciu mimoškolskej
činnosti, na ktorú sa neuplatňuje vzdelávací poukaz, a ktorá nie je realizovaná v rámci
výchovného programu, zaradenie extra hodín, vzdelávanie pedagogických
a odborných zamestnancov, vrátane zakladania pedagogických klubov.

Školské knižnice vyradili zo svojich knižničných fondov 65 748 knižničných jednotiek, a to
najmä pre ich nadbytočnú duplicitu, multiplicitu, obsahovú zastaranosť alebo fyzické
poškodenie.
Počet knižničných jednotiek spracovaných automatizovane tvoril približne
35 % z celkového počtu evidovaných knižničných jednotiek a vykázalo ich 510 školských
knižníc. Oproti roku 2018 je to nárast o 1 %. Je potrebné uviesť, že sa už po druhýkrát do
4

www.minedu.sk
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tohto ukazovateľa zarátavali aj knižničné jednotky, ktoré boli spracované v elektronických
programoch (napr. aScAgenda, eŠkola), ktoré umožňovali evidovať všetky povinné údaje
v elektronickom prírastkovom zozname, ktoré predpisuje vyhláška ministerstva kultúry
č. 201/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie
knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach.
Z celkového počtu 1 540 školských knižníc malo 558 školských knižníc spracovaných
k 31. decembru 2019 celý knižničný fond automatizovaným spôsobom.
Za dôležité považujeme uviesť nasledujúcu skutočnosť, ktorá bola získaná na základe
kontroly metodického centra pre školské knižnice a na základe riadeného rozhovoru so
zriaďovateľmi školských knižníc – riaditeľmi škôl a so školskými knihovníkmi a to, že
každoročne pribúda väčší počet školských knižníc, ktoré prestávajú spracovávať knižničné
jednotky automatizovaným spôsobom v zakúpených automatizovaných knižničnoinformačných systémoch.5 Oslovené školské knižnice opätovne uvádzali tieto dôvody:
• nedostatok finančných prostriedkov na zaplatenie poplatku za ročné aktualizácie
automatizovaného knižnično-informačného systému alebo za jeho servis,
•

zmena školského knihovníka, ktorý nevie pracovať s automatizovaným knižničnoinformačným systémom alebo nemá ani záujem pracovať s ním,

•

problémy v komunikácii zamestnancov školy (napr. nezáujem riaditeľa školy
o podporu prevádzky automatizovaného knižnično-informačného systému alebo
dokonca o prevádzku a činnosť školskej knižnice).

Tabuľka 3 Knižničný fond
Ukazovateľ
Knižničné jednotky spolu
knihy a zviazané periodiká
v tom
audiovizuálne
a elektronické dokumenty
iné špeciálne dokumenty
Počet titulov dochádzajúcich periodík
Ročný prírastok knižničných jednotiek
Úbytky knižničných jednotiek
Knižničné jednotky spracované
automatizovane celkom

2018

2019

5 822 181
5 736 080
56 843

5 793 044
5 709 669
53 645

Nárast/pokles
(%)
-0,50
-0,46
-5,63

29 258
1 394
84 427
70 985
1 973 534

29 730
1 206
83 249
65 748
2 031 251

+1,61
-13,49
-1,40
-7,38
+2,92

5

Táto skutočnosť sa týka 393 školských knižníc, ktoré si zakúpili automatizovaný knižnično-informačný systém
v rámci rozvojového projektu ministerstva školstva Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc v rokoch
2006 – 2009, 2011 a 2013.
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POČET POUŽÍVATEĽOV
Na základe štatistických údajov (tabuľka 4) môžeme skonštatovať, že počet registrovaných
používateľov tvoril približne 59 % z celkového počtu potenciálnych používateľov.
Percento registrovaných používateľov z radov potenciálnych pedagogických a odborných
zamestnancov predstavovalo približne 69 % a z radov potenciálnych žiakov predstavovalo
približne 58 %. Podobné štatistické údaje vo všetkých uvedených ukazovateľoch boli
dosiahnuté aj v roku 2018.
Z celkového počtu 1 540 školských knižníc vykázalo rovnaký počet registrovaných
i potenciálnych používateľov 447 školských knižníc. V týchto školských knižniciach
využívali knižnično-informačné služby všetci členovia školskej komunity. Oproti roku 2018
je to nárast o 24 školských knižníc.
Je potrebné povedať, že oproti predchádzajúcim rokom došlo k zmene v poradí
percentuálneho podielu registrovaných používateľov z celkového počtu potenciálnych
používateľov z radov žiakov. Na prvom mieste sa umiestnili žiaci v školských knižniciach
špeciálnych škôl (67 %), na druhom mieste boli žiaci zo školských knižníc základných škôl
(62 %), na treťom mieste skončili žiaci zo školských knižníc stredných škôl (50 %) a na
poslednom mieste žiaci zo školských knižníc spojených škôl (49 %).
Takisto sa zmenilo poradie podľa percentuálneho podielu registrovaných používateľov
z celkového počtu potenciálnych používateľov z radov pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov. Najväčšie percentuálne zastúpenie mali pedagogickí
zamestnanci a odborní zamestnanci v školských knižniciach špeciálnych škôl (75 %), potom
v školských knižniciach základných škôl (72 %), o niečo menej v školských
knižniciach stredných škôl (67 %) a najmenej v školských knižniciach spojených škôl
(60 %).
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V prípade 25 integrovaných školských knižníc s verejnými knižnicami boli poskytované
knižnično-informačné služby aj verejnosti. Zarážajúce je opakované zistenie, že až v 9 týchto
integrovaných školských knižniciach s verejnými knižnicami neprejavila záujem o knižničnoinformačné služby široká verejnosť.
Celkový počet fyzických návštev všetkých návštevníkov školských knižníc bol 2 031 251.
Oproti roku 2018 je to nárast približne o 18 %. Ide o fyzické osoby, ktoré počas celého
kalendárneho roka 2019 využívali absenčné výpožičky a prezenčné výpožičky knižničných
dokumentov, prístup na internet, kopírovacie a iné služby školskej knižnice alebo sa zúčastnili
vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré školská knižnica realizovala vo svojich
priestoroch alebo mimo svojich priestorov (napr. v triede, aule školy, telocvični, kultúrnom
dome alebo prírode). Priemerná ročná návštevnosť jednej školskej knižnice predstavovala
približne 1 319 fyzických návštev. Oproti roku 2018 sa výrazne zmenilo poradie návštevnosti
školských knižníc v jednotlivých školách. Na prvom mieste sa umiestnili školské knižnice
stredných škôl s 3 970 návštevníkmi, na druhom mieste školské knižnice základných škôl
s 959 návštevníkmi, na treťom mieste školské knižnice spojených škôl s 950 návštevníkmi
a na štvrtom mieste školské knižnice špeciálnych škôl s 552 návštevníkmi.
Tabuľka 4 Používatelia
Ukazovateľ
Registrovaní používatelia
z toho pedagogickí/odborní zamestnanci
žiaci
Potenciálni používatelia
z toho pedagogickí/odborní zamestnanci
žiaci

2018

2019

285 898
33 260
249 579
485 979
47 289
432 136

287 987
33 760
250 432
489 327
48 605
429 997
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z toho žiaci

Nárast/pokles
(%)
+0,73
+1,50
+0,34
+0,68
+2,78
-0,49

VÝPOŽIČKY
Na základe spracovania štatistických údajov o počte poskytnutých výpožičiek (tabuľka 5)
a po prepočítaní celkového počtu výpožičiek na jedného registrovaného používateľa, ktorý
bol približne 5 výpožičiek, možno skonštatovať, že rovnaký výsledok bol dosiahnutý aj za
predchádzajúce štatistické obdobia.
Za povšimnutie stojí fakt, ktorý bol zistený na základe vykonania prepočtu výpožičiek za
školské knižnice jednotlivých druhov škôl a počtu registrovaných používateľov. Približne
o 1 výpožičku viac, ako bol uvedený celkový priemer na jedného registrovaného používateľa,
dosiahli školské knižnice stredných škôl (6 výpožičiek). Pod uvedeným priemerom skončili
registrovaní používatelia v školských knižniciach základných škôl a školských knižniciach
spojených
škôl
(4 výpožičky).
Najmenší
počet
výpožičiek
dosiahli školské
knižnice špeciálnych škôl (3 výpožičky).
Kvôli objektívnosti musíme opätovne uviesť, že školské knižnice za dané štatistické obdobie
poskytli oveľa väčší počet absenčných výpožičiek i prezenčných výpožičiek, ako vykázali vo
svojich štatistických výkazoch za rok 2019. Problémom zostáva ich nedostačujúca evidencia
alebo dokonca v ojedinelých prípadoch aj chýbajúca priebežná evidencia počas celého
kalendárneho roka.
Za uvedené obdobie boli na základe sumáru štatistických údajov zistené tieto negatívne
skutočnosti:
• 129 školských knižníc vôbec neevidovalo alebo neposkytovalo prezenčné výpožičky
(136 školských knižníc v roku 2018),
•

296 školských knižníc neposkytovalo absenčné výpožičky (285 školských knižníc
v roku 2018),

•

211 školských knižníc poskytlo menej ako 10 výpožičiek odbornej literatúry
pedagogickým a odborným zamestnancom a žiakom (191 školských knižníc v roku
2018),

•

63 školských knižníc poskytlo menej ako 10 výpožičiek krásnej literatúry
pedagogickým a odborným zamestnancom a žiakom (58 školských knižníc v roku
2018).

Uvedené negatívne zistenia sú dôsledkom toho, že zriaďovatelia niektorých školských knižníc
nevytvárajú také podmienky pre činnosť svojich školských knižníc, ktoré by pravidelne a v
úplnosti poskytovali knižnično-informačné služby svojim používateľom. Je smutné, že aj
v tomto období, kedy sa celá spoločnosť usiluje o rozvoj čitateľskej gramotnosti, existujú
zriaďovatelia školských knižníc, ktorí svoju školskú knižnicu považujú za „vecné bremeno“.
V jej zrušení im len prekáža zákonná povinnosť ponúknuť knižničný fond zrušenej školskej
knižnice iným knižniciam knižničného systému Slovenskej republiky6.
Školské knižnice neposkytli v rámci medziknižničnej výpožičnej služby iným knižniciam
v rámci Slovenskej republiky po druhýkrát žiadnu knižničnú jednotku a z iných knižníc
v rámci Slovenskej republiky si vypožičali 59 knižničných jednotiek.
6

§ 4 ods. 2 písm. j) zákona o knižniciach
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Po prepočítaní študijných a čitateľských miest s počtom školských knižníc pripadlo
na jednu školskú knižnicu podobne ako za predchádzajúce štatistické obdobia
približne 12 študijných a čitateľských miest.
Podobne ako za predchádzajúce štatistické obdobia sa aj celková plocha školských knižníc
zmenšila len minimálne. Po prepočítaní celkovej plochy školských knižníc v m² s počtom
školských knižníc je celková plocha jednej školskej knižnice 44,18 m².
Uvedené zistenie je v rozpore s odporúčaním Modelu školskej knižnice, ktoré uvádza, že by
plocha na poskytovanie knižnično-informačných služieb mala zaberať 93 m² pre používateľov
školskej knižnice v škole s počtom žiakov do 249, 186 m² v škole s počtom žiakov od 250 do
500 žiakov a 279 m² v škole s počtom žiakov nad 500. Na základe uvedeného bolo zistené, že
len 102 školských knižníc je umiestnených v optimálnych priestoroch. Ich plocha bola buď do
93 m², alebo väčšia ako 93 m².
Pokiaľ ide o počet prevádzkových hodín – výpožičných hodín pre používateľov školských
knižníc za týždeň, tak na základe prepočtu celkového počtu uvedených hodín s počtom
školských knižníc bolo zistené, že jedna školská knižnica poskytovala knižnično-informačné
služby svojim používateľom v priemere 5 hodín a 18 minút (v roku 2018 to bolo 5 hodín
a 17 minút). Do týchto prevádzkových hodín boli započítané aj pravidelné vyučovacie
hodiny, ktoré boli odučené v priestoroch školských knižníc.
Najväčší počet prevádzkových hodín vykázali školské knižnice v stredných školách
(7 hodín a 32 minút) a najmenší počet zase školské knižnice v základných školách
(4 hodiny a 34 minút). Ďalšie školské knižnice, ktoré boli súčasťou iných druhov škôl,
poskytovali približne rovnaký počet výpožičných hodín, a to v nasledujúcom poradí: školské
knižnice spojených škôl (5 hodín a 47 minút) a školské knižnice špeciálnych škôl (5 hodín
a 39 minút).
Považujeme za dôležité uviesť, že aj tieto zistenia sú v rozpore s odporúčaným počtom
prevádzkových hodín pre používateľov za týždeň, ktorý uvádza Model školskej knižnice.
Uvedený metodický dokument považuje za vhodné, aby bola školská knižnica otvorená
25 hodín týždenne, a to 5 hodín denne a minimálne dvakrát do týždňa aj v popoludňajších
hodinách do 16. hodiny. V integrovaných školských knižniciach s verejnými knižnicami by sa
mali knižnično-informačné služby poskytovať takisto v popoludňajších hodinách, a to
najmenej dvakrát za týždeň do 18. hodiny.
Nad rámec odporúčania Modelu školských knižníc malo otvorenú školskú knižnicu
56 školských knižníc (v roku 2008 to bolo 54 školských knižníc), a to v rozpätí od 25 do
40 hodín týždenne, čo možno pokladať za príklad dobrej knižničnej praxe.
Na základe uvedeného je potrebné upozorniť na to, že sú aj školské knižnice, ktoré poskytujú
prevádzkové hodiny v minimálnom čase. Napríklad 474 školských knižníc, podobne ako
v roku 2018, má otvorenú školskú knižnicu len 2 hodiny týždenne a 286 školských knižníc
má otvorenú školskú knižnicu 1 hodinu týždenne (v roku 2018 to bolo 276 školských
knižníc).
Za povšimnutie stoja aj prevádzkové hodiny 25 integrovaných školských knižníc
s verejnými knižnicami. Pri prepočte vykázaných prevádzkových hodín vychádza síce na
jednu integrovanú školskú knižnicu priemerne 8 hodín a 46 minút, ale až 23 z nich má
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prevádzkové hodiny menšie, ako odporúča Model školskej knižnice, a dokonca 6 z nich
poskytuje knižnično-informačné služby svojim používateľom len 2 hodiny týždenne.
Tabuľka 5 Výpožičky
2018
1 393 693
564 150
687 190
0

1 330 539
507 516
677 365
0

Nárast/Pokles
(%)
-4,53
-10,03
-1,43
0,00

61

59

-3,28

17 844
68 274
8 164

17 851
68 042
8 176

+0,04
-0,34
+0,15

Ukazovateľ
Výpožičky spolu
z toho
odborná
literatúra krásna
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PODUJATIA PRE POUŽÍVATEĽOV
V priebehu roka 2019 školské knižnice organizovali vzdelávacie a kultúrno-spoločenské
podujatia, ktoré boli zamerané na jazykovú kultúru a čitateľskú gramotnosť používateľov
(tabuľka 6). Po prepočítaní počtu vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí s počtom
školských knižníc vychádza približne 15 zorganizovaných podujatí na jednu školskú
knižnicu. Oproti roku 2018 je to opäť o 1 podujatie menej.
Čo sa týka poradia sledovaného počtu zorganizovaných vzdelávacích a kultúrnospoločenských podujatí podľa jednotlivých druhov škôl, bolo nasledovné: školské
knižnice špeciálnych škôl (približne 27 podujatí na jednu školskú knižnicu), školské
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knižnice spojených škôl (približne 23 podujatí na jednu školskú knižnicu), školské knižnice
základných škôl (približne 16 podujatí na jednu školskú knižnicu), školské knižnice
stredných škôl (približne 9 podujatí na jednu školskú knižnicu).
Školské knižnice v sledovanom období zorganizovali 10 092 akcií informačnej výchovy.
Po ich prepočítaní s počtom školských knižníc pripadlo na jednu školskú knižnicu, podobne
ako v roku 2018, približne 7 akcií informačnej výchovy. Zarážajúce je ale zistenie, že až
46 % školských knižníc nezorganizovalo žiadnu akciu zameranú na rozvoj informačnej
výchovy a dokonca ani „povinnú“ septembrovú exkurziu pre žiakov prvých ročníkov, aby ich
informovali o zložení knižničného fondu a o škále poskytovaných knižnično-informačných
služieb.
V rámci vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí najčastejšie realizovali hodiny
hlasného čítania, čitateľské dielne, čitateľské maratóny, literárne, recitačné a výtvarné súťaže,
vedomostné kvízy, besedy so spisovateľmi či inými celoslovenskými, alebo regionálnymi
významnými osobnosťami, žiacke besedy o prečítaných knihách, prezentácie knižničných
noviniek, ktoré niekedy dopĺňali aj video ukážkami, literárne pásma o spisovateľoch vo forme
referátov, powerpointových prezentácií alebo literárnych medailónikov, dramatizácie
rozprávok, rozprávkové dopoludnia alebo rozprávkové popoludnia, rozhlasové relácie,
literárne karnevaly alebo literárne exkurzie, či vyrábali záložky.
Niektoré podujatia, ktoré realizovali školské knižnice, boli súčasťou celoslovenských či
medzinárodných projektov zameraných na podporu čitateľskej gramotnosti. Na ilustráciu
môžeme spomenúť napríklad projekty metodického centra pre školské knižnice, ako boli
10. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy, 8. ročník
celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy a 15. ročník
celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, alebo najznámejšie
projekty iných subjektov, kde patrili 20. ročník Týždňa slovenských knižníc, medzinárodné
podujatie Noc s Andersenom 2019, celoslovenská kampaň Les ukrytý v knihe,
celoslovenský projekt Čítajme si, celoslovenská súťaž Čítajme s Osmijankom – pridaj sa
aj ty!, literárne súťaže Hviezdoslavov Kubín a Šaliansky Maťko.
Knižničné fondy školských knižníc a ich informačné a komunikačné technológie využívali aj
pedagogickí zamestnanci, ktorí vo svojej práci aplikovali inovatívne vzdelávacie prístupy so
snahou motivovať žiakov k aktívnej práci v škole a k dosiahnutiu kvalitnejšieho vzdelania. To
potvrdzuje napríklad svojimi výsledkami Základná škola s materskou školou v Starej
Bystrici. Uvedená škola získala v prieskume INEKO najlepšie hodnotenie spomedzi
základných škôl na Kysuciach. Jej riaditeľka Adriána Petríková povedala, že uvedený úspech
pripisuje: „Zanietenosti učiteľov pre svoju prácu a snahe dosahovať vynikajúce výsledky,
dobrej klíme v škole, spolupráci s rodičmi a zriaďovateľom, vybavenosti kabinetov
modernými učebnými pomôckami a IKT technikou, kvalitnému vyučovaciemu procesu, ktorý
sa uskutočňuje i vo vybudovaných učebniach, ako napr. fyzikálno-chemicko-biologické
laboratórium, jazykové učebne, učebňa na výučbu informatiky, knižnica...“7 Je potrebné
dodať, že rôzne formy a metódy individuálnej alebo kolektívnej práce s knihou zvlášť
využívali školskí knihovníci pri žiakoch so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Takisto ich využívali aj pri vyučovaní medzipredmetových zručností, ako sú kreativita,
kritické myslenie či riešenie problémov.
7

PALUCHOVÁ, Magdaléna: Riaditeľka Adriána Petreková: Žiaci sú veľmi vnímaví, ich výkon závisí aj od
klímy v škole. In: My Kysuce, roč. 30, 2020, č. 4, s. 3.
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PRÍKLADY DOBREJ PRAXE ZO ŠKOLKÝCH KNIŽNÍC
Za dôležité považujeme osobitne vyzdvihnúť príklady dobrej praxe z dvoch školských
knižníc. Ako prvý príklad uvádzame Školskú knižnicu Základnej školy v Loku, ktorá aj
vďaka rozvojovému projektu Čitateľský kútik – brána do života vo svojich priestoroch
zrealizovala množstvo zaujímavých, originálnych a inšpirujúcich akcií zameraných na
podporu čítania (https://zslok.edupage.org/album/). Napríklad môžeme spomenúť čitateľské
a pisateľské dielne, výtvarné súťaže (zhotovenie obrázkového čítania rozprávkových
animácií), dramatizácie rozprávok či čitateľské súťaže (súťaž o Najlepšieho čitateľa a súťaž
Brána do života). Mimoriadny ohlas vyvolala aj aktivita Mamy, čítajme s nami, ktorá sa
konala 18. novembra 2019. Pozvanie do školy prijali mamičky žiakov z majority, ako aj
z minority, ktoré žiakom čítali slovenskú rozprávku Princ Bajaja a rómsku rozprávku Ruppa
a Ruppuno. Na doplnenie uvádzame, že cieľom uvedeného rozvojového projektu bola
podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných
školách, eliminácia bariér znevýhodnenia a zabezpečenia rovnosti príležitostí pre všetkých.
Ministerstvo školstva uvedenú školskú knižnicu podporilo sumou 2 601 €. Ako druhý príklad
uvádzame Školskú knižnicu Slovenského národného povstania v Sučanoch, ktorá takisto
počas minulého školského roka zorganizovala celý rad akcií zameraných na podporu
kreatívneho čítania (https://zssucany.edupage.org/album/). Napríklad učiteľky 3. ročníka
zorganizovali súťaž Kráľ a kráľovná čitateľov. Ďalej škola zorganizovala regionálnu súťaž
v prednese poézie a prózy Moricove Sučany na tému Príroda je život pre každého.
Každoročne vo svojej školskej knižnici organizujú medzinárodné podujatie Noc
s Andersenom. Počas celého roka jej priestory pravidelne navštevujú žiaci nielen v rámci
vyučovacích hodín, ale aj počas činností školského klubu detí.
PROJEKTY METODICKÉHO CENTRA PRE ŠKOLSKÉ KNIŽNICE ZAMERANÉ
NA ROZVÍJANIE ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI ŽIAKOV
Metodické centrum pre školské knižnice v mesiaci október 2019 zorganizovalo tri projekty
zamerané na jazykovú kultúru a rozvoj čitateľskej gramotnosti. Projektov sa
zúčastnilo 1 534 slovenských a českých základných škôl a stredných škôl spolu
s 176 079 žiakmi a ostatnými členmi školských komunít a vzácnymi hosťami.
Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy
Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne z Českej
republiky pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2019
zorganizovala 10. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy na tému
List za listom – baví ma čítať. Uvedený česko-slovenský projekt bol určený pre základné
školy a osemročné gymnáziá zo Slovenskej republiky a z Českej republiky. Jeho cieľom bolo
zábavnou a hravou formou pomôcť slovenským a českým pedagogickým i nepedagogickým
zamestnancom získať žiakov pre čítanie, podporiť ich dobrý vzťah ku knihám a motivovať
ich, aby si knihy vyberali podľa svojich čitateľských záujmov. Rovnako, aby vytvárali
spoločenstvá, v ktorých by priateľsky spolupracovali, diskutovali o prečítanom a navzájom by
si odporúčali knihy. Taktiež jeho zámerom bolo, aby výmenu záložiek využili prihlásené
školy aj k nadviazaniu vzájomnej spolupráce, poznávaniu jazyka, literatúry, histórie, kultúry
či regionálnych zvykov v oboch republikách. Výmenu záložiek mohli zúčastnené školy
využiť aj v rámci prierezovej témy školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť
školského projektu.
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Do projektu sa prihlásilo 1 163 škôl s celkovým počtom 131 889 žiakov, z toho bolo
423 českých škôl s celkovým počtom 42 011 žiakov a 740 slovenských škôl s celkovým
počtom 89 878 žiakov.
Samotnej výrobe záložiek predchádzali živé žiacke diskusie o knihách a literárnych
postavách. Žiaci vyrobili záložky na určenú tému List za listom – baví ma čítať väčšinou
počas vyučovania, v školskom klube detí, v rámci krúžkovej činnosti alebo v školskej
knižnici, a to podľa svojich schopností, zručností, možností a primerane k svojmu veku.
Mladší žiaci kreslili alebo maľovali na záložky väčšinou obľúbené postavičky z klasických
rozprávok (napr. Snehulienka a sedem trpaslíkov, Ako išlo vajce na vandrovku, Šípková
Ruženka, Perníková chalúpka, O troch prasiatkach, Červená čiapočka, Medovníková
chalúpka, Janko a čarovná fazuľa, Maťko a Kubko), z povestí alebo rôznych príbehov
o zvieratkách. Mnohí z nich namaľovali na svoje záložky aj očarujúcich hrdinov z českých
kníh, ako boli napríklad Krtko, Ferdo Mravec, Rozprávky o psíčkovi a mačičke, Mach a
Šebestová. Starší žiaci a mladší gymnazisti sa snažili na svojich záložkách stvárniť literárny
motív z fantasy literatúry, dobrodružnej literatúry či dievčenských románov (napr. Pán
prsteňov, Malý princ, Harry Potter, Robinson Crusoe, Cesta na mesiac, Grafitové dievča,
Dievča s maskou). Na zadnú stranu záložiek väčšinou napísali názov knihy a meno autora,
svoje poštové alebo mailové adresy či kontakty na sociálne siete, aby mohli medzi sebou
navzájom komunikovať nielen počas realizácie česko-slovenského projektu, ale aj po jeho
oficiálnom ukončení.
Doplňujúcim programom výroby záložiek boli najčastejšie tieto čitateľské aktivity: žiacke
besedy o obľúbených knihách, besedy so spisovateľmi (napr. Braňom Jobusom, Gabrielou
Futovou, Katarínou Mosnákovou-Bagľašovou), čitateľské štafety, čitateľské maratóny, pútavé
referáty o spisovateľoch, čítanie dobrodružných príbehov staršími žiakmi mladším žiakom,
dramatizácie rozprávok, literárne kvízy, recitačné súťaže a písanie čitateľských denníkov.
Takisto veľa škôl realizovalo vyučovacie hodiny zamerané na oboznámenie sa s českým
jazykom a knihami od najznámejších českých spisovateľov. Mnohí žiaci robili aj vlastivedné
projekty zamerané na predstavenie vlastnej školy, obce a regiónu rovesníkom z partnerskej
školy alebo pripravili rozhlasové relácie s cieľom predstaviť celej svojej školskej komunite
pridelenú partnerskú školu. Mnoho škôl oživilo výrobu záložiek aj častými návštevami
školskej knižnice, kde sa aktívne zúčastňovali rôznych akcií zameraných na podporu čítania
(napr. Pasovanie za čitateľov, Starí rodičia čítajú deťom, Starší čítajú mladším, Kráľ
čitateľov, oslava Medzinárodného dňa školských knižníc).
Na ilustráciu uvádzame niektoré originálne, kreatívne a inšpirujúce aktivity, ktoré české
školy zorganizovali na podporu čítania žiakov a prehĺbenia priateľstva medzi českými
a slovenskými školami v rámci realizácie česko-slovenského projektu:
• Výroba záložiek v Základnej škole L. Svobody v Rudíkove bola sprevádzaná
pútavým rozprávaním o Slovenskej republike, jej najzaujímavejších kultúrnych
pamiatkach, významných osobnostiach a zvlášť spisovateľoch. Žiaci dokonca
počúvali a následne si zaspievali aj slovenskú štátnu hymnu.
•

S pomocou učiteľov si žiaci v Základnej škole na Křížovej ulici v Jihlave pripravili
reláciu do školského rozhlasu, prostredníctvom ktorej oboznámili všetkých členov
školskej komunity s realizáciou česko-slovenského projektu i s pridelenou partnerskou
školou zo Slovenskej republiky. Ďalej sa na vyučovaní oboznámili s konkrétnymi
titulmi od najznámejších českých a slovenských spisovateľov a rozprávali sa o ich
živote a literárnej tvorbe. Takisto si spoločne pripomenuli aj 101. výročie vzniku
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spoločného štátu Čechov a Slovákov. Do mestských novín dokonca napísala školská
koordinátorka článok o realizácii česko-slovenského projektu na ich škole.
•

Učitelia v Základnej škole v Náměšti nad Oslavou pred samotnou výrobou záložiek
zorganizovali na hodinách českého jazyka „čitateľské dielničky“, na ktoré si žiaci
priniesli svoje obľúbené knihy. Zo svojich kníh si žiaci navzájom čítali najpútavejšie
ukážky a potom sa spoločne rozprávali o prečítanom. Darované záložky od svojich
slovenských rovesníkov si vystavili vo svojich triedach a neskôr ich začali používať
vo svojich knihách.

•

Aj žiaci zo Základnej školy a materskej školy v Rovosiciach sa na začiatku československého projektu rozprávali o svojich najobľúbenejších knihách. Potom si
niektoré knihy zapožičali zo svojej školskej knižnice. Na záložkách sa snažili zobraziť
motívy z prečítaných kníh. Česko-slovenský projekt ukončili vyučovacou hodinou, na
ktorej si prečítali list od slovenských kamarátov. Takisto si na internete pozreli sídlo
svojej slovenskej partnerskej školy a hľadali obrázky zaujímavých miest v jej regióne.
Vyučovaciu hodinu, na ktorej si pustili v slovenčine rozprávku Maťko a Kubko,
ukončili radostným losovaním záložiek.

•

Pedagógovia v Gymnáziu Jana Blahoslava v Ivančiciach veľmi vysoko oceňujú
existenciu tohto medzinárodného projektu, do ktorého sa môžu zapojiť aj žiaci
z nižšieho stupňa a rozvíjať nielen čitateľské a literárne vedomosti, ale aj výtvarné
zručnosti a kreativitu. Výsledky z tohto medzinárodného projektu každoročne
odprezentujú v rámci Dňa otvorených dverí svojej školy. Na nástenkách vystavujú
fotografie, ktoré zachytávajú výrobu záložiek ich žiakov, a taktiež aj fotografie
záložiek od slovenských rovesníkov a ich darčeky venované gymnáziu. Osobitnú
pozornosť si zaslúži skutočnosť, že v septembri 2019 pri príležitosti osláv 100. výročia
založenia školy, na ktorej sa zúčastnil minister školstva, mládeže a telovýchovy
Českej republiky spolu s množstvom hostí z radov bývalých pedagógov, absolventov
a priateľov školy, pripravili výstavu, na ktorej prezentovali spomínané exponáty z ich
niekoľkoročnej účasti v česko-slovenskom projekte. O jeho realizácii už tradične
informujú vo výročnej správe svojej školy.

Na ilustráciu uvádzame aj niektoré originálne, kreatívne a inšpirujúce aktivity, ktoré
zase zorganizovali slovenské školské koordinátorky a slovenskí školskí koordinátori na
podporu čítania žiakov a prehĺbenia priateľstva medzi slovenskými a českými školami
v rámci spomínanej realizácie česko-slovenského projektu:
• Školská koordinátorka Katarína Kupčová zo Základnej školy s materskou školou
Štefana Náhalku v Liptovskej Tepličke sa spolu so svojimi kolegyňami venovala
tvorbe záložiek i podpore čítania počas vyučovania a v školskom klube detí. Napríklad
zorganizovali hodiny hlasného čítania a hodiny slovných a výtvarných hier, ako boli
Múdre hlavičky, Čo už viem, Bystré očká, Hľadaj podľa obrázkov. Do školy dokonca
pozvali staré mamy, aby čítali svojim vnukom a ich rovesníkom príbehy zo svojich
obľúbených kníh. Aktivitu nazvali Starí rodičia čítajú deťom.
•

Školská koordinátorka Elena Osvaldová v Spojenej škole internátnej v Kremnici
zorganizovala dve výnimočné podujatia zamerané na podporu čítania. V rámci prvého
podujatia starší žiaci čítali v školskom rozhlase jednu kapitolu z knihy od Petra
Karpinského Adela, ani to neskúšaj. Mladší žiaci zase čítali knihu Dokonalá Klára,
ktorú napísala Gabika Futová. V rámci druhého podujatia, ktoré sa volalo Rozprávky
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starej matere, žiaci čítali svoje obľúbené rozprávky a recitovali básničky svojim
starým rodičom.
•

Školská koordinátorka Henrieta Balheimová, zároveň aj riaditeľka Špeciálnej
základnej školy v Šamoríne, zorganizovala pre žiakov návštevu divadelného
predstavenia Kozliatka a vlk na Novej scéne v Bratislave. V októbri žiaci často
navštevovali aj svoju školskú knižnicu, v ktorej čítali najčastejšie klasické rozprávky
od H. Ch. Andersena alebo od bratov Grimmovcov.

•

Školská koordinátorka Mária Sýkorová, zároveň aj školská knihovníčka, zo
Základnej školy na Severnej ulici v Moldave nad Bodvou pripravila v školskej
knižnici niekoľko zaujímavých podujatí zameraných na podporu čítania. Napríklad
v rámci podujatia s názvom Čaj v školskej knižnici si žiaci pri šálke čaju listovali v
ľubovoľných knihách a čítali si z nich. V rámci aktivity Moja najobľúbenejšia
rozprávka zase mladší žiaci svojim spolužiakom rozprávali o svojej obľúbenej
rozprávkovej knihe, ktorú si priniesli z domu. Prezentáciu takzvaných knižných
noviniek doplňovali krátkymi prezentáciami videí.

•

Školská koordinátorka Lenka Horáková zo Spojenej školy sv. Jána Pavla II.
v Poprade v spolupráci s inými učiteľkami zorganizovala niekoľko čitateľských akcií.
Osobitnú pozornosť si zvlášť zaslúži tradičná aktivita s názvom Starší čítajú mladším
a čitateľská súťaž Kráľ čitateľov.

•

Školská koordinátorka Mária Jašová zo Základnej školy s materskou školou
v Kľačanoch takisto zorganizovala niekoľko originálnych čitateľských aktivít.
Napríklad v rámci akcie Veľkí malým pripravili starší žiaci pre svojich mladších
žiakov zaujímavé čitateľské testy a tajničky. Pomáhali im aj pri kreslení hlavných
literárnych hrdinov a pri písaní listov spisovateľovi. Žiaci z vyšších ročníkov sa
zúčastnili besedy so spisovateľkou Andreou Čechvalovou.

•

Školská koordinátorka Silvia Kuliková zo Základnej školy Reformovanej
kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským v Rožňave pre žiakov
pripravila veľmi originálne a kreatívne podujatie, ktoré nazvala Deň maďarskej
ľudovej rozprávky. Na podujatí sa najskôr všetci spoločne rozprávali o najväčších
zberateľoch maďarskej ľudovej rozprávky. Potom žiaci z 1. stupňa čítali a ilustrovali
vybrané ľudové rozprávky. Na záver podujatia vystúpili rodičia žiakov z takzvaného
Rozprávkového divadla so svojím divadelným predstavením.

•

Školská knihovníčka Jana Ochabová zo Základnej školy na Vajanského ulici
v Modre, ktorá bola zároveň školskou koordinátorkou uvedeného česko-slovenského
projektu, pripravila v spolupráci s inými učiteľmi literatúry takzvanú hru na
kníhkupcov. Každý žiak mal priniesť do školy svoju najobľúbenejšiu knihu
a odprezentovať ju živým spôsobom pred svojimi spolužiakmi. Zároveň mal svojou
prezentáciu dosiahnuť, aby si spolužiaci kúpili práve jeho knihu. Po skončení
prezentácií si žiaci spoločne čítali úryvky z dvoch najzaujímavejších kníh.

•

Školská knihovníčka Jarmila Gondeková zo Základnej školy s materskou školou
v Olcnave v spolupráci s inými učiteľmi a vychovávateľmi pripravila pre žiakov
počas vyučovania, v školskom klube detí i v rámci záujmového útvaru Šikovné ruky
čítanie rozprávok, bájok a príbehov. V škole dokonca zorganizovala čitateľskú štafetu,
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počas ktorej si v každej triede žiaci čítali na pokračovanie z knihy od Karla Čapka
Dášenka čili život štěněte. Uvedenú knihu im poslala pridelená česká partnerská škola
v predchádzajúcom roku, aby sa ich slovenskí kamaráti mohli bližšie zoznámiť s
českým jazykom.
•

Školská koordinátorka a zároveň aj školská knihovníčka Veronika Vrábelová z
Gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave taktiež zorganizovala v spolupráci
so žiakmi niekoľko doplňujúcich čitateľských aktivít v rámci realizácie československého projektu. Ako príklad uvádzame spoločnú prezentáciu negatívnych
literárnych hrdinov z ich obľúbených kníh, ktorá bola doplnená aj najzaujímavejšími
citátmi z knihy Pána prsteňov alebo z knihy Harryho Pottera. Mladší gymnazisti na
margo vybraných negatívnych hrdinov povedali: „Aj títo hrdinovia sú v príbehu
dôležití, len ich nikto nemá rád, ale bez nich by to predsa nebolo ono.“

Väčšina škôl do balíka so záložkami najčastejšie vkladala školské časopisy, rozprávkové
knihy, propagačné materiály o škole alebo o obci, či o meste, turistických sprievodcov
z daného regiónu, darčekové predmety, alebo rôzne výrobky z výtvarnej výchovy. Niektoré
školy k záložkám priložili aj fotografie žiakov, ktorí vyrábali záložky, alebo priateľské listy
od samotných žiakov, či spoločné listy od jednotlivých zapojených tried. V niekoľkých
prípadoch došlo aj k osobnému odovzdaniu záložiek pri návšteve školy zástupcami –
vyučujúcimi z partnerskej českej alebo slovenskej školy, napríklad aj v rámci programu
Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+. Veľké množstvo
zúčastnených škôl si z priateľských záložiek urobilo výstavky alebo nástenky v aule školy,
v priestoroch školskej knižnice, prípadne v triedach. Na webových sídlach svojich škôl
uverejňovali fotografie z priebehu tvorby záložiek alebo najkrajších záložiek a stručné
informácie. Viacero škôl napísalo o realizácii česko-slovenského projektu články, ktoré boli
najčastejšie uverejňované v školských časopisoch alebo v regionálnych novinách. Niekoľko
desiatok škôl opäť darovalo svoje záložky svojim vzácnym hosťom, ktorí sa zúčastnili osláv
Medzinárodného dňa školských knižníc 28. októbra 2019.
Viaceré školy sa dohodli so svojou partnerskou školou, že zostanú v priateľskom kontakte
a budú udržiavať živú komunikáciu medzi sebou prostredníctvom Skypu. Iné sa zase dohodli,
že zorganizujú spoločné stretnutie napríklad v podobe vzájomných výmenných pobytov
českých a slovenských žiakov alebo školských výletov do Česka, alebo naopak, na Slovensko.
Niekoľko slovenských škôl ponúklo svojim českým partnerským školám spoluprácu v rámci
medzinárodného programu eTwinning.
Vyhodnotenie česko-slovenského projektu za Českú republiku je zverejnené na webovom
sídle Knižnice Jiřího Mahena v Brne (www.kjm.cz). Vyhodnotenie česko-slovenského
projektu za Slovenskú republiku a výber z dobrovoľného hodnotenia 432 českými
a slovenskými školami spolu s fotografiami z priebehu výroby záložiek alebo
s fotografiami so samotnými najkrajšími záložkami je dostupný na webovom sídle
Slovenskej pedagogickej knižnice (www.spgk.sk) v časti Školské knižnice, link Československý projekt Záložka do knihy spája školy.
Celoslovenský projekt Záložka do knihy spája slovenské školy
Slovenská pedagogická knižnica pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca
školských knižníc 2019 zorganizovala aj 8. ročník celoslovenského projektu Záložka do
knihy spája slovenské školy na tému Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu. Cieľom
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celoslovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami
a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobili ľubovoľnou
technikou na určenú tému. Výmenu záložiek využili stredné školy aj k nadviazaniu vzájomnej
spolupráce, kontaktov a poznávaniu života žiakov v rôznych kútoch Slovenska. Stredoškoláci
sa rovnako zážitkovým spôsobom oboznámili s významnými osobnosťami, ktoré v minulosti
prispeli k formovaniu demokracie, k ochrane ľudských práv a slobôd vo svete alebo na
Slovensku.
Do celoslovenského projektu sa prihlásilo 184 stredných škôl s celkovým počtom
9 397 žiakov.
Výrobe záložiek predchádzali diskusie o prečítaných knihách, ktoré mapovali svetové
a národné dejiny. Stredoškoláci vyrábali záložky rôznych veľkostí, rozmanitých tvarov
a s využitím rozličných techník najčastejšie v rámci vyučovania (napr. na hodinách
slovenského jazyka a literatúry, dejepisu, občianskej náuky, umenia a kultúry), na
záujmových krúžkoch a praktických cvičeniach, v školskej knižnici alebo doma. Záložky boli
tematicky venované osobnostiam, ktoré prispeli k formovaniu demokracie, k ochrane
ľudských práv a slobôd všeobecne vo svete alebo v období prvej Československej republiky,
v období socializmu s ľudskou tvárou a Nežnej revolúcie. Najčastejšie boli zobrazované tieto
osobnosti: Winston Churchill, Nelson Mandela, Tomáš Garrigue Masaryk, Milan Rastislav
Štefánik, Vavro Šrobár, Alexander Dubček, Ján Čarnogurský, Václav Havel, Milan Kňažko,
Fedor Gál, Karel Kryl, Matka Tereza a Ján Pavol II. Na mnohých záložkách boli nakreslení
alebo namaľovaní aj slovenskí spisovatelia, napríklad Ľudovít Štúr, Martin Rázus, Hana
Ponická, Dominik Tatarka a Milan Válek. Mnoho žiakov na zadnú stranu záložiek uviedlo
citáty zobrazených osobností alebo základné informácie o ich živote, prípadne svoje poštové a
mailové adresy alebo kontakty na sociálne siete, aby mohli medzi sebou navzájom
komunikovať aj po oficiálnom ukončení celoslovenského projektu.
Doplňujúcim programom výroby záložiek boli často tieto čitateľské aktivity: žiacke diskusie
o prečítaných knihách, ktoré boli tematicky zamerané na budovanie demokracie v období
antiky až po súčasnosť, prezentácie najvýznamnejších politických osobností formou krátkych
referátov alebo powerpointových prezentácií, vedomostné kvízy, spoločné pozeranie
filmových dokumentov o významných osobnostiach slovenskej i svetovej histórie či besedy
s historikmi z Univerzity Komenského. Mnoho škôl pre členov svojej školskej komunity
pripravilo školské rozhlasové relácie o priebehu realizácie projektu a nástenky zobrazujúce
život a dielo významných osobností, ktoré sa zaslúžili o demokraciu. Niekoľko desiatok škôl
oživilo výrobu záložiek aj častými návštevami školskej knižnice alebo verejnej knižnice,
alebo zorganizovalo náučno-poznávacie exkurzie. Viacero škôl si výrobu záložiek spojilo
s oslavou Medzinárodného dňa školských knižníc 28. októbra 2019, na ktorej žiaci vyrábali
záložky pre svojich rovesníkov z pridelenej partnerskej školy, pre svojich pedagógov a pre
svoju školskú knižnicu.
Na ilustráciu uvádzame niektoré najzaujímavejšie, najoriginálnejšie a najkreatívnejšie
čitateľské aktivity, ktoré zorganizovali školské koordinátorky a školskí koordinátori v
rámci celoslovenského projektu:
• Školská koordinátorka a zároveň aj školská knihovníčka Drahomíra Marjová spolu so
svojimi kolegyňami zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Michalovciach
viedli žiakov k tomu, aby si okrem záložky, na ktorej stvárnili svoju vybranú
osobnosť, pripravili o nej aj stručnú biografiu vo forme powerpointovej prezentácie.
Celoslovenský projekt ukončili vo forme podujatia, ktorého sa zúčastnili všetci žiaci,
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ktorí boli slávnostne oblečení v bielych košeliach alebo v bielych blúzkach
s trikolórou Slovenskej republiky. Na podujatí jednotliví žiaci postupne
odprezentovali svoje vybrané osobnosti.
•

Školská koordinátorka Ľudmila Minárová v spolupráci s pedagógmi z Gymnázia
Janka Kráľa v Zlatých Moravciach pripravila rôzne kreatívne akcie, ktorých cieľom
bolo rozšírenie vedomostí o vzniku demokracie a ochrane ľudských práv a slobôd vo
svete a na Slovensku. Na ilustráciu môžeme spomenúť vytvorenie nástenky pri
príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie, na ktorej zaznamenali pomocou obrazových
materiálov všetky významné udalosti od 17. novembra do 28. decembra 1989. Ďalej
môžeme spomenúť aj zorganizovanie besedy s historikom Tomášom Černákom
z Katedry slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.

•

Školská koordinátorka a zároveň aj školská knihovníčka Daniela Stieranková
s pomocou svojich kolegov zo Spojenej školy v Šali zorganizovala vyučovacie
hodiny v priestoroch školskej knižnice, ktoré boli tematicky zamerané na 100. výročie
Slovenského národného divadla, 75. výročie Slovenského národného povstania
a 30. výročie Nežnej revolúcie. Žiaci na uvedených vyučovacích hodinách tvorili
okrem záložiek aj plagáty, na ktorých zobrazili uvedené témy.

•

Školská koordinátorka Iveta Maliariková zo Strednej priemyselnej školy v Myjave
pripravila pre žiakov z 1. až 3. ročníka podujatie pod názvom Týždeň literatúry. Na
uvedenom podujatí mal každý žiak možnosť odprezentovať svoje najobľúbenejšie
literárne dielo a spoločne o ňom diskutovať so svojimi rovesníkmi.

•

Školská koordinátorka Alena Šandríková zo Spojenej školy v Prievidzi pre žiakov,
ktorí sa rozhodli zobraziť na svojich záložkách portrét Alexandra Dubčeka,
zorganizovala náučno-poznávaciu exkurziu do jeho rodného domu v Uhrovci. Spolu
so žiakmi z odborného učilišťa navštívila Hornonitriansku knižnicu, v ktorej počas
besedy so slovenskou spisovateľkou Vandou Rozenbergovou robili záložky.

•

Školská koordinátorka Alexandra Jambrichová zo Strednej odbornej školy
poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline pre žiakov zorganizovala viacero
zaujímavých aktivít zameraných na podporu čítania. Ako príklad môžeme uviesť
sledovanie filmových dokumentov o roku 1989 a zostrihov divadelných hier Václava
Havla a čítanie knihy od Ladislava Mňačka Ako chutí moc.

•

Školská koordinátorka Darina Badáňová v spolupráci s vedením školy z Obchodnej
akadémie na Polárnej ulici v Košiciach zriadila čitateľský kútik v oddychovej zóne
školy. Ich cieľom bolo, aby žiaci mali možnosť aj po ukončení celoslovenského
projektu pestovať a upevňovať si dobrý a trvalý vzťah ku knihe, k čítaniu
a poznávaniu nového.

Väčšina stredných škôl do poštovej zásielky k záložkám vložila propagačné materiály o škole,
jej študijných odboroch a o regióne, školské časopisy, školské ročenky, fotografie žiakov,
ktorí sa aktívne zúčastnili výroby záložiek na danej škole, pozvánky na návštevu školy
v rámci Dňa otvorených dverí a rôzne darčekové predmety. Skoro všetky zúčastnené školy si
zo svojich alebo z priateľských záložiek urobili nástenky alebo výstavky vo svojich
vestibuloch, v triedach alebo v školských knižniciach. Takisto často na svojich webových
sídlach uverejňovali fotografie s najkrajšími záložkami alebo stručné informácie o uvedenom
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projekte. Veľa škôl uverejnilo aj články o priebehu výroby záložiek vo svojich školských
časopisoch. Viaceré školy sa opäť dohodli so svojou partnerskou školou, že zostanú
v priateľskom kontakte a budú hľadať ďalšie spôsoby spolupráce napríklad vo forme výletu.
Vyhodnotenie i výber z dobrovoľného hodnotenia celoslovenského projektu 156 strednými
školami spolu s fotografiami z priebehu výroby záložiek alebo s fotografiami so
samotnými najkrajšími záložkami je dostupný na webovom sídle Slovenskej pedagogickej
knižnice v Bratislave (www.spgk.sk) v časti Školské knižnice, link Celoslovenský projekt
Záložka do knihy spája slovenské školy.
Celoslovenský projekt Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice
Slovenská pedagogická knižnica pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc,
ktorý pripadol na 28. október 2019, zorganizovala 15. ročník celoslovenského projektu
Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice na tému Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145.
výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského. Záštitu nad celoslovenským projektom
prevzalo ministerstvo školstva. Cieľom celoslovenského projektu bolo zábavnými formami
práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu,
poznávaniu nového. Rovnako jeho snahou bolo poskytnúť školským knihovníkom, učiteľom,
žiakom a ich rodičom a taktiež aj iným členom miestnych komunít príležitosť, aby si
originálnym a zábavným spôsobom spoločne pripomenuli dielo a osobnosť popredného
prozaika, dramatika, básnika, redaktora, učiteľa, úradníka a politika Jozefa Gregora
Tajovského. Ďalším jeho zámerom bolo vytvorenie vhodných podmienok pre každého
účastníka osláv, aby mohol prispieť svojou inšpiráciou k slávnostnému priebehu podujatia
a zároveň v ňom mohol prejaviť svoj osobný talent.
Do celoslovenského projektu sa prihlásilo 187 školských knižníc v základných školách
a stredných školách s celkovým počtom 34 793 účastníkov podujatí.
Po sčítaní bodov udelených jednotlivými členmi odbornej komisie bolo určené výsledné
poradie zúčastnených školských knižníc.
Školské knižnice získali knižničné dary podľa ich vlastného výberu od Slovenskej
pedagogickej knižnice a šiestich partnerov celoslovenského projektu, a to v celkovej
sume 3 810 €. Slovenská pedagogická knižnica venovala prvým siedmim oceneným
školským knižniciam, a to školským knižniciam zo Strednej odbornej školy obchodu
a služieb v Trenčíne, Spojenej školy v Lendaku, Strednej odbornej školy obchodu
a služieb v Galante, Základnej školy s materskou školou Jána Bakossa v Banskej
Bystrici, Základnej školy na Saratovskej ulici v Leviciach, Základnej školy s materskou
školou v Rudinskej a Spojenej školy vo Vrútkach, knižné publikácie v hodnote 2 000 € na
základe ich vlastného výberu.
Absolútnym víťazom celoslovenského projektu sa stala Školská knižnica Strednej odbornej
školy obchodu a služieb v Trenčíne, ktorá zorganizovala podujatie pod názvom Tváre
Jozefa Gregora Tajovského vo forme galaprogramu. Program sa začal klavírnou hudbou
v podaní žiačky školy. Potom nasledovali jednotlivé príspevky žiakov, ktorí hovorili
o študentskom živote Jozefa Gregora Tajovského, jeho láskach, priateľoch, ťažkom
učiteľskom povolaní a veľkom národnom cítení. Žiaci prítomným hosťom prezradili aj názvy
jeho obľúbených jedál a iné zaujímavosti z jeho súkromného života a fungovania takzvaného
Gregorovského salónu. Kvôli autentickosti bolo hovorené slovo účinkujúcich žiakov
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dopĺňané krátkymi videami z jeho života. Program bol doplnený aj o obľúbené Tajovského
ľudové piesne, napríklad Na Kráľovej holi, A ja taká čárna, a takisto aj o hymnu Slovenskej
republiky v podaní niekoľkých žiakov školy. Záver galaprogramu bol ukončený sabrážou
nealkoholického vína a spoločným prípitkom.
Spoločnosť Stiefel Eurocart (www.stiefel-eurocart.sk) venovala každej z ocenených
dvanástich školských knižníc knižné publikácie, mapy a náučné tabule v hodnote 100 €
podľa vlastného výberu do ich knižničného fondu. Išlo o ocenené školské knižnice z týchto
škôl: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín; Spojená škola, Lendak; Stredná
odborná škola obchodu a služieb, Galanta; Základná škola s materskou školou Jána Bakossa,
Banská Bystrica; Základná škola, Saratovská ul., Levice; Základná škola s materskou školou,
Rudinská; Spojená škola, Vrútky; Základná škola, Námestie mládeže, Zvolen; Základná škola
s materskou školou, Solčany; Základná škola s materskou školou, Hrušov; Konzervatórium,
Timonova, Košice; Spojená škola, Spišská Stará Ves.
Klub mladých čitateľov Albatros (www.kmc.sk) venoval Základnej škole na Námestí
mládeže vo Zvolene, ktorá sa umiestnila ako prvá základná škola mimo poradia víťazov,
knihy v hodnote 150 € do jej školskej knižnice.
Vydavateľstvo Tatran (www.slovtatran.sk) venovalo Základnej škole s materskou školou
v Solčanoch, ktorá sa umiestnila ako druhá základná škola mimo poradia víťazov, knihy
v hodnote 150 € do jej školskej knižnice.
Akciová spoločnosť ŠEVT (www.sevt.sk/firstnews) venovala Konzervatóriu na
Timonovej ulici v Košiciach, ktoré sa umiestnilo ako prvá stredná škola mimo poradia
víťazov, 50 výtlačkov anglických novín First News z Veľkej Británie z ročníka 2018/2019
v hodnote 150 € do jeho školskej knižnice.
Knižná edícia pre malých čitateľov Stonožka (www.stonozka.sk) venovala Základnej
škole s materskou školou v Hrušove, ktorá sa umiestnila ako tretia základná škola mimo
poradia víťazov, knihy v hodnote 80 € do jej školskej knižnice.
Knižná edícia pre mladých čitateľov YOLI (www.yoli.sk) venovala Spojenej škole
v Spišskej Starej Vsi, ktorá sa umiestnila ako druhá stredná škola mimo poradia víťazov,
knihy v hodnote 80 € do jej školskej knižnice.
Vyhodnotenie celoslovenského projektu je dostupné na webovom sídle Slovenskej
pedagogickej knižnice (www.spgk.sk) v časti Školské knižnice, link Najzaujímavejšie
podujatie školskej knižnice.
Tabuľka 6 Podujatia pre používateľov
Ukazovateľ
Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia
pre používateľov
z toho akcie informačnej výchovy
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2018

2019

26 628

23 444

Nárast/pokles
(%)
-11,96

10 930

10 092

-7,67
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INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
Proces elektronizácie a internetizácie v školských knižniciach oproti roku 2018 zaznamenal
v sledovaných ukazovateľoch mierny nárast (tabuľka 7). Je potrebné povedať, že skutočný
stav stále nezodpovedá odporúčaniam, ktoré sú uvedené v Modeli školskej knižnice. Napríklad
počet počítačov v školských knižniciach sa síce zvýšil o 0,27 %, ale na jednu školskú
knižnicu pripadá len 1,47 % počítača. Pritom by mala mať každá školská knižnica 1 počítač
pre školského knihovníka a 5 počítačov pre používateľov školskej knižnice v škole s počtom
žiakov do 500 žiakov a až 15 počítačov pre používateľov školskej knižnice nad 500 žiakov.
Pri prepočítaní počtu počítačov s počtom školských knižníc podľa druhov škôl bolo zistené,
že relatívne lepšie údaje, ako bol uvedený celkový priemer, dosiahli školské knižnice
stredných škôl (1,94 počítača na jednu školskú knižnicu) a školské knižnice spojených škôl
(1,56 počítača na jednu školskú knižnicu). Horšie údaje boli zistené v školských knižniciach
základných škôl (1,33 počítača na jednu školskú knižnicu) a školských knižniciach
špeciálnych škôl (1 počítač na jednu školskú knižnicu).
Za sledované obdobie 518 školských knižníc vo svojich štatistických výkazoch uviedlo, že
vlastnia automatizovaný knižnično-informačný systém, čo je oproti roku 2018 nárast
o 0,58 %. Za dôležité považujeme uviesť, že pri zbere tohto štatistického ukazovateľa sa po
druhýkrát aplikovala metodika CVTI SR, podľa ktorej sa mohli vykazovať okrem
automatizovaných knižnično-informačných systémov aj elektronické programy (napr.
aScAgenda, eŠkola), ktorých súčasťou bol modul Knižnica, ktorý umožňoval školským
knižniciam evidovať všetky povinné údaje v súlade s platným právnym stavom.8 Školské

8

Ostatné elektronické programy, ktoré nespĺňali všetky zákonom stanovené podmienky napríklad pri vedení
odbornej evidencie knižničných dokumentov, evidencii registrovaných používateľov, evidencii absenčných
výpožičiek, vyraďovaní knižničných dokumentov, nemohli školské knižnice v tomto ukazovateli vykazovať.
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knižnice najčastejšie využívali tieto automatizované knižnično-informačné systémy: Clavius,
Knižničný systém pre malé a stredné knižnice, Proflib.9
Poradie od najvyššieho percentuálneho vyjadrenia počtu automatizovaných knižničnoinformačných systémov v školských knižniciach podľa druhu škôl je nasledovné: školské
knižnice stredných škôl a školské knižnice spojených škôl (42 %), školské knižnice
základných škôl (31 %), školské knižnice špeciálnych škôl (4 %). V integrovaných
školských knižniciach s verejnými knižnicami je to síce 64 %, ale v tomto prípade by mala
každá z nich pracovať s automatizovaným knižnično-informačným systémom a mať
umiestnený online katalóg na internete, aby aj široká verejnosť mohla vyhľadávať informačné
požiadavky mimo priestorov príslušnej integrovanej školskej knižnice s verejnou knižnicou.
Z 1 540 školských knižníc vykázalo 74 školských knižníc, že má umiestnený online katalóg
na internete. Oproti roku 2018 je to približne nárast o 4 %.10
Za dôležité považujeme opäť pripomenúť eurofondovú výzvu na budovanie a zlepšenie
technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho
druhu v základných školách. V rámci uvedenej výzvy mala školská knižnica stanovený limit
6 900 € na technické a technologické vybavenie. Oprávnenými položkami boli: 1 počítač pre
školského knihovníka, 5 počítačov/notebookov pre používateľov školskej knižnice, 5 tabletov
pre používateľov školskej knižnice, knižnično-informačný systém, čítačka čiarových kódov,
tlačiareň, kopírovací stroj, skener, televízor, DVD prehrávač, dataprojektor a premietacie
plátno. Môžeme teda optimisticky predpokladať, že v súhrnnom štatistickom výkaze za rok
2020 už budeme vidieť kvalitatívne zlepšenie vybavenia 143 školských knižníc.
Webovú stránku školskej knižnice s označením Knižnica alebo Školská knižnica vykázalo
138 školských knižníc. Oproti roku 2018 je to úbytok približne 4 %.
Uvedená webová stránka školskej knižnice bola buď súčasťou webového sídla materských
inštitúcií školských knižníc, ako sú základné školy, gymnáziá, stredné odborné školy,
konzervatória, školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, alebo bola
v prípade málotriedok súčasťou webového sídla obecných úradov. Školské knižnice ako
organizačné útvary uvedených škôl bezplatne využívali informačné a komunikačné
technológie na zverejňovanie digitálnych informácií.
V rámci digitálnej obsahovej náplne zriadených webových stránok školské knižnice
najčastejšie zverejňovali tieto bloky informácií a dokumentov:
• Základné informácie o činnosti školskej knižnice a jej prístupnosti (napr. poslanie
a úlohy školskej knižnice, oznam o výpožičných hodinách, prípadne rozvrh
s vyučovacími hodinami v školskej knižnici).

9

Z finančných prostriedkov ministerstva školstva v rámci rozvojového projektu Elektronizácia a revitalizácia
školských knižníc, ktorý sa realizoval v rokoch 2006 – 2009, 2011 a 2013, ich malo zakúpených 393 školských
knižníc z celkového počtu 602 podporených školských knižníc v základných školách a v stredných školách
celkovou finančnou sumou 1 899 277,35 €.
10
Tento údaj je potrebné brať len ako orientačný, pretože už v apríli 2018 po dôkladnej kontrole metodického
centra pre školské knižnice (adresné zisťovanie webovej stránky online katalógu v rámci webového sídla
materskej inštitúcie uvedenej školskej knižnice) bolo zistené, že len 20 školských knižníc malo verejne prístupný
online katalóg. Spravodajské jednotky v tom čase najčastejšie ako dôvod vykázania chybného údaja uvádzali
nesprávny výklad samotného termínu online katalóg alebo ako štatistický omyl.
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•

Základné dokumenty školskej knižnice (napr. knižničný a výpožičný poriadok
školskej knižnice, štatút školskej knižnice).

•

Informácie o poskytovaných knižnično-informačných službách školskej knižnice
(napr. prehľad základných a špeciálnych služieb, online knižničný katalóg, prípadne
elektronické zbierky – zoznamy kníh v elektronickom programe aScAgenda alebo vo
forme „pomocných“ zoznamov kníh, vypracovaných v exelovskom súbore alebo vo
wordovskom súbore, krátke správy o realizovaných kultúrnych a výchovnovzdelávacích podujatiach, knižničné novinky).

•

Informácie o podpore a rozvíjaní čitateľskej gramotnosti (napr. články o význame
čítania, dokumenty, obsahom ktorých bola podrobne rozpracovaná problematika
čitateľskej gramotnosti, rôzne ankety o čítaní).

•

Fotografie interiéru školskej knižnice (prostredníctvom takejto názornej propagácie
zviditeľňovali atraktívnosť svojho prostredia, ktoré bolo zároveň aj impulzom pre
vzdelávanie, kreativitu a osobný rozvoj každého registrovaného i potenciálneho
používateľa).

Príklady webových stránok školských knižníc s uvedeným digitálnym obsahom:
https://www.zsmaticeslovenskej.sk/skolska-kniznica/
Školská knižnica, Matice slovenskej, Prešov
https://zsvlevare.edupage.org/text28/
Školská knižnica, Základná škola s materskou školou, Veľké Leváre
http://www.zsenerpd.edu.sk/kniznica/INDEX/kniznica.htm
Školská knižnica, Základná škola, Ulica energetikov, Prievidza
https://zsmajovenampo.edupage.org/text2/
Školská knižnica, Májové námestie, Prešov
https://zsrjasika.edupage.org/text9/
Školská knižnica, Základná škola Rudolfa Jašíka, Partizánske
https://zsmsolesna.edupage.org/text28/
Školská knižnica, Základná škola s materskou školou, Olešná
https://www.czslc.sk/?page_id=765
Školská knižnica, Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca, Lučenec
https://zskuty.edupage.org/text32/
Školská knižnica, Základná škola Andreja Radlinského, Kúty
https://zsjmdk.edupage.org/a/skolska-kniznica
Školská knižnica, Základná škola Janka Matúšku, Dolný Kubín
http://www.zskomenskehoca.edu.sk/stranky1/kniznica.html
Školská knižnica, Základná škola J. A. Komenského, Čadca
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https://zssmsbracovce.edupage.org/a/kniznica-1
Školská knižnica, Základná škola s materskou školou, Bracovce
https://zszlatniky62.edupage.org/a/skolska-kniznica
Školská knižnica, Základná škola, Zlatníky
https://gymsenpk.edupage.org/text7/
Školská knižnica, Gymnázium, Senecká, Pezinok
https://www.szsnitra.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=454&Itemid
=349
Školská knižnica, Stredná zdravotnícka škola, Nitra
https://szsdk.edupage.org/text13/
Školská knižnica, Stredná zdravotnícka škola, Dolný Kubín
https://esspo.sk/prevadzkova-doba-skolskej-kniznice.html
Školská knižnica, Evanjelická spojená škola, Prešov
https://gymal.edupage.org/text16/
Školská knižnica, Gymnázium, Ul. 1. mája, Malacky
V prípade 25 integrovaných školských knižníc s verejnými knižnicami bolo metodickým
centrom pre školské knižnice pri podrobnom prezeraní webových sídiel škôl a príslušných
obecných úradov zistené, že len 8 integrovaných školských knižníc s verejnými
knižnicami malo zriadenú webovú stránku, a to s označením Školská knižnica (7)
alebo Knižnica (1). Na webových stránkach mali uverejnené najčastejšie základné informácie
o svojej činnosti (5), základné dokumenty (2) a informácie o poskytovaných knižničnoinformačných službách (3). Na základe zisteného a predtým uvedeného sa dá konštatovať, že
jedným z hlavných dôvodov nízkej návštevnosti týchto integrovaných školských knižníc
s verejnými knižnicami a malého využívania ich knižnično-informačných služieb sú
chýbajúce základné informácie o ich činnosti a prístupnosti pre ich registrovaných
i potenciálnych používateľov z danej školskej komunity a širokej verejnosti v rámci príslušnej
obce alebo príslušného mesta.
Tabuľka 7 Informačné technológie
Ukazovateľ

2018

2019

Počet počítačových staníc v školských
knižniciach
Počet počítačových staníc prístupných
používateľom s pripojením na internet
Automatizovaný knižnično-informačný systém
Online katalóg školskej knižnice na internete
Webová stránka školskej knižnice

2 262

2 268

Nárast/pokles
(%)
+0,27

1 816

1 849

+1,82

515
71
143

518
74
138

+0,58
+4,23
-3,50
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Graf 7 Počet počítačových staníc v školských knižniciach
Počet počítačových staníc v školských knižniciach
2 500

2 000
2018

1 500

2019

1 000

500

0
Počet počítačových staníc
v školských knižniciach

prístupných používateľom s
internetom

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
V roku 2019 participovalo na zabezpečení činnosti školských knižníc 1 819 osôb, čo je pokles
o 0,38 % oproti roku 2018 (tabuľka 8). Naďalej pretrváva vysoký podiel školských
knihovníkov – školských špecialistov vo výchove a vzdelávaní11 bez odborného
knihovníckeho vzdelania, a to až 97 %.
Funkciu školského knihovníka vykonávali najmä učitelia slovenského jazyka a literatúry
popri vyučovaní ako činnosť súvisiacu s výchovno-vzdelávacou činnosťou učiteľa
alebo vychovávatelia.
Je potrebné zvlášť zdôrazniť, že existuje veľké množstvo zanietených, kreatívnych a
inšpirujúcich školských knihovníkov, ktorí pomáhajú svojim používateľom nájsť informačné
zdroje, poskytujú im návod, čo s informáciami môžu urobiť, diskutujú s nimi o prečítanom
a podporujú ich individuálne nadanie a kompetencie s cieľom, aby sa z nich stávali
múdri, rozhľadení, empatickí, dobrí a kultivovaní ľudia. Pri organizovaní rozmanitých
vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí a rôznych akcií v rámci nich učia svojich
používateľov, a to najmä z radov žiakov, spolupracovať, myslieť kriticky a tvorivo.

11

I napriek tomu, že v § 36 ods. 1 písm. l) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je uvedený termín školský špecialista vo
výchove a vzdelávaní, ktorý v súlade s § 38 ods. 4 písm. b) uvedeného zákona vykonáva činnosti v oblasti
"využívania knižničných služieb a informačných služieb pre potreby výchovy a vzdelávania, aktualizačného
vzdelávania, sebarozvoja žiakov, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov", pre potreby
aplikačnej praxe budeme naďalej používať termín školský knihovník.
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Vzdelávaniu školských knihovníkov sa venovalo Metodicko-pedagogické centrum
v regionálnom pracovisku v Banskej Bystrici v rámci akreditovaného aktualizačného
vzdelávacieho programu Odborné vedenie školskej knižnice. V roku 2019 absolvovalo
vzdelávanie 15 školských knihovníkov.
Zriaďovatelia školských knižníc, školskí knihovníci a pedagogickí zamestnanci využívali
odborné poradenstvo metodického centra pre školské knižnice pri výkone odborných
činností a pri realizovaní vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré boli
zamerané na jazykovú kultúru a čitateľskú gramotnosť používateľov.
V rámci výkonu odborných knižničných činností predmetom odborných konzultácií boli
otázky predovšetkým zamerané na:
• vedenie základnej odbornej evidencie knižničného fondu (napr. vedenie prírastkového
zoznamu a zoznamu úbytkov),
•

vedenie pomocnej odbornej evidencie (napr. vedenie evidencie absenčných výpožičiek
a prezenčných výpožičiek, evidencie došlých čísiel periodík, evidencie vzdelávacích
a kultúrno-spoločenských podujatí, denného zápisu činnosti školskej knižnice),

•

vykonávanie revízie knižničného fondu,

•

vyraďovanie knižničných dokumentov a povinnosť ponúknuť vyradené knižničné
dokumenty iným knižniciam knižničného systému Slovenskej republiky,

•

prípravu rozmanitých podujatí a akcií zameraných na rozvoj informačnej výchovy
a čitateľskej gramotnosti,

•

vypĺňanie štatistických údajov o činnosti školskej knižnice za dané štatistické obdobie,

•

postup pri zriadení školskej knižnice alebo pri jej zrušení, prípadne pri zlúčení
školskej knižnice s verejnou knižnicou.

Za uvedené štatistické obdobie bolo poskytnutých 2 313 odborných konzultácií, a to formou
elektronickej pošty, telefonicky alebo osobnej návštevy v školských knižniciach na základe
pozvania zriaďovateľom danej školskej knižnice.
Počet zamestnancov školských knižníc prepočítaný na plnú zamestnanosť sa oproti
predchádzajúcemu štatistickému obdobiu zvýšil približne o 2 %.
Tabuľka 8 Personálne zabezpečenie školských knižníc
Ukazovateľ

2018

2019

Počet zamestnancov školskej knižnice
(fyzické osoby)
zamestnanci s VŠ a so SŠ
z toho
knihovníckym vzdelaním
Počet zamestnancov (prepočítaný stav na plnú
zamestnanosť)

1 826

1 819

Nárast/pokles
(%)
-0,38

57

53

-8,77

255,7

255,7

+2,07

35

Graf 8 Personálne zabezpečenie školských knižníc
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HOSPODÁRENIE ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC
Oproti roku 2018 sa celkový objem finančných prostriedkov použitých na činnosť
školských knižníc zvýšil približne o 13 % (tabuľka 9). Do uvedeného objemu boli započítaní
finančné prostriedky zo všetkých dostupných finančných zdrojov (napr. z rozpočtu školy,
rozvojového projektu, grantového programu, občianskych združení a Rady rodičov), ktoré
boli vynaložené napríklad na prevádzku školských knižníc, mzdu školského knihovníka,
nákup knižničného fondu, organizovanie vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí a
nákup kancelárskych potrieb.12
Je dôležite zdôrazniť, že uvedené finančné prostriedky (1 018 403 €) na svoju činnosť
vykázalo len približne 58 % školských knižníc. Zostávajúcich 42 % školských knižníc buď
skutočne finančne nepodporilo činnosť svojej školskej knižnice, alebo ukazovateľom
v oddiele Hospodárenie v rámci uvedeného štatistického výkazu nevenovali pozornosť. Na
základe riadeného telefonického rozhovoru so zástupcami školských knižníc je potrebné kvôli
objektívnosti uviesť, že hoci počas roka 2019 mnohí zriaďovatelia školských knižníc
vynaložili finančné prostriedky na jej činnosť, tak ich opomenuli vykázať v štatistickom
výkaze.
I napriek tomu, ako bolo už uvedené, že až 42 % školských knižníc nevykázalo žiadne
finančné náklady na činnosť školskej knižnice, zvýšili sa mzdové náklady na školských
knihovníkov, a to približne o 7 %. Pritom z celkového počtu 1 540 školských knižníc len
330 (21 %) školských knižníc vykázalo mzdové náklady na školských knihovníkov.
12

V súhrnnom štatistickom výkaze za rok 2019 sa konkrétne zlepšenie hospodárenia školských knižníc v rámci
realizácie eurofondovej výzvy na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských
knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách neprejavilo, pretože oprávnenými prijímateľmi
financií sú organizácie štátnej správy, obce, samosprávne kraje, mimovládne organizácie a subjekty súkromného
sektora. Dôležité je uviesť, že pri školskej knižnici boli stanovené celkové oprávnené výdavky v sume 52 450 €.
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Pri tomto ukazovateli je potrebné uviesť, že zriaďovatelia školských knižníc mohli na
finančné odmeňovanie práce školského knihovníka využívať dva základné nástroje, a to
osobný príplatok a/alebo odmenu v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podobne ako pri predchádzajúcom
ukazovateli bolo pri riadenom telefonickom rozhovore so zriaďovateľmi školských knižníc
zistené, že ak aj využili tieto základné nástroje, tak v osobnom príplatku a/alebo odmene
bližšie nešpecifikovali, akú časť z osobného príplatku a/alebo odmeny vyčlenili
školskému knihovníkovi za prácu v školskej knižnici. Z tohto dôvodu následne
nevykazovali finančné prostriedky vynaložené na mzdu na školského knihovníka
v štatistickom výkaze. Rovnako je dôležité poznamenať, že niektorí z nich namiesto priamej
finančnej odmeny za prácu v školskej knižnici poskytli školským knihovníkom náhradné
voľno.
Na základe uvedeného nemôžeme objektívne posúdiť, aký počet zriaďovateľov školských
knižníc, po prvé, v skutočnosti využil finančné stimuly na ocenenie práce školských
knihovníkov. Po druhé, aký počet využil namiesto priamych finančných stimulov udelenie
náhradného voľna, alebo, po tretie, aký počet bral iniciatívnu prácu školských knihovníkov
ako samozrejmosť, keďže súvisí s ich výchovno-vzdelávacou činnosťou.
Oproti predchádzajúcemu štatistickému obdobiu sa znížil nákup knižničného fondu
približne o 6 %. V tomto ukazovateli až 51 % zriaďovateľov školských knižníc nevykázalo
žiadne finančné náklady na nákup knižničného fondu.
Po prepočítaní vykázaných celkových finančných nákladov vynaložených na činnosť
školských knižníc s počtom školských knižníc, mzdových nákladov s celkovým počtom
školských knihovníkov, finančných nákladov na nákup knižničného fondu s počtom
školských knižníc a s počtom registrovaných používateľov boli zistené tieto údaje:
• Celkové finančné náklady na činnosť jednej školskej knižnice predstavovali
661,30 €. Oproti roku 2018 je to nárast o 75,54 €.
Najviac finančných prostriedkov na činnosť svojich školských knižníc vyčlenili zo
svojich rozpočtov stredné školy (1 076,09 €), ďalej spojené školy (1 044,80 €), potom
základné školy (513,38 €) a najmenej špeciálne školy (105,65 €).
•

Finančné náklady na jedného školského knihovníka predstavovali 332,88 €. Oproti
roku 2018 je to nárast o 69,99 €.
Podobné poradie školských knižníc podľa druhov škôl bolo dosiahnuté aj v tomto
ukazovateli. Najviac finančných prostriedkov na mzdu školského knihovníka vyčlenili
opäť stredné školy (859,07 €), následne spojené školy (696,27 €), potom základné
školy (146,36 €) a úplne najmenej špeciálne školy (7,83 €).

•

Finančné náklady na nákup knižničného fondu do jednej školskej knižnice
predstavovali 218,53 €. Oproti roku 2018 je to pokles o 12,54 €.
Najviac finančných prostriedkov na nákup knižničného fondu do školskej knižnice
vynaložili spojené školy (341,18 €), potom základné školy (223,18 €) a stredné školy
(186,62 €). Najmenej finančných nákladov vykázali špeciálne školy (44,48 €).

•

Finančné náklady na nákup knižničného fondu na jedného registrovaného
používateľa predstavovali 1,17 €. Oproti roku 2018 je to pokles o 0,08 €.
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Poradie podľa vynaložených finančných nákladov nákup knižničného fondu na
jedného registrovaného používateľa a podľa školských knižníc jednotlivých druhov
škôl je nasledovné: spojené školy (1,98 €), základné školy (1,20 €), stredné školy
(0,93 €) a špeciálne školy (0,52 €).
Na základe uvedených skutočností možno zhrnúť, že len približne 58 % zriaďovateľov
školských knižníc (v roku 2018 to bolo 63 %) sa usilovalo splniť si svoje povinnosti v súlade
s § 4 ods. 2 písm. e) zákona o knižniciach „zabezpečiť činnosť knižnice finančne“. Najviac sa
uvedená povinnosť darila plniť zriaďovateľom školských knižníc v stredných školách. Pri
nich sa dokonca objavila zhoda medzi odporúčaným objemom finančných prostriedkov
podľa Modelu školskej knižnice na nákup knižničného fondu do školskej knižnice a reálnym
objemom finančných prostriedkov. Tento metodický materiál totiž odporúča školám ročne
vyčleniť zo svojich rozpočtov na jedného účastníka výchovno-vzdelávacieho procesu 1,70 €
až 3,30 €. V roku 2019 stredné školy vyčlenili na jedného žiaka školy v priemere 2,51 €
(spojené školy: 1,20 €; základné školy: 0,85 €; špeciálne školy: 0,45 €). Na druhej strane
najväčšie finančné problémy pri zabezpečení činnosti školských knižníc mali zriaďovatelia
špeciálnych škôl.
V prípade 25 integrovaných školských knižníc s verejnými knižnicami si svoju zákonnú
povinnosť finančne podporiť činnosť knižnice splnilo 84 % zriaďovateľov. Z uvedeného
počtu len 48 % zriaďovateľov vyčlenilo mzdové náklady na školského knihovníka (po
prepočítaní na jedného školského knihovníka pripadlo 823,76 €) a 72 % vyčlenilo finančné
prostriedky na nákup knižničného fondu (po prepočítaní na jednu integrovanú školskú
knižnicu s verejnou knižnicou pripadlo 331,40 €).
Tabuľka 9 Hospodárenie školských knižníc
Ukazovateľ
Finančné náklady na činnosť školských knižníc
mzdové náklady
z toho
nákup knižničného fondu

2018

2019

903 826
480 042
356 551

1 018 403
512 631
336 536
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ČINNOSŤ METODICKÉHO CENTRA PRE ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Slovenská pedagogická knižnica je poverená metodickým riadením školských knižníc
v oblasti tvorby metodických materiálov a poskytovaním odborného poradenstva.
Činnosť metodického centra pre školské knižnice zabezpečuje len jedna zamestnankyňa,
ústredná metodička pre školské knižnice.
Svoje strategické poslanie plnilo metodické centrum pre školské knižnice v roku 2019
viacerými spôsobmi a formami.
Odborné konzultácie pre školských knihovníkov
Odborná poradenská a konzultačná služba pre školských knihovníkov vo forme elektronickej
pošty (1 596 konzultácií), telefonicky (710 konzultácií) a osobne (7 konzultácií), a to
metodické návštevy v školských knižniciach.
Priebežná aktualizácia informácií a metodických dokumentov v časti Školské knižnice
v rámci webového sídla Slovenskej pedagogickej knižnice
Webové rozhranie časti Školské knižnice obsahuje aktuálne informácie a metodické
dokumenty, ktoré sú adekvátne pre činnosť školských knižníc a ktoré uľahčujú prácu
školským knihovníkom (http://www.spgk.sk/?aktuality). Uvedené webové rozhranie je
rozdelené na kategórie: Aktuality, Štatistika školských knižníc, Zriadenie školskej knižnice,
Pomôcky pre doplňovanie knižničného fondu, Príručka pre školského knihovníka,
Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc, Medzinárodná konferencia Školské knižnice
ako informačné a kultúrne centrá škôl, Informačná výchova, Podujatia na podporu a rozvoj
čitateľskej gramotnosti, Príklady dobrej praxe zo školských knižníc, Celoslovenský projekt pre
stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy, Česko-slovenský projekt pre základné
školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy, Celoslovenský projekt
Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, Adresár školských knižníc v Slovenskej
republike, Kontakty. Jednotlivé kategórie sa ďalej členia na podkategórie. Napríklad
kategória Zriadenie školskej knižnice sa člení na podkategórie: Legislatíva, Koncepcia
vybavenia školských knižníc, Metodické materiály, Medzinárodné odporúčania,
Automatizované knižnično-informačné systémy.
Vypracovanie a aktualizácia metodických materiálov:
• Metodické usmernenie č. 1/2019 k povinným evidenciám školskej knižnice
Dopĺňa a upravuje postup pri povinných evidenciách školskej knižnice v súlade
s vyhláškou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 201/2016 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných
dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach, ktorá bola
zriadená v súlade so zákonom o knižniciach a upravuje rozsah požadovaných
údajov pre štátne štatistické zisťovanie za rok 2019, ktoré je povinná škola ako
spravodajská jednotka v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení
neskorších predpisov poskytnúť ministerstvu školstva. Jeho súčasťou sú vzorové
materiály na vedenie evidencie používateľov, absenčných výpožičiek, prezenčných
výpožičiek, vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí a denného zápisu
o činnosti školskej knižnice.
•

Metodické usmernenie č. 2/2019 k evidencii došlých čísiel periodík a k štátnemu
štatistickému vykazovaniu výpožičiek
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Dopĺňa postup pri pomocnej odbornej evidencii došlých čísiel periodík v školskej
knižnici, ktorá bola zriadená v súlade so zákonom o knižniciach, a vykazovanie
výpožičiek periodík pre štátne štatistické zisťovanie, ktoré je povinná škola ako
spravodajská jednotka v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení
neskorších predpisov poskytnúť ministerstvu školstva.
•

Metodické usmernenie č. 3/2019 k stavaniu knižničného fondu v školskej knižnici
Obsahuje postup pri formálnom stavaní a vecnom stavaní knižničného fondu
v školskej knižnici. V rámci formálneho stavania knižničného fondu prináša príklady
abecedného stavania knižničných dokumentov z krásnej literatúry. V rámci vecného
stavania knižničného fondu prináša príklady systematicko-abecedného stavania
knižničných dokumentov z náučnej literatúry.

•

Metodické usmernenie k náprave vykazovania nesprávnych údajov o
periodikách vo výkaze o školskej a akademickej knižnici Škol (MŠVVS SR) 10 –
01 za rok 2019
Obsahuje podrobné pokyny pre vykazovanie pravdivých údajov o dochádzajúcich
periodikách. Pokyny boli adresne zaslané 121 školských knižniciam v júni 2019
s cieľom urobiť nápravu vo vykazovaní štatistických údajov za rok 2019.

•

Metodický pokyn Oznam o štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti školstva za rok
2018 – Výkaz o školskej a akademickej knižnici Škol (MSVVS SR) 10 – 01 a ďalšie
doplňujúce informácie
Obsahuje podrobnosti o zbere štatistických údajov o školskej knižnici a doplňujúce
informácie k vykazovaniu štatistických údajov za oblasť knižničného fondu,
používateľov, výpožičiek a služieb, dopĺňajúcich ukazovateľov, informačných
technológií, zamestnancov knižnice, hospodárenia a siete knižníc za kalendárny rok
2018.

•

Metodický pokyn k povinnému uzatvoreniu odbornej evidencie v školskej
knižnici za rok 2019 s prílohami
Obsahuje podrobnosti pri uzatvorení povinných evidencií školskej knižnice v súlade
s platnými právnymi predpismi za kalendárny rok 2019 a pri štátnom štatistickom
zbere informácií ministerstvom školstva o školskej knižnici za rok 2019. Jeho
súčasťou je Vzor záznamu o uzatvorení a autorizácií čiastkového prírastkového
zoznamu v elektronickej podobe, ktorý viedla Školská knižnica Základnej školy v
Ábelovej; Vzor záznamu o uzatvorení a autorizácií čiastkového zoznamu úbytkov
v elektronickej podobe, ktorý viedla Školská knižnica Základnej školy v Ábelovej.

•

Metodický materiál Webový register pre zber štatistických údajov o školskej
knižnici za rok 2019
Bol vypracovaný pre potreby CVTI SR, ktoré vykonávalo adresný zber štatistických
údajov o 1 540 školských knižniciach za rok 2019.

•

Metodický materiál Kalendár vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí
metodického centra Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské knižnice
Obsahuje prehľad o organizovaní národných a medzinárodných vzdelávacích
a kultúrno-spoločenských podujatí určených na skvalitnenie činnosti školských
knižníc a podporu čítania v základných školách, v stredných školách a v školských
knižniciach v roku 2019.
40

•

Elektronická metodická báza Automatizované knižnično-informačné systémy –
aktualizovaná
Obsahuje históriu, zloženie modulov, základné technické a komunikačné
zabezpečenie, cenník pre školské knižnice a referencie o vhodných automatizovaných
knižnično-informačných systémoch pre školské knižnice.

•

Metodický materiál Podujatia na podporu a rozvoj čitateľskej gramotnosti –
aktualizovaný
Obsahuje prehľad príkladov na realizáciu rôznych foriem a metód individuálnej alebo
kolektívnej práce s používateľmi školskej knižnice. Osobitne sú v ňom uvedené
projekty metodického centra pre školské knižnice zamerané na podporu čitateľskej
gramotnosti a zvlášť projekty iných subjektov. Uvedený materiál je vhodný aj pre
základné školy a stredné školy, ktoré majú len kabinetné zbierky, pretože účasť
v niektorých projektoch nie je podmienená zriadením a činnosťou školskej knižnice.

•

Elektronická metodická báza podujatí Príklady dobrej praxe zo školských knižníc
Register slúži ako úložisko metodickej bázy podujatí zameraných na podporu
zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania žiakov základných
škôl a stredných škôl, ktoré zorganizovali školské knižnice. Jeho cieľom je ponúknuť
školským knihovníkom praktické námety a zdroj inšpirácie na zorganizovanie
podobných alebo kreovaných podujatí. Metodická báza podujatí je priebežne
doplňovaná metodickými listami podujatí, ktoré na princípe dobrovoľnosti
vypracúvajú školské knižnice. V rámci nej sa zvlášť nachádzajú námety pre základné
školy, námety pre stredné školy a súťaže. K 31. 12. 2019 bolo zverejnených
49 metodických listov.

•

Propagačný leták Štruktúra webu časti Školské knižnice v rámci Slovenskej
pedagogickej knižnice – aktualizovaný
Obsahuje mapu webového sídla Slovenskej pedagogickej knižnice – časti Školské
knižnice, a to rozdelenie od kategórií na najvyššej úrovni cez kategórie na nižších
úrovniach až po konkrétne dokumenty.

•

Adresár regionálnych knižníc poskytujúcich metodickú pomoc pre školské
knižnice – aktualizovaný
Obsahuje údaje o regionálnych knižniciach v rámci Slovenskej republiky, ktoré majú
právo poskytnúť metodickú pomoc a poradenské služby školským knižniciam
a upozorňovať ich na nedostatky v poskytovaní knižnično-informačných služieb.
Samotné údaje sú rozdelené do nasledujúcich častí: názov samosprávneho kraja, názov
a adresa knižnice, webové sídlo knižnice, meno kontaktnej osoby, telefónne číslo
a elektronická adresa.

•

Adresár školských knižníc v Slovenskej republike – aktualizovaný
Obsahuje 19 identifikačných údajov o zriadených školských knižniciach v súlade
s platnou legislatívou, a to: kód školy, evidenčné číslo v Zozname knižníc Slovenskej
republiky, názov školskej knižnice, názov školy, mesto/obec, ulica, PSČ, predvoľba,
telefón, štatutárny orgán školy/ riaditeľ školy, email školy, vedúci školský knihovník,
email vedúceho školského knihovníka, webové sídlo školy, názov knižničnoinformačného systému, rozvojový projekt ministerstva školstva „Elektronizácia
a revitalizácia školských knižníc“, kód okresu, druh školy, forma zriaďovateľa.
V sledovanom období sa aktualizoval v mesačných intervaloch, a to na základe
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zaslaných formulárov (kópií) o zriadení školských knižníc a oznamov (kópií) o zrušení
školských knižníc zákonným spôsobom. V období od 23. 07. do 30. 08. 2019 bola
vykonaná revízia identifikačných údajov o 1 543 školských knižniciach na základe
prezerania webových sídiel škôl, prípadne webových sídiel obcí v prípade
málotriedok. Na základe spolupráce s oddelením štatistiky a služieb CVTI SR boli na
základe aktuálnych údajov z registra škôl a školských zariadení ministerstva
školstva v období od 29. 11. do 11. 12. 2019 aktualizované identifikačné údaje
o 233 školských knižniciach (napr. kód školy, názov školy, ulica, PSČ, štatutárny
orgán školy/ riaditeľ školy, email školy, webové sídlo školy). Na základe spolupráce
s ministerstvom kultúry bola v mesiaci august 2019 vykonaná vzájomná kontrola
zaslaných písomností zriaďovateľmi školských knižníc do Zoznamu knižníc
Slovenskej republiky a Adresára školských knižníc v Slovenskej republike, a to
buď vo forme oznamu o zrušení školskej knižnice v súlade s platnou legislatívou,
alebo vo forme vyplneného formulára o zriadení školskej knižnice. Následne boli
vykonané potrebné zmeny v oboch dokumentoch. Adresár školských knižníc v
Slovenskej republike je sprístupnený verejnosti na webovom sídle Slovenskej
pedagogickej knižnice www.spgk.sk, a to v časti Školské knižnice, a na informačnom
portáli InfoLib, takisto v časti Školské knižnice.
Zorganizovanie 13. medzinárodnej konferencie Školské knižnice ako informačné
a kultúrne centrá škôl
Medzinárodná konferencia Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl sa
konala 7. mája 2019 pod záštitou ministerstva školstva. Zúčastnilo sa jej viac ako sto
školských knihovníkov z celého Slovenska, ako aj ďalších zástupcov pedagogickej
a knihovníckej verejnosti zo Slovenskej republiky a z Českej republiky (108 účastníkov).
Hlavné témy medzinárodnej konferencie boli: školská knižnica ako čitateľské, študijné,
informačné a internetové centrum školy, projekty na podporu rozvíjania čitateľskej
gramotnosti a informačnej výchovy, prezentácia vzdelávacích programov zameraných na
rozvoj čitateľskej gramotnosti a určených najmä pedagogickým zamestnancom, prezentácia
knižničných podujatí na podporu čítania žiakov v Slovenskej republike a Českej republike.
Cieľom medzinárodnej konferencie bolo charakterizovať špecifiká a úskalia činnosti
školských knižníc, odovzdávať si praxou overené dobré skúsenosti, vzájomne sa obohatiť
o nové informácie a rozvinúť užšiu spoluprácu medzi slovenskými a českými odborníkmi
z pedagogickej a knihovníckej oblasti.
Príprava, realizácia a vyhodnotenie 10. ročníka česko-slovenského projektu pre
základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy
V októbri, v Medzinárodnom mesiaci školských knižníc 2019, sa 131 889 žiakov
z 1 163 základných škôl a osemročných gymnázií zo Slovenskej republiky a z Českej
republiky zapojilo do 10. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy
na vyhlásenú tému List za listom – baví ma čítať. Česko-slovenský projekt zorganizovala
Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne s cieľom
podporiť rovesnícke čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh a nadviazať kontakty
medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami. Rovnako
jeho zámerom bolo aj poznávanie jazyka, literatúry, histórie, kultúry a života žiakov v oboch
priateľských republikách. Vyhodnotenie česko-slovenského projektu je sprístupnené na
webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk, a to v časti Školské knižnice,
link Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy, a na webovom sídle Knižnice
Jiřího Mahena v Brne www.kjm.cz.
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Príprava, realizácia a vyhodnotenie 8. ročníka celoslovenského projektu pre stredné
školy Záložka do knihy spája slovenské školy
V októbri sa takisto pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2019 zapojilo
9 397 žiakov zo 184 stredných škôl do 8. ročníka celoslovenského projektu Záložka do
knihy spája slovenské školy na vyhlásenú tému Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu.
Celoslovenský projekt zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica s cieľom podporiť
rovesnícke čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh a nadviazať kontakty medzi
slovenskými strednými školami. Výmenu záložiek využili stredné školy aj k nadviazaniu
vzájomnej spolupráce, kontaktov a poznávaniu života žiakov v rôznych kútoch Slovenska.
Rovnako sa zážitkovým spôsobom oboznámili s významnými osobnosťami, ktoré v minulosti
prispeli k formovaniu demokracie, k ochrane ľudských práv a slobôd vo svete alebo na
Slovensku. Vyhodnotenie celoslovenského projektu je sprístupnené na webovom sídle
Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk, a to v časti Školské knižnice, link
Celoslovenský projekt Záložka do knihy spája slovenské školy.
Príprava,
realizácia
a vyhodnotenie
15. ročníka
celoslovenského
projektu
Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc
Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc 28. októbra 2019 sa 187 školských
knižníc v základných školách a stredných školách s celkovým počtom 34 793 účastníkov
z radov žiakov, pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov
a starých rodičov žiakov a ostatných členov miestnych samospráv a vzácnych hostí zapojilo
do 15. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice na
vyhlásenú tému Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora
Tajovského. Záštitu nad celoslovenským projektom prevzalo ministerstvo školstva. Cieľom
celoslovenského projektu bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý
a trvalý vzťah ku knihe, k školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu nového. Siedmim víťazom
celoslovenského projektu venovala Slovenská pedagogická knižnica knižné publikácie
v celkovej hodnote 2 000 €. Partnermi celoslovenského projektu boli: Spoločnosť Stiefel
Eurocart (www.stiefel-eurocart.sk), Klub mladých čitateľov Albatros (www.kmc.sk),
Vydavateľstvo Tatran (www.slovtatran.sk), ŠEVT, a. s., (www.sevt.sk/firstnews), Knižná
edícia pre malých čitateľov Stonožka (www.stonozka.sk) a Knižná edícia pre mladých
čitateľov YOLI (www.yoli.sk). Uvedení partneri spoločne darovali 12 oceneným školským
knižniciam knižničné publikácie v celkovej hodnote 1 810 €. Vyhodnotenie celoslovenského
projektu je sprístupnené na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk,
a to v časti Školské knižnice, link Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice.
Príprava a realizácia celoslovenských odborných seminárov zameraných na vedenie
povinných odborných evidencií a na elektronizáciu školskej knižnice
Prvý celoslovenský odborný seminár bol zorganizovaný v seminárnej miestnosti Slovenskej
pedagogickej knižnice 21. marca 2019. Zúčastnilo sa ho 62 účastníkov najmä z radov
riaditeľov základných škôl a stredných škôl a školských knihovníkov. Druhý celoslovenský
odborný seminár bol zorganizovaný v spolupráci s Podtatranskou knižnicou v Poprade
28. marca 2019 pre 77 účastníkov, z ktorých najväčšie zastúpenie mali školskí knihovníci zo
základných škôl a stredných škôl. V rámci doobedňajšieho programu na oboch
celoslovenských seminároch odznela obšírna prednáška ústrednej metodičky pre školské
knižnice na tému Povinné odborné evidencie a ďalšie evidencie školskej knižnice. V rámci
poobedňajšieho programu boli prezentácie štyroch knižnično-informačných systémov
vhodných na prácu v školskej knižnici.
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Príprava a realizácia odborného seminára zameraného na vedenie povinných
odborných evidencií školskej knižnice v podmienkach spojenej školy
Seminár bol zorganizovaný v spolupráci so Spojenou školou Jána Pavla II. v Poprade v jej
priestoroch 29. marca 2019. Na seminári odznela prednáška ústrednej metodičky pre školské
knižnice na tému Povinné odborné evidencie a ďalšie evidencie školskej knižnice
v podmienkach spojenej školy. Zúčastnilo sa ho päť zamestnancov.
Vyhodnotenie plnenia Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 620/2014 týkajúceho sa
Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020: vyhodnotenie za rok
2018
Materiál bol vypracovaný pre potreby ministerstva školstva a obsahoval vyhodnotenie plnenia
strategických oblastí vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky
2015 – 2020 pre Slovenskú pedagogickú knižnicu za rok 2018 za sieť školských knižníc.
Prednášková činnosť
V rámci prednáškovej činnosti bolo odprezentovaných ústrednou metodičkou pre školské
knižnice 5 prednášok. Prednášky zamerané na činnosť školských knižníc a aktivity
metodického centra pre školské knižnice odzneli na:
• dvoch celoslovenských odborných seminároch zameraných na vedenie povinných
odborných evidencií školskej knižnice a na elektronizáciu školskej knižnice
v Slovenskej pedagogickej knižnici a Podtatranskej knižnici v Poprade na tému
Povinné odborné evidencie a ďalšie evidencie školskej knižnice,
•

seminári zameranom na vedenie povinných odborných evidencií školskej knižnice
v Spojenej škole Jána Pavla II. v Poprade na tému Povinné odborné evidencie a ďalšie
evidencie školskej knižnice v podmienkach spojenej školy,

•

13. medzinárodnej konferencii Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl
v Univerzitnej knižnici v Bratislave na tému Analýza stavu školských knižníc za rok
2018 a projekty na podporu čítania,

•

6. knihovníckom barcampe vo V-klube v Bratislave na tému Originálne a kreatívne
aktivity slovenských a českých škôl zamerané na podporu čítania.

Publikačná činnosť
Informácie o činnosti školských knižníc, projektoch na podporu čítania žiakov základných
škôl a stredných škôl a aktivitách metodického centra pre školské knižnice boli publikované
v domácich elektronických periodikách (napr. Knižnica), v elektronickom zborníku (napr.
Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl) a iných elektronických médiách.
Celkovo bolo publikovaných 16 článkov.
Propagačná činnosť
Činnosť školských knižníc, projekty na podporu čítania žiakov základných škôl a stredných
škôl a aktivity metodického centra pre školské knižnice boli propagované v slovenských
printových a elektronických médiách (napr. informačný portál ministerstva školstva,
informačný portál InfoLib), v zahraničných printových a elektronických médiách (napr.
informačný portál Národnej knižnice Českej republiky, konkrétne elektronická konferencia
Drtina) prostredníctvom tlačových správ a rôznych článkov.
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Edičná činnosť
Edičná činnosť spočívala v zostavení a vydaní elektronického zborníka z 13. medzinárodnej
konferencie Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl v počte 150 kusov.
V máji 2019 bol zborník distribuovaný štátnym inštitúciám v súlade s platnou legislatívou
a všetkým účastníkom medzinárodnej konferencie. Zborník je sprístupnený vo formáte pdf aj
širokej verejnosti na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk, a to
v časti Školské knižnice, link Medzinárodná konferencia Školské knižnice ako informačné
a kultúrne centrá škôl.
Členstvo v pracovnej komisii
Ústredná metodička pre školské knižnice bola členkou a zároveň aj predsedníčkou odbornej
komisie Fondu na podporu umenia pre hodnotenie žiadostí o poskytnutie finančných
prostriedkov z FPU pre Program 5.1.4 Akvizícia knižníc.

ZHRNUTIE
Na základe analýzy vybraných štatistických ukazovateľov o 1 540 školských knižniciach za
rok 2019 možno konštatovať nasledujúce pozitívne zistenia:
• výrazne pretrvávajúci záujem o podporu rovesníckeho čítania, rozvíjanie
informačných schopností, zručností a návykov a o podporu vzdelávania,
kreativity a osobných talentov žiakov (zapojenie 1 483 slovenských a českých
základných škôl a stredných škôl zo Slovenskej a z Českej republiky s celkovým
počtom 180 787 žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov, rodičov
žiakov, zriaďovateľov škôl a iných členov miestnych komunít a vzácnych hostí do
projektov metodického centra pre školské knižnice organizovaných na podporu
čítania),
•

evidentná angažovanosť samotných zriaďovateľov školských knižníc
a školských knihovníkov na prevádzke a činnosti svojich školských knižníc, ktorí
si uvedomujú prínos živej školskej knižnice nielen pre zvýšenie úrovne vzdelania
školskej komunity, ale aj pre dobro celej spoločnosti. Dôkazom je aktívne využívanie
odborného poradenstva metodického centra pre školské knižnice s cieľom plniť
všetky povinnosti v súlade s platnou knižničnou legislatívou a skvalitniť poskytovanie
knižnično-informačných služieb so zameraním na potreby výchovy a vzdelávania,
čítania a zmysluplného trávenia voľného času svojich používateľov (2 320 písomne
evidovaných odborných konzultácií),

•

rastúci záujem zriaďovateľov školských knižníc o vedenie školských knižníc
v súlade s platným právnym stavom a o kvalitatívny rast svojich zamestnancov,
školských knihovníkov, a to získanie základných zručností pre vykonávanie
odborných knižničných činností (účasť na štyroch odborných vzdelávacích
podujatiach, ktoré organizovalo metodické centrum pre školské knižnice pre
zriaďovateľov školských knižníc a pre školských knihovníkov, a taktiež záujem
o absolvovanie akreditovaného aktualizačného vzdelávacieho programu Odborné
vedenie školskej knižnice, ktorý realizovalo Metodicko-pedagogické centrum
v regionálnom pracovisku v Banskej Bystrici,

•

aktívne využívanie rôznych možností financovania rozvoja školskej knižnice
zriaďovateľmi školských knižníc (zapojenie sa do výziev na predkladanie projektov
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financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie, z rôznych občianskych
združení a nadácií, poprípade financovanie Radou rodičov).
Analýza konštatuje aj negatívne zistenia, ktoré poukazujú na stále pretrvávajúce slabé miesta
v činnosti školských knižníc. Ide napríklad o tieto zistenia:
• nepresnosti pri vedení povinných evidenciách,
•

neposkytovanie žiadnych absenčných výpožičiek alebo ich priebežne neevidovanie
počas kalendárneho roka (19 % školských knižníc),

•

výrazné zníženie prevádzkových hodín – výpožičných hodín (31 % školských
knižníc malo otvorenú školskú knižnicu dve hodiny týždenne a 19 % školských
knižníc malo otvorenú školskú knižnicu len jednu hodinu týždenne),

•

neuspokojivé priestory školských knižníc,

•

neorganizovanie vzdelávacích podujatí, ktoré by boli zamerané na propagáciu danej
školskej knižnice, poskytovaných knižnično-informačných služieb alebo na prácu
s informáciami (46 % školských knižníc),

•

nízka úroveň elektronizácie vnútorných knižničných procesov, kooperácie
a výmeny
informácií
s inými
knižnicami
a aplikácie
informačných
a komunikačných technológií (66 % školských knižníc nevlastní automatizovaný
knižnično-informačný systém, 95 % školských knižníc nemá online katalóg na
internete a 91 % školských knižníc nemá vytvorenú webovú stránku na webovom
sídle svojej materskej inštitúcie),

•

zreteľná nízka úroveň zabezpečenia odborných knižničných činností školských
knižníc (97 % školských knihovníkov je bez odborného vzdelania),

•

nedostatočné
finančné
zabezpečenie
činnosti
školských
knižníc
(42 % zriaďovateľov školských knižníc nevykázalo žiadne finančné prostriedky na
činnosť svojich školských knižníc, 71 % zriaďovateľov školských knižníc nevykázalo
žiadne mzdové náklady na školského knihovníka a 51 % zriaďovateľov školských
knižníc nevykázalo žiadne finančné prostriedky na nákup knižničného fondu).

OPATRENIA
Návrh opatrení na skvalitnenie úrovne zabezpečenia činnosti školských knižníc:
• zaradiť školské knižnice medzi oprávnených žiadateľov Fondu na podporu umenia
v rámci programu 5 Pamäťové a fondové inštitúcie, a to konkrétne do jeho
podprogramu 5.1 Knižnice, ktorý je zameraný na podporu dlhodobého rozvoja aktivít
knižníc, predovšetkým na rozvoj a posilnenie knižnično-informačných služieb,
vzdelávacích aktivít a doplňovania knižničných fondov,
•

realizovať rozvojový projekt ministerstva školstva Elektronizácia a revitalizácia
školských knižníc, ktorého prioritou by bola podpora a rozvíjanie čitateľskej
gramotnosti žiakov, elektronizácia vnútorných knižničných procesov, kooperácia
a výmena informácií s inými knižnicami, aplikácia informačných a komunikačných
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technológií, rozšírenie a skvalitnenie knižnično-informačných služieb a oživenie
akvizičnej činnosti,
•

v úzkej spolupráci s ministerstvom školstva a s CVTI SR a v súlade s STN 2789
(01 0150) Informácie a dokumentácia. Medzinárodná knižničná štatistika (2009)
zredukovať niektoré štatistické ukazovatele (napr. vykazovanie počtu evidovaných
knižničných jednotiek z odbornej literatúry a z krásnej literatúry, vykazovanie počtu
výpožičiek odbornej literatúry a krásnej literatúry) s cieľom zjednodušiť priebežnú
evidenciu štatistických údajov v školských knižniciach a zvýšiť relevantnosť
zisťovaných štatistických údajov za kalendárny rok,

•

vytvoriť podmienky pre vzdelávanie školských knihovníkov, aby získali vedomosti
a zručnosti potrebné pri výkone odborných knižničných činností,

•

využívať viaczdrojové financovanie činnosti školských knižníc s cieľom zvýšiť
efektívnosť knižničných činností, kvalitu a rozsah poskytovania knižničnoinformačných služieb, rozvíjať čitateľskú gramotnosť a realizovať informačnú
výchovu žiakov základných škôl a stredných škôl,

•

využívať na finančné odmeňovanie práce školského knihovníka dva základné
nástroje, a to osobný príplatok a/alebo odmenu v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ZÁVER
Na základe uvedených zistení je možné konštatovať, že základom kvalitného vzdelávania je
dobre vybavená a dostupná školská knižnica, ktorá sa stáva priateľským a bezpečným
miestom pre všetkých členov školskej komunity alebo v prípade integrovaných školských
knižníc s verejnými knižnicami aj pre širokú verejnosť príslušného mesta alebo príslušnej
obce. Dôležitá je aj práca školského knihovníka, ktorý okrem toho, že vie odporučiť svojim
používateľom tie správne informačné zdroje, pomáha im aj pri práci s informáciami. Vie
informácie vyhľadať, triediť i overovať. Dokáže pomocou bibliografických údajov dohľadať
aj originálny zdroj a nájsť požadované informácie v databázach. S pomocou aplikovania
rôznych originálnych, kreatívnych a inšpirujúcich technik a metód práce s knihou je schopný
v spolupráci s pedagogickými zamestnancami i s odbornými zamestnancami vzbudiť záujem
o čítanie u veľkého počtu žiakov a postupne tento vzťah k čítaniu upevňovať a kultivovať.
Takisto sa ukazuje dôležitosť doplňovania knižničného fondu o rozmanité tituly z krásnej
literatúry a odbornej literatúry, ktoré nielen pomáhajú pri príprave, riadení a uskutočňovaní
výchovno-vzdelávacieho procesu a výchovno-vzdelávacej činnosti, ale aj uspokojujú rôzne
čitateľské záujmy samotných používateľov. Školské knižnice rovnako pomáhajú pri budovaní
živých čitateľských spoločenstiev, v ktorých všetci priateľsky spolupracujú, rozprávajú sa
o prečítanom, navzájom si odporúčajú knihy a pomáhajú si pri vyhľadávaní informácií z kníh,
časopisov alebo z internetu. Živá podpora čítania v školských knižniciach pomáha zapájať aj
žiakov, ktorí nie sú intelektuálne nadaní, alebo žiakov s mentálnym postihnutím, či žiakov
pochádzajúcich zo sociálne alebo jazykovo znevýhodneného prostredia, ktorí mimo školy
nemajú prístup k čítaniu kníh. Pevne dúfame, že školy napĺňaním projektového zámeru
ministerstva pôdohospodárstva zameraného na budovanie a zlepšenie technického vybavenia
jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách
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zatraktívnia svoje priestory a vytvoria predpoklady pre ľahší prístup k efektívnym
a kvalitnejším knižnično-informačným službám a k zlepšeniu kľúčových kompetencií,
zručností a vedomostí svojich používateľov. Takisto veríme, že realizáciou dvoch
spomínaných dopytovo orientovaných projektov ministerstva školstva sa zvýši kvalita
výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšia sa študijné výsledky v oblasti čitateľskej,
matematickej a prírodovednej gramotnosti na základných školách a v oblasti čitateľskej,
matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziách.
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II. Projekty na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti

ČTOU NEBO NEČTOU A KDO ZA TO MŮŽE?
ČTENÁŘSTVÍ ČESKÝCH DĚTÍ Z POHLEDŮ CELOSTÁTNÍCH PRŮZKUMŮ
DĚTSKÉ POPULACE
Vít Richter

V roce 2019 byl příspěvek na konferenci Školské knižnice jako informačné a kulturné centra
škol věnován tématu vztahu čtenářství a prospěchu ve škole u dětí a mládeže ve věku 6 až 19
let.1 V následujícím příspěvku se věnuji bližší charakteristice současného stavu čtenářství dětí
a mládeže ve stejném věku 6 až 19 let. Výklad je opřen o výsledky opakovaných celostátních
průzkumům dětské i dospělé populace, které v České republice provádí Národní knihovna ČR
ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu Akademie věd ČR od roku 2007.2
V médiích a v různých rozhovorech s rodiči, učiteli a dalšími odborníky často zaznívá
opakované konstatování, že dnešní děti nečtou. Výsledky čtenářských průzkumů ale
naznačují, že pesimistický obraz dětského čtenářství prezentovaný v médiích ani zdaleka
neodpovídá skutečnosti.

VOLNÝ ČAS DĚTÍ A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Čtení patří mezi volnočasové aktivity, které jsou dnes velmi silně ovlivňovány informačními
technologiemi. Vztah dětí a mládeže k využívání internetu, sociálních sítí i médií jako celku
se v průběhu školní docházky výrazně proměňuje. Graf č. 1 dokumentuje aktivity, kterým se
děti věnují denně. Pro mladší školní děti (6 až 10 let) je typické, že jejich volný čas je
většinou organizován a usměrňován rodiči. Největší časový prostor věnují přípravě do školy,
tj. psaní úkolů a učení. V této věkové kategorií si děti ještě hodně hrají doma nebo
s kamarády. Pokud jde o mediální aktivity, největší množství času ještě tráví sledováním
televize, ale začínají hrát i počítačové hry a sledovat YouTube.
Na druhém stupni základní školy (děti 11 až 14 let) se snižuje kontrola rodičů nad jejich
volným časem. I v tomto období přetrvává sledování televize, které je umocněno sledováním
filmů a videí na YouTube a jiných sociálních sítích. Výrazně roste frekvence a čas strávený
hraním elektronických her (zejména chlapci) a čas strávený aktivní komunikací na sociálních
sítích (zejména dívky). Většina dětí v tomto věku je již vybavena vlastním počítačem, tablety
a mobilními telefony.
Využívání sociálních sítí kulminuje u mládeže ve věku 15–19 let. Výrazně se redukuje čas
věnovaný přípravě do školy, klesá zájem o běžné televizní vysílání a také je částečně
upozaďován fyzický styk s kamarády. Právě v tomto věku je sociální kontakt pro mladé lidi
11
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velice důležitou součástí jejich volného času. Mezi nejčastější aktivity proto patří využívání
sociálních sítí, dále potom poslech hudby, vyhledávání na internetu, sledování televize i filmů
a videí na YouTube, tedy téměř výhradně převažují mediální a online aktivity.

Graf č. 1 Jak často se věnuješ následujícím činnostem? (denně). 6-8 let N=504; 9-10 let
N=315; 11-12 let N=266; 13-14 let N=236; 15-16 let N=285; 17-19 let N=403

ČTOU HODNĚ NEBO MÁLO?
Není pochyb o tom, že jsou to především informační technologie a různé mediální aktivity,
které výrazně konkurují četbě knih, ale na druhé straně výsledky průzkumů ukazují, že četba
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není z volnočasových aktivit zcela vytlačena. Na základě kvantitativních údajů lze
konstatovat, že počet přečtených knih se ve všech věkových kategoriích pohybuje v rozmezí 7
až 9 knih za rok. Menší počet přečtených knih malých dětí v kategorii 6-8 let souvisí
především s tím, že průzkum byl prováděn v červnu a byly do něj zahrnuty i děti, které v této
době ještě neuměly číst. Samozřejmě je velmi důležité sledovat vývoj čtenářství v delším
časovém horizontu. Shromážděná data umožňují provést srovnání se starším průzkumem
z roku 2003,3 který se svou metodikou podobal našemu průzkumu z roku 2017.

Graf č. 2 Kolik knih kromě školních učebnic jsi zhruba Ty sám/sama přečetl/a nebo
rozečetl/a v uplynulém měsíci/roce? (rok 2017). 6-8 let N=504; 9-10 let N=315;11-12 let
N=266;13-14 let N=236;15-16 let N=285;17-19 let N=403
Velmi dobře víme, že čtenářství dětí i dospělých výrazně ovlivňují informační technologie,
internet, sociální sítě apod. Rok 2003 můžeme z hlediska českých dětí chápat ještě jako dobu
předinternetovou, protože v té době byla dostupnost internetu pro dětskou populaci značně
omezena.
Pokud porovnáváme výsledky průzkumu u dětí ve věku 10 až 14 let, nejsou proměny za
posledních 14 let nijak dramatické.
Mírně stoupl počet dětí, které nestihnout za měsíc přečíst žádnou knihu (nárůst o 5 %) a
poklesl také počet těch, kteří stihnout přečíst jednu knihu (pokles o 3 %), naopak počet
intenzivnějších čtenářů zůstal v podstatě beze změny.

3

GABAL, Ivan a VÁCLAVÍKOVÁ-HELŠUSOVÁ, Lenka. Jak čtou české děti: analýza výsledků
sociologického výzkumu. Praha: Gabal, Analysis & Consulting, 2003. 54 s.
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Graf č. 3 Kolik knih přečteš za měsíc (10 - 14 let) Rok 2003 N=1092, rok 2017 N= N=818

PROČ NEČTOU?
Jedním z rozhodujících faktorů ovlivňujících dětského čtenářství je, zda čtení jako
volnočasová aktivita děti baví nebo nebaví. Velmi zajímavé je sledovat vývoj tohoto vztahu
s věkem dítěte.

Graf č. 4 Baví Tě čtení knih? 6-8 let N=504; 9-10 let N=315; 11-12 let N=266; 13-14 let
N=236; 15-16 let N=285; 17-19 let N=403
Děti věkové kategorie 6-8 let čtení většinou baví. Souvisí to především s tím, že učit se ve
škole číst je pro ně ještě nová činnost, kterou hodnotí jako zajímavou. S rostoucím věkem se
ale vztah ke čtenářství mění. Postupně klesá počet těch, které čtení baví a naopak roste počet
dětí nebo mladých lidí, které čtení moc nebo vůbec nebaví. Ve věku 19 let máme v populaci
těchto „nebavičů“ 42 %. Na druhé straně je pozitivní, že se v populaci současně formuje
poměrně silná skupina (skoro 60 %) těch, které čtení baví nebo má k němu neutrální vztah.
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Graf č. 5 Co si myslíš o čtení? 6-8 let N=504; 9-10 let N=315; 11-12 let N=266; 13-14 let
N=236; 15-16 let N=285; 17-19 let N=403
Vývoj názorů na čtení lze sledovat i v širším kontextu. U otázky „Co si myslíš o čtení?“ měly
děti možnost hodnotit devět nabízených výpovědí, ve kterých jsme nabídli různé varianty pro
pozitivní hodnocení četby i pro její odmítání. Čtení je u dětí do značné míry vnímáno jako
povinnost (20 až 28 %), ke které často nutí rodiče, ale vliv rodičů se stoupajícím věkem klesá
až na pouhých 7 %. S rostoucím věkem ale stoupá počet těch, kteří hodnotí čtení jako nudu,
ztrátu času i jako něco nemoderního či trapného. Pozitivní naopak je, že s rostoucím věkem si
stále větší počet dětí i mladých lidí uvědomuje, že čtení je důležité pro vzdělání a pro další
život (až 50 %).

Graf č. 6 Proč nečteš častěji knihy? 6-8 let N=111; 9-10 let N=47; 11-12 let N=66; 13-14 let
N=96; 15-16 let N=99; 17-19 let N=176
U těch, kteří málo čtou (čtou knihy jednou za měsíc nebo méně), jsme zjišťovali příčiny
nezájmu o čtení knih. Nejčastější odpovědí bylo „nebaví mě to“ a „existuje spousta
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zábavnějších věcí, než je četba knih“. Starší děti a mládež mnohem častěji odpovídají
argumentem, se kterým se setkáváme u dospělých, tj. „nemám čas, věnuji se jiným věcem“.
S rostoucím věkem stoupá také počet dětí, které argumentují také tím, že „všechno, co chci
vědět, se dozvím na internetu nebo v médiích“. Není bez zajímavosti, že pro určitou skupinu
mladých lidí (např. 8 až 12 % u mladých ve věku 15 až 19 let) zůstává čtení namáhavou
činností, která odrazuje od toho, aby četba byla vnímána jako něco příjemného. Přibližně
10 % respondentů ve všech kategoriích také jako důvod svého nečtenářství uvádí, že „neví, co
má číst“, nebo že „nemají žádné zajímavé knížky“.

NÁZORY RODIČŮ NA ČTENÍ DĚTÍ
Všechny domácí i zahraničí průzkumy potvrzují význam rodiny pro rozvoj čtenářství dítěte.
Rozhodující je nejen přímá podpora rodičů formou předčítání, darování knih i existence
domácí knihovny, ale zejména celková atmosféra v rodině a aktivní čtenářství rodičů jako
inspirující příklad. Na závěr se můžeme seznámit s názory rodičů na čtení knih, které byly
vyjádřeny rodiči dětí ve věku 6 až 8 let. Rodiče měli možnost vyjádřit svou míru souhlasu
nebo nesouhlasu s devíti výroky. Většina rodičů (až 90 %) souhlasí s výroky o tom, že čtení je
nepostradatelné pro vzdělání dítěte i pro jeho další život. Na druhé straně 39 % rodičů
konstatuje, že v současné době se význam četby knih přeceňuje. Viditelný je rozdílný v
názorech na čtení knih z pohledu nejvzdělanějšího rodiče — s výroky, se kterými
vysokoškolsky vzdělaní rodiče spíše souhlasí, naopak rodiče s nižším vzděláním ve větší míře
nesouhlasí.

Graf č. 7 Jaké jsou Vaše názory na čtení knížek u dětí? N=504 otázka byla položena
rodičům dětí ve věku 6 až 8 let.
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AKTIVIZUJÍCÍ PŘÍSTUPY V ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ
A INRORMAČNÍ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ
Pavlína Mazáčová

Informační společnost 21. století a její výzvy přinesly potřebu změny paradigmatu vzdělávání
v různých prostředích včetně prostředí knihoven, pro něž, jedná-li se o rozvíjení informační
gramotnosti,1 používáme označení informační vzdělávání. V posledních letech je informační
vzdělávání (pro cílovou skupinu žáků a studentů) stále více ukotveno v moderních
pedagogických paradigmatech, typicky v konstruktivistické pedagogice. Trendem a žádoucím
cílem vzdělávacích politik je propojovat prostředí formálního a neformálního vzdělávání.
Konkrétně v oblasti spolupráce knihoven a škol se v České republice nejedná o novou výzvu,
nýbrž o pokračování a zlepšování osvědčené praxe, přičemž záměrem je usilovat o koncepční
přístup k celoživotnímu učení žáků. Z hlediska kvality a úspěšnosti informačního vzdělávání
zaujímá zásadní roli učící knihovník2 erudovaný v oblasti didaktiky, psychodidaktiky, ale také
speciální pedagogiky – pracuje s heterogenní třídní skupinou, tedy s žáky intaktními i žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami, kteří vyžadují podpůrná opatření a individuální přístup.
Zdařilá a smysluplná je didaktická práce učícího knihovníka tehdy, je-li provázána
s komunikací a spoluprací s učitelem, se znalostí konkrétních žákovských vzdělávacích
potřeb, které dokáže učitel s knihovníkem sdílet a s nimiž učící knihovník pracuje při
plánování i realizaci edukace.

MODERNÍ DIDAKTIKA V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Pilíři didaktiky informačního vzdělávání jsou aktivizující metody či přístupy, založené na
podněcování aktivních kognitivních procesů žáků, na učebních činnostech ve skupinách, na
kooperativním učení a reflexi. Na takových principech vyrostl v ČR jedinečný tříletý projekt
spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků pro 21. století – Co nebylo v učebnici.3
V projektu vzniklo unikátní společenství praxe učících knihovníků, učitelů (ze 14 míst v celé
ČR) a Katedry informačních studií a knihovnictví MUNI (dále KISK),4 jehož společným
úkolem je vytvořit, v edukační praxi ověřit a evaluovat postupně celkem 9 vzdělávacích
programů – každý v rozsahu 16 vyučovacích hodin – obsahově ukotvených ve 3
tematických modulech: Na cestě od autora ke čtenáři v knihovně / S informacemi za
lepším celoživotním učením / Bádám v knihovně a píšu svůj odborný text. Projekt
didakticky využívá moderní aktivizující výukové metody a nástroje, které odpovídají
aktuálním vzdělávacím potřebám žáků a studentů. Ve výukových aktivitách se uplatňují
principy konstruktivistické pedagogiky, lekce jsou ukotveny v trojfázovém cyklu učení E-UR dle programu RWCT, maximální pozornost je věnována tomu, aby si žáci z lekcí odnášeli
rozvinutou čtenářskou a informační gramotnost a kompetence pro život – tedy schopnost
spolupracovat v týmu, komunikovat, prezentovat, tvořit a schopnost sebereflexe.

1

Více o pojetí rozvoje informační gramotnosti v českém edukačním prostředí viz e-publikace MAZÁČOVÁ, P.
a kol. Informační gramotnost. Teorie a edukační praxe.
2
K pojmu učící knihovník více např. What is a Teacher Librarian? ASLA – Australian School Library
Association [online].
3
Aktivity a výstupy projektu jsou dostupné na http://www.conebylovucebnici.cz/.
4
Více informací o akademickém pracovišti a jeho aktivitách je možné nalézt na https://kisk.phil.muni.cz/.

60

GRAFICKÉ ORGANIZÉRY INFORMACÍ PRO ROZVOJ GRAMOTNOSTI A
KOMPETENCÍ
Skupinou zajímavých aktivizujících nástrojů, které nacházejí v informačním vzdělávání
funkční uplatnění, jsou grafické organizéry informací. Jedná se o zjednodušená schémata pro
zpracování většího množství zdánlivě nespojitých informací do vizuálně přehledného,
strukturovaného a jednoduchého grafického nákresu, který žákům umožní téma či obsah
učiva lépe si zapamatovat, porozumět mu a dále využít. Organizéry podporují žáky
v nahlížení na informace jiným způsobem než při klasickém lineárním zápisu či opisu. Žáci
při práci s grafickým organizérem řadí informace podle důležitosti, soustředí se na vztahy
mezi detaily a přemýšlí, kam informace ve struktuře organizéru zařadí. Informace uložené v
grafickém organizéru mohou žáci zpracovat při učení, když řeší (informační) problém či
zadání úkolu. Mezi nejčastěji uváděná schémata pro zpracování informací patří schémata pro
porovnání, sekvence, popis, vyjádření příčiny a následku, pro problém a jeho řešení, tvrzení a
argumentaci (viz obrázek č. 1).5

Obrázek č. 1 – Ukázka jednoduchých grafických organizérů
Využití organizérů informací je různorodé. V oblasti čtení a psaní s porozuměním se žáci již
od 1. stupně ZŠ učí do grafických organizérů uspořádat informace z čteného či slyšeného
textu a poté s takto zpracovanými informacemi dále pracovat, například při tvorbě vlastního
textu. Organizér informací žákům pomáhá například osvojit si porozumění textu
s posloupností.6 Je-li organizér informací nástrojem k rozvíjení informační gramotnosti, žáci
při práci s organizéry dokáží dobře zvládat různé interakce s informacemi, které v procesu
učení probíhají – vizuálně třídí nové informace, přiřazují je ke známým informacím, analyzují
vztahy mezi známými a novými informacemi, vytvářejí jednoduchou strukturu pro přemyšlení
o informacích novými cestami, hodnotí pojmy a myšlenky, prezentují porozumění
informacím do organizéru zařazeným a s takto získaným uvědoměním poté dále pracují a
rozvíjejí své schopnosti učit se.

5

Více příkladů grafických organizérů lze nalézt na http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarskagramotnost/cg-strategie/graficky-organizator.
6
Více metodických návodů k tématu lze nalézt v publikaci Čteme a píšeme naučné texty - 2. třída, jejíž
editorkou je Kateřina ŠAFRÁNKOVÁ, a v dalších tematických publikacích z nakladatelství Šafrán https://www.nakladatelstvi-safran.cz/nase-knihy/.
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LAPBOOK
Lapbook je výuková metoda na principu organizéru informací, využitelná k rozvoji čtenářské
a informační gramotnosti žáků již od prvního stupně základní školy. Jedná se o interaktivní
knihu a cílem jejího používání je rozvoj hlubšího porozumění textu a posílení
informační gramotnosti především na úrovni organizace a strukturování informací,
porozumění souvislostí informací a prezentace informací. Metoda je vhodná pro práci
heterogenní skupiny žáků, vyhovuje tedy individuálním potřebám žáků se speciálními
potřebami včetně žáků nadaných. Název je odvozen ze slov LAP (klín) a BOOK (kniha),
„kniha do klína“. Lapbook je tedy vlastnoručně vyrobená „kniha“ neboli organizér informací,
složený z různých interaktivních prvků, skládanek, dílčích výstupů žáků, ukazujících či
zahrnujících jejich aktivity s informacemi při edukační práci s konkrétním tématem. Jako
téma pro tvorbu lapbooku lze zvolit například vybraný informativní text naučného charakteru,
beletristický text, ale také současnou či historickou událost,7 s níž se žáci ve výuce nebo
v lekcích informačního vzdělávání setkají například formou společné četby, zhlédnutí videa,
audiovizuálního zpracování apod. Tématem lapbooku může být také jakýkoli vhodný obsah
učiva vycházející z kurikula daného stupně školy.
V oblasti čtenářské gramotnosti je lapbook užitečným nástrojem pro rozvíjení čtenářských
strategií, jakými jsou aktivace předchozích vědomostí, vizualizace představ, usuzování,
kladení otázek k textu, určování nejdůležitějších myšlenek a témat textu, shrnování, syntéza,
sledování porozumění.8
Z hlediska rozvoje informační gramotnosti je předností lapbooku to, že rozvíjí schopnost žáků
řešit samostatně problémy a kvalifikovaně se rozhodovat pomocí informací. Žáci při
aktivitách s lapbookem vyhledávají a třídí informace, učí se pracovat se zdroji informací, učí
se pracovat s textem, rozvíjí porozumění informacím, učí se kritickému myšlení. Lapbook
může žáky motivovat k zábavnější učení, jeho důležitým aspektem je totiž možnost
vizualizovat informace a uplatnit při tom individuální kreativitu. Pomáhá žákům s poruchami
učení zvládnout dané výukové téma, porozumět mu a zaznamenat si pro svoji další učební
cestu základní a nejdůležitější informace k tématu. Lapbook také rozvíjí dovednost
formulovat a vyjadřovat myšlenky a názory, prezentovat informace. Důležitou kvalitou
lapbooku je jeho přenositelnost, žáci s lapbookem mohou pracovat jak při výuce nebo
aktivitách v knihovně, tak také v domácím prostředí. Lapbook je otevřený zdroj informací, to
znamená, že žáci se k němu mohou vracet, doplňovat ho o nové informace a souvislosti, je
tedy součástí osobního vzdělávacího prostředí žáků.
Výroba lapbooku
Neexistuje jeden univerzální lapbook, jeho formu a množství interaktivních prvků může učící
knihovník nebo učitel obměňovat, rozšiřovat a upravovat dle toho, pro kterou cílovou skupinu
nebo s jakým tématem lapbook vzniká. Obvykle se na výrobu prázdného lapbooku, pro
následnou práci žáků s ním používají kancelářské papírové desky s ohebnými bočními
stranami, je také možné využít bílý nebo barevný kancelářský papír v rozměru A3 a upravit
ho tak, aby skládáním vznikla kniha s deskami pro umisťování interaktivních prvků.

7
8

Viz RONKOVÁ, J. a kol. Lapbook a Squashbook [online].
Ke čtenářským strategiím více např. HARVEY, Stephani, GOUDVIS, Anne. Strategies that work, 2007.
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Obrázek č. 2 – Ukázka lapbooku s možným umístěním interaktivních prvků9
Jednotlivé části lapbooku připraví učící knihovník nebo učitel dle předdefinovaných
šablon10 nebo dle své kreativity – jedná se o různé tvary kartiček pro nalepování nebo
naštípnutí či přivázání k základním deskám, mohou to být také prvky z jiných materiálů,
například moduritu, fima, plastelíny, dále třeba korálky, recyklovaný materiál, suchý zip,
fotografie, samolepky apod. V průběhu práce s lapbookem žáci dle pokynů učícího
knihovníka a také dle svého zvážení umisťují do desek lapbooku jednotlivé informace,
soubory informací v daných souvislostech, roztříděné a uspořádané tak, aby odpovídaly
zadání úkolu, projektu nebo otázkám, které aktivitu s lapbookem doprovázejí. Výsledná
podoba zpracovaného lapbooku je založena na fantazii a kreativním přístupu každého
jednotlivého žáka k učení. Práce s lapbookem je tedy typicky aktivizující metodou výuky a
zcela zapadá do rámce konstruktivistického paradigmatu a do třífázového modelu učení
(Evokace – Uvědomění si významu informací – Reflexe).

9

Fotodokumentace je součástí archivu G. IVÁNKOVÉ, autorky diplomové práce Sebereflexe a evaluace jako
součást profesní identity učícího knihovníka. Brno, 2020
10
Mnoho šablon je online, např. na webu Homeschool Share - https://www.homeschoolshare.com/faq.php
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Obrázky č. 3, 4, 5: Ukázky rozpracovaných lapbooků žáků 3. a 4. třídy ze základních škol ve
Svitavách11
Metodické poznámky k práci s lapbookem
Dobrá praxe využití lapbooku existuje ve školní výuce i ve vzdělávacím prostředí knihovny.
Ze zkušeností, které s autorkou příspěvku sdíleli učitelé i učící knihovníci, plynou dílčí
metodické podněty využitelné v plánování zařadit lapbook jako aktivizující metodu. Při
organizování práce třídy nebo skupiny žáků je možné volit s lapbookem jak individuální
práci, tak práci ve dvojicích nebo i větších skupinách, s poskytnutím možnosti volby.12
Zařazuje-li se lapbook do informačního vzdělávání v knihovnách, je vhodný především pro
delší výukové cykly, návazné aktivity žáků nebo pro projektové dny v rozsahu tří a více
vyučovacích hodin. Zpracování lapbooku může být náplní celé výukové jednotky, ale také její
dílčí části, například ve fázi uvědomění si významu informací nebo reflexe. Je zřejmé, že
práce s lapbookem může vyžadovat zvýšenou aktivitu učitele nebo učícího knihovníka při
11

Obrázky č. 3, 4 – archiv G. IVÁNKOVÉ, autorky diplomové práce Sebereflexe a evaluace jako součást
profesní identity učícího knihovníka. Brno, 2020; obrázek č. 5 – archiv autorky příspěvku se souhlasem ZŠ
Felberova
12
Viz RONKOVÁ, J. a kol. Lapbook a Squashbook [online].
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pomoci žákům s dílčími činnostmi, nelze opominout ani to, že při menším počtu žáků ve
skupině je obvykle práce s touto metodou efektivnější. Lapbook je díky své mobilitě metodou
propojující učení v knihovně, ve škole a v domácím prostředí žáků.

Obrázek č. 6: Ukázka prezentační práce žáků s lapbookem v lekci informačního vzdělávání13

ZÁVĚREM
Při vzdělávacích aktivitách jak ve školách, tak v prostředí knihoven se stále více uplatňují
principy konstruktivistické didaktiky, především aktivizující metody a nástroje, například
grafické organizéry informací. Volba typu organizéru závisí na tom, s jak složitou strukturou
informací žák při výukových aktivitách pracuje – odlišný typ organizéru je využit pro operace
srovnávání, sekvence, znázornění příčin a následků, zachycení problému nebo jeho řešení.
Organizéry mají podobu šablon nebo si je žáci mohou vytvářet kreativně sami dle vlastní
vzdělávací potřeby. Žáci si při práci s organizéry informací osvojují čtenářské strategie i
informační gramotnost v různých aspektech tak, aby byli schopni řešit školní úlohy i
každodenní situace a kvalifikovaně se v nich rozhodovat. Metoda lapbooku, jíž především je
věnována pozornost v příspěvku, pomáhá žákům v hlubším porozumění narativního i
informativního textu, učí spolupráci, tvořivosti, naslouchání, trpělivosti nebo rozvíjí paměť. Je
tedy metodou reflektující také kompetenční přístup k učení, ve shodě s aktuálními
kurikulárními dokumenty a strategiemi. Učícího knihovníka nebo učitele může práce s
lapbookem inspirovat k různorodým obměnám vizuální stránky této metody, pro práci žáků
s lapbookem lze jako výchozí využit jak tištěný či čtený text, tak sdělení v audio či
audiovizuální formě. Lapbook je využitelný při rozvíjení mezipředmětových vztahů a
v projektové výuce.
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CEZ ČITATEĽSKÉ AKTIVITY V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI
ĽAHŠIE K MATURITE
Marcela Šimíčková

Poslaním každej školskej knižnice je zvyšovať informačnú a čitateľskú gramotnosť žiakov.
Vieme, že čítanie má veľa prospešných účinkov: podporuje všetky oblasti myslenia, rozvíja
analytické myslenie, zvyšuje inteligenciu, rozširuje slovnú zásobu, posilňuje pamäť, trénuje
koncentráciu, môže byť tiež dobrým spôsobom, ako sa zbaviť stresu, ako relaxovať, ako
sa v škole prirodzene vzdelávať.
Všetci vieme, že je dôležité čítať knihy, lenže žiakom sa čítať nechce, pretože majú mnoho
iných vecí, práce a záujmov. Mnohí stredoškoláci sa radšej zabávajú, ako by mali čítať
knihy, alebo chodia popri škole do práce, aby ekonomicky pomohli svojim rodinám. Čítanie
je často súčasťou nárazového štúdia pred písomkami alebo skúškami.
Na druhej strane vedecké výskumy ukazujú, že je aj veľa žiakov, ktorí čítajú a ktorí
vedia, kde a ako získať informácie. Veľký problém je však v tom, že nevedia informácie
spracovať, hľadať v texte tzv. kľúčové slová, dôležité informácie, uvažovať nad nimi
a vyhodnotiť ich. Aj naši žiaci sú zahlcovaní informáciami, úlohami, často len rapocú
naučené učivo zo zošita, nezamýšľajú sa nad textom, nepodčiarkujú si ho, nedostanú priestor
na vyjadrenie svojho názoru. Učenie nie je zmysluplné a nie je efektívne, keď v ňom chýba
porozumenie. Text prináša nové informácie, a tak čitateľská gramotnosť tvorí kľúčovú zložku
vzdelávania, preto je potrebné naučiť mladých ľudí pracovať s informáciami efektívne, aby
boli schopní informácie selektovať, hodnotiť a vhodne použiť. Čítanie s porozumením by
malo byť súčasťou väčšiny vyučovacích hodín v rámci rôznych predmetov.
Dnešný maturant by mal vedieť efektívne komunikovať a pracovať v tíme. V súčasnosti je
zaznamenaný veľký trend čítania digitálnych verzií tradičných tlačených kníh (tzv. e-knihy
alebo elektronické knihy), ktoré majú svoje vlastné čítacie zariadenia (tzv. čítačky). Ďalším
problémom je strach vyjadriť svoj názor. Žiaci sa boja kritiky, zosmiešnenia učiteľom, či
svojimi spolužiakmi, a preto sú radšej ticho aj vtedy, keď by sa chceli niečo spýtať a vyjadriť
svoj názor. Kto je zodpovedný za tieto problémy čitateľskej gramotnosti našich žiakov? Môže
za to výchova, história, naša spoločnosť, ekonomika, naše školstvo?
Cestou k úspechu je naučiť mladých ľudí čítať nielen za účelom vzdelávania, ale aj pre
potešenie, čítať pre radosť. Čítať nielen knihy, ale aj rôznorodé materiály, časopisy,
internetové texty. Naučiť mladých ľudí mať radosť z práce v kolektíve. Mať priestor na
vyjadrenie vlastného názoru, nebáť sa pýtať a spoločne hľadať odpovede a robiť rôzne veci
a aktivity, ktoré nás všetkých obohacujú.
Spojiť radosť, nové zážitky a vzdelávanie – to je cieľom aj našej malej školskej knižnice
a všetkých aktivít na našej škole, ktoré vedú k zvyšovaniu čitateľskej gramotnosti. Najťažšie
u žiakov je vyvolať záujem o čítanie a nové poznatky. K tomu môžu napomôcť práve rôzne
aktivity. Našou snahou je, aby tieto aktivity boli nielen zaujímavé, zábavné, poučné, ale, aby
to boli aj aktivity, ktoré môžu pomôcť priblížiť niektoré maturitné témy zo slovenského
jazyka a literatúry, cudzích jazykov a z odborných predmetov. Pretože: ,,Žiak nie je
nádoba, ktorú treba naplniť, ale pochodeň, ktorú treba zapáliť.“
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ČITATEĽSKÉ AKTIVITY NA NAŠEJ ŠKOLE
Besedy
Školská knižnica organizuje besedy so spisovateľmi a osobnosťami kultúrneho života vo
svojich priestoroch alebo v iných priestoroch školy. Žiaci sa môžu stretnúť s autorom alebo
autorkou knihy či s inou zaujímavou osobou z kultúrneho života v školskom prostredí.
Cieľom besedy je vzbudiť záujem o tému, o čítanie, poznávanie nových osobností, načerpať
novú inšpiráciu v trávení voľného času a v neposlednom rade aj rozšíriť si svoje vedomosti a
poznatky z rôznych oblastí. Zaujímavá bola napríklad beseda pre žiakov študujúcich
v odbore služby cestovného ruchu, ktorí sa stretli s Ivanom Bulíkom, cestovateľom
a spisovateľom, ktorý sám precestoval alebo sa zúčastnil mnohých expedícií po mnohých
štátoch. Na dobrodružné výpravy sa vždy vydáva s jediným cieľom, a to zdokumentovať
zvyky, obrady a každodenný život tých najjednoduchších ľudí v civilizáciou nedotknutej
prírode. Bulíkove pútavé rozprávanie bolo spojené aj s ukážkou fotografií. Autor dokonca
daroval svoju knihu s venovaním do našej školskej knižnice.
Odborné exkurzie
Ďalšou aktivitou, ktorá žiakom pomáha učiť sa, sú exkurzie. Tým, že vidia rôzne miesta,
poznávajú ľudí z praxe, ktorými sa môžu inšpirovať, poznať, čo všetko je možné robiť, čomu
sa venovať. Rovnako môžu porozumieť mnohým veciam a témam, o ktorých sa v škole učia.
Jednou z veľmi pekných exkurzií, ktorú pravidelne naša škola organizuje pre žiakov
študujúcich v odbore hotelová akadémia a pre žiakov študujúcich v gastronómii
a v cestovnom ruchu, je exkurzia v kaštieli Apponiovcov v Oponiciach a v slávnej
barokovej Apponyiovskej knižnici (Bibliotheca Apponiana).

Návšteva v Apponyiovskej knižnici
Výstavky, nástenky, prezentácie a iné rozmanité aktivity organizované na škole
k rôznym príležitostiam
Naša školská knižnica pravidelne pripravuje rôzne výstavy kníh, ako i nástenky a prezentácie
na hlavnej chodbe našej školy, kde sa celoročne žiakom pripomínajú hlavné udalosti, dni,
sviatky, tradície, výročia našej školy, mesta, krajiny i ostatných štátov. Obľúbenými sú tiež
rôzne aktivity, často spojené so zábavnými edukačnými hrami a súťažami.
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Spomeniem aspoň niektoré:
• Deň gramotnosti
Už tradične v škole organizujeme pri tejto príležitosti pre svojich žiakov deň plný
rôznych aktivít a súťaží. Žiaci si overujú svoje vedomosti a zručnosti v rámci
čitateľskej, finančnej, cudzojazyčnej gramotnosti a takisto aj z oblasti informačných
technológií, BOZP, ochrany životného prostredia, športovej zdatnosti, cestovateľských
schopností a gastronomických zážitkov. Tí najšikovnejší sú odmenení diplomom a
zdravými balíčkami.
•

Deň jazykov
V tento deň sa konajú rôzne akcie, kvízy, hry, doplňovačky, jazykové súťaže a v
spolupráci so školskou jedálňou žiaci študujúci v gastronomických odboroch
pripravujú na celý týždeň špeciálny jedálny lístok tzv. Týždeň európskych špecialít.

•

Piknik day
V tento deň vyučovanie prebieha netradičnou, hravou formou, nie v učebniach, ale
vonku na vzduchu. Celá škola má piknik! Žiaci si prinesú deky, občerstvenie, učebné
pomôcky, knihy. Pripravia sa tak, aby sa v tento deň niečo naučili a zároveň mali pocit
slobody na čerstvom vzduchu. Cieľom pikniku je oslava stolovania vonku, oddych
a relaxácia. My pripájame aj vzdelávanie.

•

Deň otvorených dverí
Počas dňa otvorených dverí na škole prebiehajú zaujímavé prezentácie o študijných a
učebných odboroch, ktoré sa u nás vyučujú. Je spojený s ochutnávkou výrobkov
žiakov a súťažami zručností. Pripravujeme ho tak, že je vždy ladený do nejakej témy
a v tomto duchu prebieha i prezentácia školy.

•

Majster Rétor – krajská súťaž, ktorú organizuje škola v spolupráci s KCVŠ
Trenčín
V tejto súťaži môžu žiaci predviesť svoj dar reči, rétorickú improvizáciu a kultivované
vyjadrovanie. Ide o súťaž s dvomi verziami, a to slovenskou a anglickou. Súťaží sa v
dvoch disciplínach – prejav na zadanú tému (napr. citát M. R. Štefánika: „Veriť,
milovať, pracovať“/„Trust, Love, Work“. Druhá disciplína je náročnejšia – žiaci sa
môžu zahrať na moderátora živého vysielania, pričom majú uviesť vlastný
moderátorský príspevok.

•

Sokratovský seminár
Sokratovský seminár je metóda diskusie inšpirovaná Sokratom. Sokrates veril, že učiť
iných neznamená dávať im odpovede. Je lepšie klásť otázky a pomôcť žiakom nájsť
vlastné odpovede. Na téme diskusie sa musí žiak s učiteľom vopred dohodnúť, pričom
žiaci musia dostať konkrétne pokyny. Východiskom sokratovského seminára môže
byť text, obrázok, pokus, video. V priebehu diskusie sleduje učiteľ nielen zapájanie sa
žiakov, ale aj úroveň ich vstupov, kladenie otázok, prípravu na hodinu, demonštráciu
ich myšlienok, názorov a analýz.

Stredoškolská odborná činnosť, maturitné práce a záverečné práce
Školská knižnica zohráva veľkú úlohu aj ako zdroj informácií pre žiakov pri plnení rôznych
školských úloh a činností. Napríklad pri Stredoškolskej odbornej činnosti, pri tvorbe
maturitných a záverečných prác alebo pri tvorbe rôznych podnikateľských plánov a referátov,
či pri príprave na rôzne súťaže a workoshopy.
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Zážitkové učenie – Escap Room (Úniková knižnica)
Táto aktivita ponúka nekonečné možnosti pre zábavné, inovatívne a zážitkové učenie.
Zážitkové učenie sa líši od tradičného tým, že učiteľ najprv žiakov zapája do riešenia
problémov alebo do rôznych aktivít a až potom spoločne hodnotia tieto zážitky a skúsenosti.
Na základe vlastných zážitkov a skúseností si žiaci vytvárajú nové zručnosti, postoje i
spôsoby myslenia. V tomto procese učenia sa často využívajú rôzne hry a tímová práca. Na
našej škole práve táto aktivita patrí k veľmi obľúbeným. Žiaci na základe prečítaných kníh
(napr. Kto chytá v žite, Statky – zmätky) alebo preberanej témy (napr. ľudské práva) lúštia
rôzne hádanky, hlavolamy, rébusy. Podstatou hry je nájsť kľúč a za 40 minút sa dostať zo
zamknutej miestnosti. Hra vyžaduje logické myslenie a tímovú prácu.

Escap Room (Úniková knižnica)
Celoslovenský projekt Záložka do knihy spája slovenské školy
Už niekoľko rokov sa zapájame do celoslovenského projektu Záložka do knihy spája
slovenské školy, ktorý od roku 2011 vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica pri
príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc. Jeho cieľom je nadviazanie
kontaktov medzi slovenskými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do
kníh, ktoré žiaci môžu vyrobiť ľubovoľnou technikou. Stredné školy môžu výmenu záložiek
využiť aj na nadviazanie vzájomnej spolupráce, kontaktov alebo na poznávanie života žiakov
v rôznych kútoch Slovenska.

Žiaci so svojimi záložkami
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Celoslovenský projekt Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému
dňu školských knižníc
Do celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, ktorý vyhlasuje
od roku 2005 Slovenská pedagogická knižnica pri príležitosti Medzinárodného dňa
školských knižníc a ktorého cieľom je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov
dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového, sme sa
zapojili už dvakrát.
V roku 2018 sme zorganizovali podujatie na vyhlásenú tému Skutočné knižnice – skutočné
vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska. Naše podujatie sme nazvali Veľký duel
osobností 1918 a jeho cieľom bolo priblížiť školskej komunite dve najvýznamnejšie
osobnosti z tohto obdobia prostredníctvom konferencie. Diskusné príspevky žiačky
orientovali na prezentáciu života a diela Tomáša Garrigue Masaryka a Milana Rastislava
Štefánika. Účastníkom konferencie sme priblížili aj gastronómiu typickú pre oboch velikánov
a študentský život a lásky Milana Rastislava Štefánika. Uvedené prednášky dopĺňali tri kratšie
videonahrávky. Prvá zachytávala výpoveď prezidenta Tomáša Garrigue Masaryka o knihách,
čítaní a knižniciach. Druhá mapovala život a prínos Milana Rastislava Štefánika a tretia
zachytávala návštevu prvého prezidenta v škole z čias 1. Česko-Slovenskej republiky. Po
skončení konferencie nasledovala diskusia o historických udalostiach z uvedeného obdobia a
spoločné položenie kvetov pri pamätníku Milana Rastislava Štefánika v trenčianskom parku.
Doplnkom podujatia bolo pripravenie slávnostnej tabule na počesť prvého prezidenta
Československej republiky, vytvorenie jedálneho lístka podľa zachovaného menu zo
slávnostnej recepcie pri príležitosti 1. výročia Československej republiky a viacerých
násteniek, ktoré dokresľovali atmosféru slávnej storočnice i spomínaných významných
osobností. V celoslovenskom projekte sme sa umiestnili na 6. mieste a získali sme 200 € na
nákup knižných titulov podľa vlastného výberu.

Slávnostná tabula pripravená na počesť Tomáša Garrigue Masaryka
V roku 2019 sme sa takisto zapojili do uvedeného celoslovenského projektu. Na vyhlásenú
tému Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského
sme pripravili podujatie, ktoré sme nazvali Tváre Jozefa Gregora Tajovského. Naše podujatie
sme zorganizovali vo forme galaprogramu. Program sa začal klavírnou hudbou v podaní
žiačky školy. Potom nasledovali jednotlivé príspevky žiakov, ktorí predstavili študentský
život Jozefa Gregora Tajovského, jeho lásky, priateľov, ťažké učiteľské povolanie a veľké
národné cítenie. Prezradili aj názvy jeho obľúbených jedál a iné zaujímavosti z jeho
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súkromného života a fungovania takzvaného Gregorovského salónu. Kvôli autentickosti sa
hovorené slovo žiakov doplnilo krátkymi videami z jeho života. Program doplňovali
obľúbené Tajovského ľudové piesne, napríklad Na Kráľovej holi, A ja taká čarná, a takisto aj
o hymnu Slovenskej republiky v podaní niekoľkých žiakov školy. Záver galaprogramu
ukončila sabráž nealkoholického vína a spoločný prípitok. V celoslovenskom projekte sme sa
umiestnili na 1. mieste. A tento raz sme získali až 500 € na nákup knižných titulov podľa
vlastného výberu.

Výstavka o živote a tvorbe Jozefa Gregora Tajovského

Žiaci rozprávajú o zaujímavostiach zo života Jozefa Gregora Tajovského
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Spoločný prípitok

ZÁVER
Každý žiak disponuje rôznymi čitateľskými schopnosťami, každý inak spracováva
informácie. Ako im teda uľahčiť učenie, ako ich pritiahnuť k túžbe učiť sa a získavať nové
informácie? Dobrý učiteľ sa snaží poznať svojich žiakov a pomôcť im posilniť ich záujem.
Inovuje, pripravuje nové aktivity, snaží sa uvoľniť atmosféru v triede, zapája žiakov do
projektov, podnecuje ich kreativitu, skúša a hľadá rôzne formy na oživenie vzdelávania.
Hľadá nové formy učenia, nové miesta, či ľudí z praxe, s ktorými sa môžu zoznámiť
a inšpirovať. To je cieľom aj našej školskej knižnice – tradičné učenie, dopĺňať rôznymi
aktivitami, ktoré obohacujú žiakov, ich poznatky a skúsenosti, aby to, čo vnímajú ako povinné
učenie, vnímali aj ako zábavné, radostné, pre prax zaujímavé a potrebné.

ADRESA A E-MAIL
Ing. Marcela Šimíčková
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Ul. P. Jilemnického 24
912 50 Trenčín
Slovenská republika
e-mail: simickovamarcela@gmail.com
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DEN MATEŘSKÉHO JAZYKA V MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLE
Lenka Vernerová

Budova málotřídní školy se nachází v centru obce Krušovice, známé místním pivovarem.
Škola byla vystavěna v roce 1915, zdobí ji sgrafita a nápisy ozdobným písmem. V podloubí u
vchodu školy je obraz krušovického rodáka, národního umělce, malíře Václava Rabase.

Základní škola a Mateřská škola, Krušovice
V budově se nachází mateřská škola a základní škola, školní družina a školní jídelna.
V současné době je ve škole zapsáno 28 žáků. Máme žáky nadané i žáky s potřebou
podpůrných opatření, včetně žáků s autistickými rysy. Pedagogům pomáhají také asistentky.
Škola je zapojena do mnoha aktivit, projektů, jejichž seznam každoročně rozšiřuje či
obměňuje. Spolupracujeme s různými organizacemi, nabízíme pro děti i žáky zájmové
kroužky, organizujeme aktivity pro veřejnost nebo se na nich podílíme.
Zaměřujeme se na moderní formy výuky, realizujeme metodu Hejného matematiky, která
má u žáků velký úspěch, zabýváme se projektovým vyučováním, pracujeme často ve
skupinách. K výuce čtení využíváme metodu splývavého čtení, tzv. SFUMATO, která je
účinná zejména z hlediska porozumění čteného textu. Díky podpoře Evropské unie v rámci
evropských sociálních fondů nabízíme dlouhodobě pro žáky Klub čtenářské gramotnosti,
kde využíváme mimo jiné i žákovskou knihovnu. Ta je součástí jedné ze dvou tříd a její obsah
je pravidelně obměňován. Kromě knih mají žáci k dispozici časopisy Junior, ABC a mladší
žáci časopis Míša.
Škola vydává měsíčně Školní noviny, na nichž se podílí samotní žáci. Jednotlivá čísla
obsahují aktuality ze školního prostředí, fotografie, žákovské příspěvky a obrázky, hádanky,
křížovky a podobně. Noviny jsou k dispozici jak v tištěné, tak v online verzi na webu školy.

OSLAVY MEZINÁRODNÍHO DNE MATEŘSKÉHO JAZYKA V ROCE 2019
V roce 2019 jsme se zapojili do oslav Mezinárodního dne mateřského jazyka, který připadá
na 21. února. Tento počin jsme nazvali Hrátky s češtinou a byl zaměřen zejména na rodiče,
předškolní děti a veřejnost. Naší snahou bylo přiblížit školu veřejnosti, ukázat rodičům žáků
pomůcky, hry, programy, výukové pomůcky, s nimiž žáci v naší škole pracují. S prezentací

74

výukových pomůcek pomáhali samotní žáci, kteří si společné hraní s rodiči a sourozenci
náležitě užili.

Párové souhlásky se spinnerem
Ve třídách byly k vidění mimo jiné pomůcky, které vyrábějí samotné pedagožky, rodiče si
mohli vyzkoušet přímo výukové aplikace v počítačích či tabletech, programy na
interaktivních tabulích. Nechyběla ani nově zakoupená sada Bee botů, hry s využitím
spinnerů, krabic, jehel a bavlnek, domina. Prezentoval se výukový koberec, kolíčkové hry.
Připravili jsme činnosti také pro předškolní děti či pro hloubavé luštitele (staročeský slovník).
Aktivity
Název aktivity: Práce s výukovým kobercem
Cílová skupina: 1. ročník, předškolní děti
Popis aktivity: Koberec s velkými tiskacími písmeny. Na hromádce kartičky s náslovnými
obrázky (věci, zvířata…) položené lícem dolů. Žáci střídavě otáčejí kartičky. Obrázek vždy
pojmenují a umístí na odpovídající počáteční písmeno. Obrázky lze později nahradit psacími
tvary písmen. Variantou může být hod kostkou. Ta určí písmeno, k němuž žáci tvoří slova
nebo věty. Koberec lze nahradit velkým papírem, písmeny napsanými na podlaze apod. Lze
využít také na práci s robotickými včelkami Beeboty. Žák vloží Beebot na určené písmeno,
poté naprogramuje včelku, aby splnila dané zadání (např. dojet na začáteční písmeno jméno
žáka, projet všechny tvrdé souhlásky apod.).
Název aktivity: Párové souhlásky s využitím spinnerů
Cílová skupina: 2. ročník
Popis aktivity: Kruhová karta rozdělená na 12 dílků podobně jako koláč. V každém dílku
napsáno slovo, ve kterém chybí doplnit párové písmeno (b/p, v/f, d/t…). Ve středu karty je
položen spinner, na jehož jednom konci je umístěna šipka. Případně lze označit jinak. Žák
zatočí spinnerem a následně přečte vylosované slovo a doplní chybějící písmeno, které
odůvodní. Žáci se střídají.
Název aktivity: Provlékaná písmena
Cílová skupina: 1. ročník, předškolní děti, jednotlivec
Popis aktivity: Na děrované plastové desce jsou fixem předepsaná tiskací písmena. Žák má k
dispozici plastovou jehlu a v ní bavlnku, kterou provléká deskou do tvaru písmene.
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Provlékaná – vyšívání písmen
Název aktivity: Vyjmenovaná slova na suchý zip
Cílová skupina: 3. ročník, skupina/jednotlivec
Popis aktivity: 2 plastová víčka minimálně o průměru 30 cm. Na ně nalepit jednu část
kruhového výřezu suchého zipu. Dále je potřeba připravit kartičky se slovy, ve kterých chybí
i, í, y, ý. Z druhé strany kartiček připevnit druhou část suchého zipu. Žáci musí kartičky
roztřídit na dvě víčka tak, aby na jednom byla slova s i, í a na druhém víku slova s y, ý.
Varianta pro mladší žáky: na víčko u suchých zipů nadepsat slova tiskacím písmem,
připevňovat psací tvary písmen.
Název aktivity: Poznej a vlož
Cílová skupina: 1. – 4. ročník
Popis aktivity: Písmena z pěnové gumy. Žáci mají zakryté oči, hmatem poznávají písmena,
vkládají je do čtvercových karet. Starší žáci mohou zkusit sestavit slovo. Aktivita baví
všechny ročníky.

Poznávání písmen hmatem
Název aktivity: Kolíčkové hry (Souboj dvojic)
Cílová skupina: 1. – 5. ročník
Popis aktivity: Každý žák má 10 kartiček a 10 kolíčků. Na kartičkách dle potřeby:
1. ročník – “Zápis slabik” – kartička s obrázkem, pod ním 4 různé zápisy krátkých a
dlouhých slabik. Žák kolíčkem označí správný zápis. Pokud vybere chybný, je potřeba
zjistit, zda správně pojmenovat obrázek. Vítězí žák s nejméně chybami.
2. ročník – “Druhy vět” – na kartičkách vždy jedna věta, pod ní čtyři možné druhy
(rozkazovací, tázací, přací, oznamovací). Žák má přidat kolíček na označení druhu
dané věty. Vítězí žák, který má bezchybné řešení, nikoli rychlejší.
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3. ročník – “Vyjmenovaná slova” – na kartičkách neúplné slovo a pod ním napsané
čtyři možnosti i, í, y, ý. Žák kolíčkem označí chybějící správné písmeno.
4. ročník – “Vzory podstatných jmen” – na kartičkách slovo, pod ním čtyři možné
vzory podstatného jména. Je lepší zaměřit se pouze na jeden rod (např. pouze střední).
Žáci určují správný vzor, vyhrává ten s méně chybami.
5. ročník – “Shoda podmětu s přísudkem” – v zadání kartiček uvést základní skladební
dvojici s chybějícím písmenem (např. děti zpíval-, maminky si povídal-, housata
kejhal-). Kolíčky je potřeba popsat písmeny i, y, a. Žáci mají za úkol do textu vložit
kolíček se správným písmenem. Tato varianta je více náročná na přípravu, je nutné
označit více kolíčků. Pro žáky je lepší vidět slovo napsané gramaticky celé správně.
Název aktivity: Krabicové bludiště
Cílová skupina: 3. ročník, jednotlivec
Popis aktivity: Do velkého víka krabice se nalepí ruličky různými směry. Vše se libovolně
nabarví. Ruličky se popíší např. obojetnými souhláskami (samohlásky nebo vyjmenovaná
slova). Vloží se kulička. Úkolem žáka je nakláněním krabice kuličku provést postupně všemi
ruličkami dle zadání (např. B, F, L, M, P, S, V, Z). Varianta jednodušší – písmena na
ruličkách tvoří slovo “ABECEDA”.

Krabicové bludiště – varianta slovo ABECEDA
Název aktivity: Kamínková písmena
Cílová skupina: 1. (2. ročník) ročník, žáci se speciálními potřebami
Popis aktivity: Do proložek od vajec (nebo na karton) napsat tvary tiskacích písmen. Na
vhodné kamínky permanentním fixem napsat psací podobu písmen. Kameny se vloží do
látkového sáčku. Žáci střídavě vybírají vždy po jednom kameni. Písmeno přečtou a vloží ke
shodnému tiskacímu tvaru. Volíme nejprve pouze velká písmena. Další varianta je spojení
velkých i malých písmen.
Do hraní s češtinou se všichni tak ponořili, že se mnohým nechtělo ze školy odejít. Díky
kladnému hodnocení akce ze strany žáků, rodičů i našeho zřizovatele jsme se rozhodli
podobné aktivity pořádat i do budoucna.

OSLAVY MEZINÁRODNÍHO DNE MATEŘSKÉHO JAZYKA V ROCE 2020
V roce 2020 připadl Den mateřského jazyka na pátek. Pojali jsme jej tentokrát jako
celodenní projekt, do něhož se zapojila také mateřská škola. Ta připravila pro děti aktivity
zejména k rozvoji slovní zásoby. Žáci v základní škole byli rozděleni do 4 skupin. Vycházeli
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jsme z dělení na dialekty českého jazyka. Každou skupinu vedl jeden pedagogický pracovník,
který však pouze směroval práci žáků návodnými otázkami a podporoval jejich úsilí k předem
dohodnutému cíli. Žáci si sami v každé skupině zvolili, na co se zaměří, kde a co budou
zjišťovat, rozdělili si práci. Společně pak tvořili celkový výstup na flipchart.
Název skupiny: Česká skupina
Popis aktivit:
• Seznámení se s pověstí o Praotci Čechovi – A.Jirásek
• Žáci vyslechli čtenou pověst, odhadovali význam slov, která neznali. Po rozhovoru
shlédli několik historických fotografií hory Říp z encyklopedií a knih.
• Vyhledávání informací na internetu:
a) zvyky a tradice v Čechách,
b) pokrmy a tradiční jídla v Čechách,
c) tradiční pivovary,
d) velký státní znak.
• Vyhledávání probíhalo ve dvojicích, žáci si zapisovali stručné informace, z nichž
následně sestavili s pomocí pedagoga několik krátkých vět.
• Malování obrázku k pověsti – hora Říp. Aktivita byla určena pro nejmladší žáky.
• Kresba státního znaku podle předlohy si zvolil žák sám dle svého zájmu.
• Tvoření papírového pivního půllitru s názvy známých pivovarů.
• Informace o jazykové specifičnosti v Praze a Středočeském kraji vyhledával nejstarší
žák s dobrou čtenářskou gramotností za podpory pedagoga. Společně pak sestavili
krátký příběh ve stylu zjištěných odlišností: “Pani učitelka nám řikala vo praotci
Čechovi. Dyž prej přišel…”
• Výroba obložených chlebíčků. Žáci se podíleli všichni. Při výrobě chlebíčků si žáci
zpestřili činnosti písní Na tom pražským mostě.
• Lepení jednotlivých výstupů na flipchart (státní znak, příběh, půllitr, historická
fotografie hory Říp), obrázek hory Říp.
Název skupiny: Slezsko
Popis aktivit:
• Vyhledávání oblasti na mapě – společná činnost u interaktivní tabule, individuálně ve
školním atlasu. Orientace na mapě – města, řeky. Známá místa, která někdo navštívil.
• Slovní specifika v oblasti byla představena s pomocí paní učitelky. Žáci odhadovali
význam některých slov, poté hledali na internetu správnost svého odhadu.
• Vyhledávání znaku Slezska a kresba dle předlohy.
• Vyhledávání zajímavých míst v dané oblasti, kresba sochy Radegasta.
• Vyhledávání, kresba a popis slezského kroje měli na starosti mladší žáci.
• Tvoření slovníku: např. pampůšik – koblížek, zapšejhnuc – zapřáhnout, roba – žena
• Všichni společně se za pomoci paní učitelky naučili krátkou scénku. Vzhledem k
tomu, že ve skupině byla pouze jedna dívka, zvolili téma Velikonoc a hodování.
Chlapci používali při scénce text s daným nářečím.
• Sestavování jídelníčku včetně jeho přepsání jako menu (např. kraple)
• Společná návštěva místního obchodu, nákup a výroba jednoduchého pokrmu – chléb,
sádlo, cibule.
• Společný poslech písně J. Nohavici Ostravo, Ostravo...
• Sestavování prezentace všech jednotlivých částí na společný flipchart.
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Název skupiny: Haná
Popis aktivit:
• Vyhledávání oblasti na webu mapy.cz, orientace na mapě (významná města, památky
a zajímavosti o nich).
• Práce s atlasy, kde žáci zjišťovali využití úrodného kraje na Moravě. Na internetu si
společně prohlíželi fotografie známých míst.
• Zjišťování specifických pokrmů na Moravě, vyhledávání neznámých názvů jídel a
postup přípravy. Na základě zjištěných informací žáci s učitelkou navštívili místní
obchod, kde zakoupili tvarůžky a Hanáckou kyselku.
• Internetová ukázka moravského bálu. Informace o některých hudebních nástrojích a
významné zpěvačce Jarmile Šulákové zprostředkovala paní učitelka hudební výchovy.
Žáci z předchozích hodin výuky znali polkový krok, který si opět zopakovali.
• Vyhledávání obrázků moravských krojů, informace o krojích a popis jednotlivých
částí kroje.
• Vytvoření slovníku “Slovička”. Paní učitelka měla slova připravená, žáci odhadovali a
hledali jejich správný český tvar.
Název skupiny: Valašsko
Popis aktivit:
• Historické informace vztahující se k Valašsku žáci vyhledávali na internetu a v
učebnici Vlastivědy, zopakovali si znalosti o Beskydech.
• Na mapě České republiky společně vyhledali oblast Valašska, města Rožnov pod
Radhoštěm, Valašské Meziříčí, chráněnou krajinnou oblast Beskydy.
• Na internetu individuálně vyhledávali významné osobnosti pocházející z Valašska
(Tomáš Baťa, Bolek Polívka, Emil Zátopek) a informace o nich.
• Mladší žáci ztvárnili podobu salaše a znaku Valašska, starší žáci nakreslili valašské
kroje. Skupina využila dlouhých vlasů spolužačky a vytvořili jí vhodný účes (cop
zdobený mašlemi).
• Spolu s paní učitelkou žáci poznávali specifika nářečí Valašska a některá často
používaná slova (ogar, včil, tož).
• Tradiční vyhlášenou pochutinu – valašský frgál vytvořil žák za použití barevné
modelíny.

Výsledný flipchart skupiny Valašsko
V každé ze skupin vznikly obrázky, krátké texty, nápisy, malé občerstvení a divadelní scénka,
hádanka nebo slovník.
79

Výstupem celého dne byla samotná prezentace před rodiči a sourozenci našich žáků. Pro lepší
pohodu bylo pro rodiče nachystáno malé občerstvení, které také vzniklo v průběhu dne.

Prezentace spolužáků sledovali také ostatní žáci.

Každá skupina představila svou prezentaci umístěnou na tabuli za podpory vedoucí paní
učitelky. Členové každého týmu se vzájemně doplňovali v informacích, které zjistili. Diváci
pozorně naslouchali a mnohdy se při výrazech z některých nářečí hlasitě zasmáli. Přesto, že
žáci zažili prezentaci své práce poprvé, zvládli tuto výzvu báječně. Za svou odvahu a
celodenní snahu sklidili velký potlesk všech přítomných.

ZÁVĚR
Po prvotních obavách z organizace a zájmu o odpolední prezentaci se letošní Den mateřského
jazyka vydařil výborně. Žáci vzájemně spolupracovali, překvapivě si vycházeli vstříc i mezi
skupinami. Celý projektový den vnímali jako spojení částí v jeden celek, nikoliv jako soutěž
skupin. Zábavnou formou si rozšířili znalosti o své vlasti, historii a jazykových zvláštnostech.
Zapracovali na svém sebevědomí při vystoupení před diváky. Zároveň se nám podařilo získat
velký zájem rodičů, prarodičů i sourozenců našich žáků. Vzhledem ke kladnému ohlasu
veřejnosti, nadšení samotných dětí a současně i všech pedagogů, se již nyní těšíme na Den
mateřského jazyka v roce 2021.

ADRESA A E-MAIL
Mgr. Lenka Vernerová
Základní škola a mateřská škola Krušovice
Rabasova 128
270 53 Krušovice
Česká republika
e-mail: reditelna@zskrusovice.cz

80

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE A PROJEKTY NA PODPORU ČÍTANIA
V PRIDRUŽENÝCH ŠKOLÁCH UNESCO V SR
Natália Fillová

Program Pridružených škôl UNESCO (ASPnet) vznikol v roku 1953 v 15 krajinách sveta.
Dnes na programe participuje 11 000 inštitúcií ako predškolské zariadenia, základné a stredné
školy, alebo inštitúcie pre vzdelávanie pedagógov v 182 krajinách. Slovenská republika sa
stala súčasťou celosvetovej siete od jej vzniku od roku 1993. Sieť pridružených škôl patrí
k najúspešnejším dlhodobým projektom UNESCO. Za vznikom siete ASPnet bol zámer
UNESCO podporiť účasť škôl v projektoch v snahe posilňovať ľudskú, etickú a kultúrnu
dimenziu vzdelávania. Medzi základné priority projektu ASPnet patria: výchova k mieru,
podpora vzdelávania a výchovy v oblasti medzinárodného porozumenia, spolupráca pri
ochrane ľudských práv a zabezpečovaní ľudských slobôd, environmentálna výchova mladej
generácie. V súčasnosti je do projektu Pridružených škôl zapojených 22 škôl zo Slovenska.
Národnou koordinátorkou Pridružených škôl UNESCO v SR je vedúca Informačného
a dokumentačného strediska UNESCO so sídlom v Univerzitnej knižnici v Bratislave. V tejto
časti článku by som chcela sústrediť pozornosť na školské knižnice v 9 Pridružených školách
UNESCO v SR.
Školská knižnica je organizačný útvar základnej školy, gymnázia, strednej odbornej školy,
konzervatória alebo školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
a slúži na informačné a dokumentačné zabezpečenie výchovy a vzdelávania a výchovnovzdelávacích potrieb.1
Táto analýza obsahuje informácie o knižničnom fonde, ročnom prírastku, používateľoch,
výpožičkách, vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatiach, materiálnom zabezpečení a
informačných technológiách, školských knihovníkoch, hospodárení školských knižníc,
o priestoroch školskej knižnice. Zdrojom informácií boli webové stránky škôl, telefonické
rozhovory s vybranými školskými knihovníkmi a písomne vyžiadané informácie od školských
knihovníkov. Inšpiráciou pre zostavenie okruhu otázok pre školských knihovníkov poslúžil
dokument Model školskej knižnice z webovej stránky Slovenská pedagogická knižnica
www.spgk.sk. Uvedená analýza bola vypracovaná na základe 9 školských knižníc. Školy,
ktoré poskytli informácie o fungovaní školskej knižnice sú nasledovné: Gymnázium Andreja
Kmeťa v Banskej Štiavnici, Gymnázium Metodova v Bratislave, Škola umeleckého priemyslu
v Bratislave, Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2 v Bratislave, Hotelová akadémia
Otta Brucknera v Kežmarku, Stredná odborná škola pedagogická, F. Engelsa 3 v Leviciach,
Obchodná akadémia, F. Madvu 2 v Prievidzi, Spojená škola sv. Jozefa Internátna v Turzovke.
Osobne som navštívila školské knižnice v nasledujúcich školách: Gymnázium Metodova
v Bratislave, Škola umeleckého priemyslu v Bratislave, Stredná odborná škola pedagogická,
Bullova 2 v Bratislave.
V prvej časti článku by som sa chcela zamerať na otázky spojené s fungovaním školských
knižníc, ich materiálnym zabezpečením, personálnym zložením a s poskytovaním knižnično-

1

Metodické usmernenie pre školské knižnice k zákonu č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení
zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona
č. 38/2014 Z. z. Dostupné na internete ˂ http://www.spgk.sk/?Metodicke-materialy˃.
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informačných služieb. Druhá časť článku bude venovaná organizácii vzdelávacích a kultúrnospoločenských podujatí a projektom na podporu čítania na škole.

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE VO VYBRANÝCH PRIDRUŽENÝCH ŠKOLÁCH UNESCO
V SR
Školské knižnice v týchto školách slúžia výhradné pre potreby žiakov a učiteľov, nie pre
verejnosť. Väčšina školských knižníc je určená pre 251 – 500 používateľov s výnimkou
špeciálnej školy v Turzovke, Obchodnej akadémie, F. Madvu 2 v Prievidzi (do 250
používateľov) a Gymnázia Metodova nad 500 používateľov. Ani jedna z navštívených
školských knižníc nemala bezbariérový prístup a nachádzala sa na poschodí. Polovica
opýtaných školských knižníc má len jednu miestnosť, ktorá slúži ako študovňa a požičovňa,
ostatná polovica má aj druhú miestnosť pre sklad alebo kanceláriu školského knihovníka
(napr. Gymnázium Metodova v Bratislave, Spojená škola sv. Jozefa v Turzovke).
Čo sa týka vybavenosti školských knižníc, tak materiálne zabezpečenie sa líši od každej
školskej knižnice. Školské knižnice majú aspoň jeden počítač s/bez prístupu na internet, síce
nájdu sa aj také, ktoré nemajú žiadny (napríklad v Gymnázium A. Kmeťa v Banskej Bystrici
alebo v Strednej odbornej škole pedagogickej, F. Engelsa 3 v Leviciach). Niektoré školské
knižnice disponujú tlačiarňou so skenerom (Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2
v Bratislave, Hotelová akadémia Otta Brucknera v Kežmarku) alebo dataprojektorom
(Obchodná akadémia, F. Madvu 2 v Prievidzi, Gymnázium Metodova v Bratislave, Spojená
škola sv. Jozefa Internátna v Turzovke).
Školské knižnice nemajú vyčleneného špeciálneho školského knihovníka alebo iného
administratívneho alebo technického pracovníka. Role školského knihovníka sa zhostili
učitelia, najmä učitelia slovenského jazyka, literatúry alebo dejepisu. Na Škole umeleckého
priemyslu v Bratislave je školskou knihovníčkou učiteľka nemčiny a telocviku. V jednej
školskej knižnici školský knihovník má na starosti aj ekonomickú agendu, a tiež iné
administratívne úlohy školy, z tohto dôvodu je školská knižnica stále otvorená počas
vyučovania (Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2 v Bratislave).
Časová harmonizácia sprístupnenia školskej knižnice na školách je rôzna. Keďže učitelia
majú funkciu školského knihovníka, ich čas v školských knižniciach je obmedzený. Niektoré
školy majú otvorené školské knižnice podľa potreby (Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej
Štiavnici, Obchodná akadémia, F. Madvu 2 v Prievidzi), iné majú pravidelnú otváraciu
hodinu niekoľkokrát do týždňa alebo cez veľkú prestávku (trikrát týždenne – Hotelová
akadémia Otta Brucknera v Kežmarku, dvakrát týždenne – Škola umeleckého priemyslu
v Bratislave, Gymnázium Metodova v Bratislave cez veľkú prestávku a po obede, každý
pondelok v čase od 13.00 – 15.00 hod – Spojená škola sv. Jozefa Internátna v Turzovke).
Knižničný fond tvorí približne od 1 200 do 10 000 knižničných dokumentov v jednotlivých
školských knižniciach, ktorý je zvyčajne 100 % prístupný verejnosti. Výnimku tvorí školská
knižnica Obchodnej akadémie, F. Madvu 2 v Bratislave, kde dve tretiny kníh sa nachádzajú
v sklade kvôli nedostatku priestoru v školskej knižnici. Knižničný fond obsahuje beletriu,
náučnú literatúru a zameriava sa hlavne na špecializáciu školy. Napríklad školská knižnica
Školy umeleckého priemyslu v Bratislave obsahuje okrem beletrie aj knihy umeleckého
zamerania, dejiny umenia, knihy o umelcoch, pretože je zameraná na divadelnú, filmovú,
animovanú a televíznu tvorbu a dizajn šperku. Hotelová akadémia Otta Brucknera
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v Kežmarku má taktiež školskú knižnicu vybavenú cestopismi a literatúrou o cestovnom
ruchu. Podľa informácii od školských knihovníkov – učiteľov žiaci si väčšinou požičiavajú
knihy povinnej literatúry, výpožičky boli zamerané na čítanie súvisiace s maturitnými
otázkami, napríklad zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci si taktiež požičiavajú aj odborné
publikácie zamerané na konkrétne témy, napríklad zo slovenského jazyka a literatúry
a detskej literatúry.
Školské knižnice majú výpožičky (absenčné a prezenčné) v počte do desiatok týždenne,
napríklad Gymnázium Metodová 10 – 15 výpožičiek týždenne, Stredná odborná škola
pedagogická, Bullova 2 v Bratislave 10 denne, Hotelová akadémia Otta Brucknera
v Kežmarku 208 ročne, Stredná odborná škola pedagogická v Leviciach 50 – 111 výpožičiek
ročne. Škola umeleckého priemyslu v Bratislave však má iba 4 – 5 výpožičiek mesačne kvôli
tomu, že je otvorená pre čitateľov iba jedenkrát v týždni.
Čo sa týka ročného prírastku, tak školy vzhľadom na to, že nedisponujú veľkými finančnými
zdrojmi pre školské knižnice (niektoré žiadnymi), tak ročný prírastok je malý (Hotelová
akadémia Otta Brucknera v Kežmarku približne 70 knižničných jednotiek ročne, Obchodná
akadémia Prievidza maximálne 50 knižničných jednotiek ročne, Spojená škola sv. Jozefa
internátna 10 knižničných jednotiek ročne). Niektoré školy nenakupujú knihy vôbec,
a spoliehajú sa na prísun z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky alebo dary (napr. Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici, Škola
umeleckého priemyslu v Bratislave). Stredná odborná škola pedagogická v Leviciach kupuje
knihy len v desiatkach eur ročne a získala knihy ako dar od bývalej kolegyni Alice Wiliams.
Žiaci takisto často darujú knihy do školskej knižnice.
Školské knižnice vykonávajú väčšinou základné služby (výpožičky). Špeciálne služby (napr.
medziknižničná výpožičná služba, kopírovanie, vyhľadávanie v databázach) sú výnimkou,
napríklad Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2 v Bratislave vlastní kopírku, ktorá je
využívaná žiakmi.
Dôležitou zložkou každej školskej knižnice je jej financovanie, ktoré je žiaľ poddimenzované
zo strany školy. Žiadna škola neposkytuje 1 % z rozpočtu svojej školskej knižnici, takže
školské knižnice, čo sa týka materiálneho zabezpečenia a nákupu kníh a iných knižničných
dokumentov musia čerpať financie z iných zdrojov. Väčšinou financie pochádzajú z nadácii
školy alebo sú to dary. Dary sú od žiakov, učiteľov, kníhkupectiev (napr. Kníhkupectvo
Kalligram daruje knihy Gymnáziu Metodova). Napríklad Gymnázium Metodova má Nadáciu
Gymnázium Metodova, Hotelová akadémia Otta Brucknera v Kežmarku má fond Združenia
rodičov a fond Priateľov Hotelovej akadémie, Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2
v Bratislave má fond Comenium n.f. Žiaci, respektíve ich rodičia dobrovoľne prispievajú
niekoľkými desiatkami eur ročne. Školské knižnice väčšinou nemajú vlastné finančné zdroje
z registračných poplatkov, upomienok, knižnično-informačných služieb.

PROJEKTY NA PODPORU ČÍTANIA
Poslaním školských knižníc je popri poskytovaní knižnično-informačných služieb aj
organizácia vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí v priestoroch školskej
knižnice alebo v priestoroch školy. Uvedené školy sa aktívne zapájali do organizácie
vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré boli zamerané na jazykovú kultúru a
čitateľskú gramotnosť žiakov. Niektoré školy realizovali aj akcie informačnej výchovy, a to
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hlavne „povinnú“ septembrovú exkurziu pre žiakov prvých ročníkov, aby ich informovali o
zložení knižničného fondu v školskej knižnici a tiež o knižnično-informačných službách
(Hotelová akadémia Otta Brucknera v Kežmarku, Obchodná akadémia Prievidza, Stredná
odborná škola pedagogická, Bullova 2 v Bratislave).
Školské knižnice organizujú literárne besedy so spisovateľmi, prednášky humanitného
charakteru a iné podujatia. Pre ilustráciu Škola umeleckého priemyslu v Bratislave
každoročne organizuje v Medzinárodný deň školských knižníc v októbri akciu, počas ktorej
žiaci z jednotlivých tried prezentujú a diskutujú o svojej najobľúbenejšej knihe a čítajú
úryvky. Akcia prebieha v školskej knižnici a trvá týždeň. Organizátormi sú učitelia
slovenského jazyka, ktorí diskutujú so žiakmi. V školských knižniciach prebieha tiež
podujatie Noc v školskej knižnici – večer sa zídu učitelia a žiaci v školskej knižnici, kde
prebieha pripravený program čítaním úryvkov z kníh, program ďalej pokračuje
v spoločenskej miestnosti. Vyučovanie na nasledujúci deň je zrušené (Obchodná akadémia
Prievidza, Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2 v Bratislave). V školskej knižnici na
Gymnáziu Metodova v Bratislave sa uskutočňuje aj literárny krúžok Lama – literárna
akadémia mladých autorov, žiaci sa schádzajú každé dva týždne, aby diskutovali
o napísanom texte básne. Taktiež škola organizuje týždeň listovania v čítanke s názvom Aby
sme nezabudli.
Školy na podporu čitateľskej kultúry žiakov využívajú rôzne formy a metódy vzdelávacích
aktivít, napríklad besedy so spisovateľmi (napr. Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej
Štiavnici, Obchodná akadémia Prievidza – besedy so súčasnými slovenskými prozaikmi V.
Šikulovou, M. Kompaníkovou, L. Keratom; Stredná odborná škola pedagogická v Leviciach –
besedy s autormi Miroslavom Piusom, Janou Šulkovou). Ďalšími aktivitami sú napríklad:
čitateľské besedy na hodinách literatúry, návštevy divadelných adaptácii diel
odporúčaného čítania, minikurzy tvorivého písania, diskusné kluby so žiakmi o
literárnych dielach, ktoré ich zaujímajú, súťaže v rečníckych prejavoch, zapájanie sa do
Olympiády slovenského jazyka, súťaž Hviezdoslavov Kubín, výstavy a burzy kníh,
návštevy knižného veľtrhu Bibliotéka, týždeň hlasného čítania. Žiaci píšu recenzie na
prečítané knihy do školského časopisu (napr. Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6,
Bratislava v časopise Vazkanews v sekcii Kniha). Obzvlášť sa konajú podujatia na podporu
čitateľskej gramotnosti počas Medzinárodného dňa školských knižníc (október) a Marca –
mesiaca knihy.
Žiaci navštevujú mestské knižnice, štátne vedecké knižnice alebo iné knižnice, napríklad
študenti 1. ročníkov Gymnázia Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava navštívili historickú
knižnicu v Chateau Appony. Stredná odborná škola pedagogická v Leviciach robí exkurzie do
náučného oddelenia Tekovskej knižnice v Leviciach a spolupracuje aj s jej detským
oddelením.
Žiaci pripravili divadelné predstavenia na základe prečítaných literárnych diel (napr.
Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava) alebo vianočné predstavenie rozprávky
Polepetko pre materské a základné školy v Leviciach a bábkových rozprávok Kráľovstvo
za klamstvo a Zatúlané papučky (napr. Stredná odborná škola pedagogická v Leviciach).
Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2 v Bratislave počas Marca – mesiaca kníh
pripravuje divadelné predstavenia na základe prečítaných rozprávok pre materskú školu,
s ktorou spolupracuje.
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Školy majú zriadené školské knižnice na chodbách alebo čitateľské kútiky. Žiaci môžu
darovať knihy svojej školskej knižnici. Takisto môžu po požičaní kníh napísať krátke dojmy
z prečítania (napr. Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica, Gymnázium Metodova,
Bratislava – pod heslom Daj knihám druhú šancu). Základná škola s materskou školou M. R.
Štefánika v Bratislave má zriadený čitateľský kútik s detskými knihami pod názvom
Babičkina čitáreň, podpora čítania na 1. stupni.
Niektoré podujatia boli súčasťou celoslovenských či medzinárodných projektov zameraných
na podporu čitateľskej gramotnosti. Napríklad v rámci 10. ročníka česko-slovenského
projektu Záložka do knihy spája školy žiaci vyrábali originálne záložky na tému List za
listom – baví ma čítať na motívy zo svojich najobľúbenejších kníh (napr. Gymnázium Jána
Papánka, Vazovova 6, Bratislava).
Školy pripravujú rôzne projekty alebo sa zúčastňujú súťaží na podporu čítania. Napríklad
v rámci projektu Čítam, čítaš, čítame účastníci vyplnia cvičenia zamerané na prácu s textom
(napr. Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika v Bratislave. V rámci projektu
Pravopisná liga zase účastníci napíšu pravopisné cvičenie zamerané na rôzne gramatické javy
spisovného slovenského jazyka (napr. Hotelová akadémia Otta Brucknera v Kežmarku). Žiaci
Gymnázia Metodova v Bratislave tiež majú záujem o literárne súťaže ako sú Medziriadky,
Literárne Petržalské súzvuky Ferka Urbánka, Literárny Zvolen, Hodžov novinový
článok.
Pre základné školy sú zaujímavé nasledovné podujatia:
• medzinárodné podujatie Noc s Andersenom – žiaci strávia nezabudnuteľnú noc
v školskej knižnici alebo vo vernej knižnici plnú čítania, zábavy, dobrodružstiev
a súťaží, neraz im rozprávky čítajú herci, spisovatelia, starostovia,
• celoslovenská súťaž Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty! – žiaci majú možnosť
počas šiestich mesiacov spoznať osem vynikajúcich diel slovenských a svetových
autorov, a taktiež lúštiť hlavolamy, hádanky, krížovky,
• celoslovenská súťaž Čitateľský oriešok – žiaci po prečítaní textov zodpovedajú na
otázky a kreslia ilustrácie (napr. Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika
v Bratislave, Spojená škola sv. Jozefa v Turzovke).
Nezabudnuteľným zážitkom pre žiakov je výstava Osmijanková literárna záhrada, ktorá je
súčasťou celoslovenskej súťaže Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty! Cieľom súťaže je
priviesť žiakov k čítaniu hodnotnej detskej literatúry, k rozhovorom o prečítanom, k tvorivým
aktivitám v školských knižniciach a verejných knižniciach. Žiaci si rozvíjajú predstavivosť,
slovnú zásobu a lásku k materinskej reči.
Ako prebieha projekt na Spojenej škole sv. Jozefa v Turzovke popísala učiteľka Pavla
Vojteková: „Súťaží sa prostredníctvom súťažného zošita, ktorý musí mať každý súťažiaci žiak.
Obsahuje osem súťažných otázok s dvoma úlohami – návodmi na hravé a kreatívne čítanie.
Do celoslovenskej čitateľskej súťaže majú zapojených 16 žiakov.
Riešenie úloh – 1. Kapsička rodinných semienok
Prvé semienko – Úlohou žiakov je zahrať sa na pátračov a zistiť, čo vo vašom veku čítali vaši
najbližší. Napísať, ktorú knihu z detstva si pamätá dedko, babka, mama a otec a skúsiť
vypátrať, čím si knižka vyslúžila takú jedinečnosť.
Druhé semienko – Úlohou žiakov bolo poprosiť niekoho z rodiny, aby žiakovi porozprával
príbeh spojený s čítaním alebo získaním vysnívanej knižky a potom ho napísať.
2. Kapsička semienok na 8. týždeň: OSMISEMIENKA:
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Úlohou žiakov bolo nahovoriť rodinu na špeciálny rodinný 8. týždeň. Do aktivít sa zapájali aj
ostatní členovia. Tu sa súťažilo prostredníctvom súťažného zošita. Úlohou žiakov bolo splniť
štyri úlohy a napísať, čo veselé zažili počas spoločných chvíľ.“
Veľmi zaujímavým projektom, na ktorom sa podieľa Gymnázium Metodova v Bratislave je
Literárna cena René, ktorú vyhlasujú Literárne informačné centrum a Anasoft litera. Cieľom
projektu je podpora čítania kvalitnej súčasnej literatúry. Cenu udeľujú žiaci vybraných
gymnázií a stredných škôl raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo.
Priebeh projektu je nasledovný. Najskôr žiaci gymnázií a stredných škôl prečítajú päticu kníh,
ktoré im odporučí porota aktuálneho ročníka ceny Anasoft litera. Potom diskutujú
o nominovaných knihách na webových stránkach alebo Facebooku a sami vyberajú najlepšiu
pôvodnú knihu uplynulého roka. Následne jeden žiak ako zástupca školy diskutuje
s oponentmi z ostatných škôl o ich preferovaných tituloch. Na konci roka sa koná spoločné
stretnutie, na ktorom sa určí hlasovaním víťaz – laureát ceny René 2020 – Anasoft litera
gymnazistov. Sprievodnými akciami sú besedy s autormi a autogramiády. Pre ilustráciu
Gymnázium Metodova v Bratislave navštívili autori ako Vanda Rozenbergová, Andrea
Makýšová Volárová, Daniel Majling, Václav Kostelanski.

ZÁVER
Na záver by som chcela podotknúť, že napriek finančným ťažkostiam, s ktorými sa školské
knižnice a samotné školy pasujú, je vidieť snahu učiteľov šíriť povedomie a podporu čítania
u žiakov. Školy organizujú zaujímavé vzdelávacie podujatia, aby rozvinuli u žiakov
a študentov komunikačné a čitateľské zručnosti. Podujatia pomáhajú rozvíjať tvorivosť,
fantáziu, lásku k materinskej reči, dávajú možnosť objaviť seba samého, vlastné schopnosti,
spoznávať svet okolo seba a poskytujú priestor na zážitkové učenie.

NÁVRH OPATRENÍ NÁRODNÉHO KOORDINÁTORA PRIDRUŽENÝCH ŠKÔL
UNESCO V SR NA ZLEPŠENIE ČINNOSTI ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC
1. Vzhľadom na neuspokojivú finančnú situáciu školských knižníc ohľadom
materiálneho zabezpečenia, nákupu knižničného fondu, kvalitu poskytovania
knižnično-informačných služieb využívať viaczdrojové financovanie, a to hlavne
vyčlenenie financií zriaďovateľom, využívanie nadácii, fondov, grantov, prípadne
sponzorov.
2. Motivovať, vzdelávať a odmeňovať školských knihovníkov za prácu v školskej
knižnici, aby využívali svoje zručnosti a vedomosti pri realizácii vzdelávacích podujatí
a poskytovaní služieb školskej knižnice za účelom skvalitnenia čitateľskej gramotnosti
žiakov.

3. Vzhľadom na to, že školy sú členmi Siete Pridružených škôl UNESCO v SR, zamerať
sa aj na činnosti školskej knižnice, ktoré súvisia s UNESCO, napríklad nákup
knižničného fondu o UNESCO (pamiatky UNESCO, témy ľudské práva, udržateľný
rozvoj, ochrana životného prostredia, podpora vzdelania mladých ľudí, atď.). Zároveň
realizovať podujatia školskej knižnice na témy UNESCO. Taktiež projekty na podporu
čítania žiakov zamerať na témy UNESCO.

86

ADRESA A E-MAIL
Mgr. Natália Fillová, PhD.
Univerzitná knižnica v Bratislave
Michalská 1
814 17 Bratislava
Slovenská republika
e-mail: natalia.fillova@ulib.sk

87

STATÉGIA ROZVOJA ČITATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ
Jana Budzáková

V najväčšej podtatranskej obci Lendak sa nachádza len jedna základná škola, ktorú
v školskom roku 2019/2020 navštevovalo 862 žiakov, takmer všetci žiaci pochádzajú z obce
Lendak, len zopár ich dochádza z okolitých dedín. Základná škola tvorí organizačnú zložku
Spojenej školy Lendak. Súčasťou spojenej školy je aj materská škola, základná umelecká
škola, centrum voľného času, školský klub a školská knižnica.
Školská knižnica je pomerne mladá. Nový knižničný fond začal vznikať približne pred piatimi
rokmi, kedy sme sa zapojili do projektu Zriadenie školskej knižnice a odborných učební v
ZŠ Školská 535/5, Lendak – podpora z eurofondovej výzvy na budovanie a zlepšenie
technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho
druhu v základných školách z Integrovaného regionálneho operačného programu. V rámci
spomínaného projektu sa nám podarilo získať finančné prostriedky na asanáciu priestorov,
kúpu vybavenia školskej knižnice a množstva nových hodnotných knižničných titulov pre
všetky vekové kategórie žiakov. V školskom roku 2020/2021 nás čaká slávnostné otvorenie
novej školskej knižnice. Žiaci budú mať k dispozícii množstvo žánrovo rôznorodých kníh,
ktoré si budú môcť počas školského roka vypožičať. Priestory školskej knižnice plánujeme
využívať aj na hodiny literatúry, čitateľské a recitačné aktivity i podujatia rôzneho charakteru
za účelom rozvoja čitateľských zručností. Veríme, že vytvorenie atraktívneho priestoru pre
čitateľov bude dobrým predpokladom k aktivizácii čítania.

Školská knižnica
Napriek tomu, že sme doposiaľ disponovali nie veľkým počtom knižných publikácií, naša
snaha o rozvoj čitateľských zručností bola a je čoraz väčšia. Svedčia o tom aj aktivity
zamerané na rozvoj čitateľských zručností, spolupráca s obecnou knižnicou, snaha
o vytvorenie príjemného prostredia pre čitateľov. Po chodbách našej školy vznikajú tzv.
čitateľské zóny, sú to útulné čitateľské kútiky vybavené modernými policami naplnenými
knihami a časopismi, ktoré si žiaci môžu počas prestávok požičiavať a čítať. Ich súčasťou sú
aj rôzne taburety, sedacie vaky a pohodlné kreslá. Vytvorené prostredie žiakov motivuje
k čítaniu, pretože si radi oddýchnu v očarujúcom čitateľskom prostredí.
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Vzhľadom na situáciu, ktorá nás sprevádzala v školskom roku 2019/2020, sa viaceré
naplánované aktivity nepodarilo uskutočniť. V nasledujúcej časti spomeniem len tie, ktoré
sme stihli zrealizovať.

AKTIVITY ZAMERANÉ NA ROZVOJ ČITATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ
Čítanie pre všetkých
Žiaci 5. – 8. ročníka, rozdelení do skupín, sa pravidelne stretávali každý utorok a štvrtok od
12:30 – 15:00 hod. v školskej knižnici, čítali odporúčanú literatúru, diskutovali, riešili rôzne
hádanky, kvízy a pracovné listy zamerané na porozumenie textu.
Lyceálna knižnica v Kežmarku
Exkurzia zameraná na spoznávanie bohatstva najväčšej školskej historickej knižnice
v strednej Európe, ktorá sa pýši 150 000 zväzkami kníh rôznych odborov i svetových jazykov.
Knižnicu navštevovalo veľa známych slovenských osobností – Pavol Országh Hviezdoslav,
Martin Kukučín, Samo Chalupka, Janko Kráľ a iní.
Záložka do knihy spája školy
V tomto školskom roku sme sa prvýkrát zapojili do česko-slovenského projektu Záložka do
knihy spája školy, ktorého cieľom je nadviazať kontakt medzi slovenskými a českými
školami a tiež aj podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Záložky sme
vyrábali na tému List za listom – baví ma čítať. Po pridelení kontaktnej adresy sme sa spojili
s vybranou školou – 5 Základnou školou z Kolína. Okrem záložiek sme si vymenili aj
informácie o škole, o miestach, kde školy sídlia, pričom sme nevynechali charakteristické
prvky pre jednotlivé lokality. Získali sme nové skúsenosti, žiaci navzájom nadviazali kontakty
a určite sa do projektu zapojíme opäť.
Recitačné súťaže
Umelecký prednes patrí k najrozšírenejším formám sebarealizácie detí, u nás sa tešíme
veľkému záujmu o interpretáciu umeleckého textu, zapájame sa do viacerých recitačných
súťaží. Napríklad Piráti krásy, ... a Slovo bolo u Boha – súťaže v prednese kresťanskej
poézie a prózy, Šaliansky Maťko – súťaž v prednese povestí, Hviezdoslavov Kubín – súťaž
v prednese poézie a prózy. Vo všetkých súťažiach naši žiaci zaznamenali úspechy, postupové
kolá boli však zrušené.
Nezrealizované aktivity
Na nasledujúce mesiace sme mali naplánované ďalšie aktivity: štafetové čítanie pre jednotlivé
ročníky, predajnú výstavu kníh, súťaž v čítaní pre piatakov, Noc s Andersenom, ČIMO –
čitateľské súťaže pre I. stupeň, besedu so spisovateľkou Máriou Vrkoslavovou – Ševčíkovou,
recitačnú súťaž Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš..., Potulky literatúrou.
Aj počas pandémie žiaci prejavili záujem o čítanie, preto boli aktívnym čitateľom
vypožičiavané knihy za prísnych bezpečnostných opatrení. Školská knižnica bola otvorená
pre čitateľov po individuálnej dohode v súlade so všetkými vládnymi nariadeniami.
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CELOSLOVENSKÝ PROJEKT NAJZAUJÍMAVEJŠIE PODUJATIE ŠKOLSKEJ
KNIŽNICE
Štvrtý októbrový pondelok už tradične v našej škole patrí Medzinárodnému dňu školských
knižníc. V školskom roku 2019/2020 sme si pripomínali 145. výročie narodenia Jozefa
Gregora Tajovského, človeka skromného a spravodlivého, ktorý vedel realitu zachytiť
kriticky a pravdivo. Inšpiráciou pre aktivitu a tvorivosť žiakov slúžili Tajovského poviedky
z dedinského prostredia na Slovensku i v Rumunsku, ktoré sa zároveň stali východiskom
celého podujatia.
Otvorenie projektového dňa sa uskutočnilo v telocvični základnej školy, ktorá nám slúži aj
ako priestor pre kultúrne podujatia. Z úst pani riaditeľky zaznel slávnostný uvítací príhovor,
v ktorom privítala vzácnych hostí, uviedla tému a priebeh podujatia.
Žiačka 7. ročníka nám predniesla báseň o Jozefovi Gregorovi Tajovskom a vypočuli sme si
blok detvianskych piesní v podaní učiteľov Základnej umeleckej školy v Lendaku.
Osobnosť Jozefa Gregora Tajovského sme si predstavili prostredníctvom biografickej
divadelnej hry zameranej na dôležité udalosti jeho života, od túžby stať sa učiteľom, cez lásku
k starému otcovi až po jeho odchod do Nadlaku a súcit s trpiacimi. Ako podklad nám slúžila
biografia Jozefa Gregora Tajovského, film Tá Tajovská voda mútna a veľká vďaka patrí aj
pani Kataríne Mišíkovej Hitzingerovej, autorke divadelného predstavenia Na konci (o JGT),
ktorá nám poskytla množstvo cenných materiálov pre realizáciu divadelnej hry.

Divadelné predstavenie
Po spoločnom celoškolskom úvode sa žiaci presunuli do tried, kde postupovali podľa vopred
vypracovaného harmonogramu. Žiaci jednotlivých ročníkov prvého stupňa sa počas druhej
a tretej vyučovacej hodiny venovali nasledujúcim poviedkam Jozefa Gregora Tajovského.
Harmonogram aktivít podľa ročníkov:
1. ročník – Prvé hodinky
V prvom ročníku čítali svojim žiakom poviedku pani učiteľky. Následne si poviedku spoločne
vlastnými slovami prerozprávali a vysvetlili význam neznámych slov. Nechýbali žiaci
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preoblečení za hlavného predstaviteľa a starých rodičov, aby si mohli príbeh mohli aj zahrať.
Po dramatizácii žiaci zhotovovali ručičkové hodinky.
2. ročník – Maco Mlieč
Druháci čítali upravenú poviedku Maco Mlieč, v ktorej spoznali aj význam niektorých
zastaraných slov. Aby sa čo najviac vžili do neľahkých pomerov hlavnej postavy, obliekli sa
za gazdov, gazdinky a biedny život Mliečnika si zahrali. Následne zhotovovali miniatúry
gazdovstiev a domácich zvierat, ktoré vyrábali z rôznych prírodných materiálov rozličnými
výtvarnými technikami. Z tried druhých ročníkov sa tak postupne budovali malé
hospodárstva.
3. ročník – Na chlieb
Žiaci tretieho ročníka čítali poviedku Na chlieb, prostredníctvom ktorej spoznali hodnotu
chleba. Úlohou žiakov bolo upiecť chlieb za pomoci rodičov, starých rodičov a pekára.
Niektorí si vyskúšali ručné miesenie cesta a pečenie v tradičnej kachľovej peci v domácom
prostredí. Iní miesili za pomoci strojov a piekli v originálnej pekárenskej peci v miestnej
pizzerii.
4. ročník – Rodný dom
Rodný dom bol názov poviedky, s ktorou na hodinách pracovali štvrtáci. Tak ako tvorba
samotného autora bola ovplyvnená dedinským životom jednoduchých ľudí, ani našim
štvrtákom takéto prostredie nie je cudzie. Príbeh Ondreja Lipku ich zaujal. Porovnávali život
v minulosti so súčasnosťou. Rozprávali, čo pre nich domov znamená. Vyrábali drevené
domčeky, kostoly, hospodárske budovy a písali básničky o domove. Z dreveníc vytvorili
výstavku takzvanej tajovskej dediny.

Ukážka drevených domčekov
Počas štvrtej a piatej vyučovacej hodiny prebiehali na prvom stupni súčasne dve aktivity.
Obľúbenou piesňou Jozefa Gregora Tajovského Zahučali hory, zahučali lesy.... sa slávnostne
začal tradičný ľudový jarmok, spisovateľovi srdcu blízky Radvanský jarmok, ktorý
sprevádzala živá hudba v podaní učiteľov Základnej umeleckej školy v Lendaku. Trhovníci
ponúkali ručne vyrábané výrobky z kože – prívesky, opasky, drevené stolčeky, lopáriky,
varešky, tkané koberce, maľované hrnčeky, domáci chlieb, syrové výrobky z ovčieho
a kravského mlieka, domáce klobásky, prútené košíky a rôzne ľudové predmety. Remeselníci
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žiakom priblížili, ako sa vyrábajú jednotlivé výrobky. Žiaci sa zoznámili so spracovaním kože
a s výrobou kožených ozdobných opaskov. Prizerali sa vyšívaniu lendackého kroja – portky,
serdok, sukmana. Vyskúšali si výrobu syrových nití, korbáčov a ružičiek. Nahliadli do výroby
tkaných kobercov i hrnčiarskej dielne.
5. – 9. ročník – Nadlacké poviedky
Pri tvorbe programu pre druhý stupeň sme sa zamerali na pôsobenie Jozefa Gregora
Tajovského v Nadlaku. Počas druhej vyučovacej hodiny sa jednotlivé ročníky venovali
poviedkam, ktoré Jozef Gregor Tajovský napísal v Nadlaku (Na chlieb, Horký chlieb, Mišo,
Mamka Pôstková, Umrel Tomášik). Po prečítaní poviedok žiaci viedli diskusiu a riešili
pracovné listy zamerané na čítanie s porozumením.
Zároveň druhá vyučovacia hodina patrila livestreamu so školou v Nadlaku, ktorej sa zúčastnili
vybraní žiaci našej školy. Nadlackí žiaci nám predstavili svoju školu, pričom nevynechali
miesta venované Jozefovi Gregorovi Tajovskému (napr. stôl, ktorý používal JGT). Pre našich
žiakov bolo zvlášť zaujímavé, keď sa dozvedeli o fungovaní ich školského systému,
hodnotení žiakov (napr. známky od 1 – 10, najlepšia známka je 10), našli sa aj pravidlá platné
na oboch školách (zákaz telefónov počas vyučovania). Zároveň si žiaci mohli navzájom
porovnať slovenčinu, v ktorej bolo počuť isté rozdiely.

Livestream so školou JGT v Nadlaku
Okrem vedenia školy, vzácnych hostí a žiakov bola na livestreame prítomná aj odborníčka na
zahraničné školstvo, držiteľka viacerých ocenení za svoju prácu so zahraničnými Slovákmi
v Nadlaku, pani Mgr. Anita Murgašová z Tajova, ktorá po livestreame pre žiakov viedla dve
odborné prednášky. Prvá prednáška bola zameraná na život a dielo Jozefa Gregora
Tajovského a v druhej sa venovala jeho pôsobeniu v Nadlaku. Žiaci sa dozvedeli množstvo
zaujímavých informácií, čím si rozšírili vedomosti o osobnosti Jozefa Gregora Tajovského.
Obsahom tretej vyučovacej hodiny bolo priblíženie života a diela Jozefa Gregora Tajovského
prostredníctvom prezentácií. Súbežne prebiehali besedy pre žiakov 5. a 6. ročníka s rehoľnou
sestrou Martinou, pôvodom z Gemelčičky z Rumunska, zároveň učiteľkou dejepisu
a náboženskej výchovy vo svojej rodnej krajine. Žiakom priblížila život Slovákov
v Rumunsku, od ich príchodu až po súčasnosť a nevynechala ani osobnosť Jozefa Gregora
Tajovského. Silným momentom pre žiakov bol záver besedy, kedy sa rehoľná sestra
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pomodlila za žiakov Otče náš v rumunskom jazyku a žiaci sa pomodlili za sestru Martinu
Zdravas v slovenskom jazyku.
Posledné dve vyučovacie hodiny boli zamerané na tvorivú činnosť, počas ktorej sme vyrábali
praktické darčeky pre žiakov z Lýcea Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku.
Sprievodnou akciou projektového dňa bola zbierka kníh. Dozvedeli sme sa, že do nadlackej
knižnice už veľmi dávno nepribudli nové slovenské publikácie, a preto sme sa rozhodli pre
nezištný dar. Týmto gestom sme sa chceli vrátiť do čias Tajovského príchodu do Nadlaku,
kedy šíril slovenské slovo i prehlboval slovenskú kultúru, ktorá sa tam vďaka nemu dodnes
uchováva.

ZÁVER
Čítanie je veľmi dôležitá zručnosť pre školskú úspešnosť. Porozumenie textu úzko súvisí
s úrovňou čitateľskej gramotnosti. Naším cieľom je preto naučiť žiakov efektívne využívať
získané informácie, ktoré vedú k výborným školským výsledkom a pozitívnemu postoju ku
knihe, k vzdelávaniu. Prostredníctvom aktivít sa snažíme žiakom ukázať cestu ako majú čítať,
aby získané informácie vedeli zužitkovať, vedieme ich k aktívnej práci s textom
a prehlbujeme v nich lásku k čítaniu. Tento proces je veľmi náročný, ale svojím nasadením
a vytrvalosťou veríme v pozitívny výsledok.

ADRESA A E-MAIL
Mgr. Jana Budzáková
Spojená škola
Školská 535/5
059 07 Lendak
Slovenská republika
e-mail: jbudzakova@centrum.sk
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KREATÍVNA PRÁCA S KNIHOU NA STREDNEJ ŠKOLE
Viera Marczibányiová

Sme veľmi potešení, že sme práve my dostali možnosť venovať sa téme týkajúcej sa
kreativity. A nie hocijakej. V nasledujúcom príspevku sa budeme snažiť priblížiť Vám
kreativitu práce s knihou v školskej praxi. Cieľom bude nielen poukázať na teoretické
poznatky, ale najmä na spôsob, akým ju vieme uplatniť vo výchovno-vzdelávacom procese.
Ale začnime postupne.
Nároky spoločnosti sú v dnešnej dobe rôzne a dovoľujeme si povedať, že sú náročné. Máme
obrovské očakávania od jednotlivých profesií. A, samozrejme, spoločnosť požaduje, aby
človek vykonávajúci svoju prácu podal minimálne stopercentný výkon. Policajt musí
rozdávať pokuty, lekár musí vyliečiť všetkých pacientov, sudca poslať do väzenia každého
zločinca... A čo učiteľ? Ako vníma našu profesiu široká verejnosť? S akými aspektmi musí
učiteľ bojovať? Je to naozaj zložitý proces a našou úlohou bude poukázať na učiteľský talent
v rôznych smeroch. Faktom však zostáva, že práca pedagógov je vnímaná veľmi kriticky. Či
už zo strany štátu, médií, no najmä z pohľadu rodičov a samotných žiakov. Určite si mnohí
učitelia uvedomujú tlak, aký je na nich kladený.
A preto si zhrňme, čo sa od učiteľa očakáva a akými „superschopnosťami“ by mal
disponovať:
• psychická odolnosť (náhľad do podstaty a povahy problémových situácií),
• adaptabilita a adjustabilita ( schopnosť riešenia situácii),
• schopnosť osvojovať si nové poznatky,
• sociálna empatia a komunikatívnosť (Dytrtová – Krhutová, 2009).
Osobnosť učiteľa však predovšetkým závisí od pedagogického nadania a vlôh, ktoré
determinujú úspechy vo výchovno-vzdelávacej praxi. Môžeme sem zaradiť:
• lásku k deťom,
• intelektuálne vlastnosti (vlastnosti myslenia, fantázie, pamäti, pozornosti),
• vlastnosti osobnosti (charakterové, vôľové, pracovné, citovo – temperamentové,
spoločensko-charakterové),
• osobitosti osobného života a správania (Durič, 1977).
Spomenuli sme akýsi balíček schopností, ktoré by mal pedagóg používať vo svojej práci. No
nie každému sa to podarí rozvinúť na všetkých úrovniach. My sa chceme venovať
nonkognitívnym vlastnostiam učiteľa, najmä jeho fantázii a kreativite, aktivite, motivácii či
tvorivosti. Nesmieme však zabudnúť na všetky oblasti, lebo tie tvoria komplexný pohľad na
jeho osobnosť.
V súčasnosti osobnosť učiteľa môžeme rozdeliť do troch oblastí:
• oblasť vedomostí, zručností, jeho intelektuálnych kapacít, poznatkov, inteligencie;
• oblasť nonkognitívna, v ktorej ide o citové vybavenie učiteľa, komunikačné zručnosti
a schopnosti, jeho kreativitu;
• oblasť podmienok práce učiteľa, kde ide predovšetkým o sebarozvoj osobnosti učiteľa
(Zelina, 1990).
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Zastávame názor, že svoje poslanie môže pedagóg naplniť len vtedy, keď:
• vie, čo má robiť, tvoriť tak, aby sa stále zdokonaľoval, aby zlepšoval svoju prácu,
myslel čo najefektívnejšie, aby vedel riešiť situácie;
• chcel realizovať to, čo sa nachádza v človeku, zahŕňa hodnotový systém učiteľa;
• dôležitým prvkom je prostredie, v ktorom učiteľ vykonáva svoju prácu, koľko má
žiakov (Zelina, 1990).
Uvedomujúc si všetky tieto okolnosti, je naozaj komplikované byť učiteľom. A nie
hocijakým. Snažíme sa byť čo najlepšími a svoje povolanie vykonávame s veľkou
zodpovednosťou, pretože pedagóg formuje dieťa celý jeho život, ktorý strávi vo
vzdelávacích inštitúciách. Počnúc predprimárnym vzdelávaním, základným, stredným
a končiac vysokoškolským štúdiom. Dovolíme si tvrdiť, že sme v našich zemepisných šírkach
boli ľudia zvyknutí na to, že úlohou učiteľa bolo deti naučiť čo najviac učiva, osvojiť si čo
najviac vedomostí a poznatkov z daného predmetu, zapamätať si čo najviac faktov. Išlo o tzv.
memorovanie. Postupom času však mnohí odborníci zistili, že nie všetky deti to dokážu
zvládnuť a že veľké množstvo informácií môže zaťažiť ich psychický rozvoj, môžu sa cítiť
nekonformne, a kvôli tomu dosahovať v škole zlé výsledky. Poprípade to negatívne môže
ovplyvňovať aj ich správanie k spolužiakom a pedagógom. Uvedomujúc si tento stav, dostala
pomyselnú zelenú na semafore práve kreativita. Jednako na strane učiteľa a jednako na
strane žiaka. Ťažiskom súčasného vzdelávania teda nie je odovzdávanie hotových poznatkov,
ale taká forma výučby, ktorá používa aktivizujúce metódy, rešpektuje individuálny prístup
k študentom a podieľa sa na rozvíjaní tvorivosti.
Popredným odborníkom zaoberajúcim sa tvorivosťou učiteľov je Miron Zelina. Vytvoril
tieto všeobecné odporúčania na zvýšenie tvorivej práce učiteľov:
• Učiteľ by mal vynaložiť snahu o objavovanie nových prístupov a metód v edukačnom
procese, diferencovať ich, experimentovať s nimi v snahe vytvoriť čo najširšie
spektrum možností.
• Obmieňať edukačný proces, skúmať účinnosť s ohľadom na učiteľa i žiaka.
• Snažiť sa získať či dopĺňať informácie v oblasti tvorivých prístupov v edukácii.
• Zamerať tvorivé metódy strategicky tak, aby sa vyučovacie postupy odzrkadlili najmä
v rozvoji psychických funkcií žiakov.
• Uplatňovať v rámci tvorivého vyučovania divergentné myslenie v duchu rozvíjania
originality, fluencie a flexibility.
• Uvádzať do praxe heuristické vyučovanie, využívať integráciu a alternatívne prístupy.
• Napĺňať psychické kvality človeka na základe nezraňujúcich prístupov z oblasti
psychológie, skúmať ich a využiť na modernizáciu procesu.
• Vychovávať v duchu humanistických princípov, čím sa kladie dôraz na prežívanie
vzťahov k žiakom, k sebe samému, k škole i obsahu vyučovania.
Ak pedagóg bude dodržiavať tieto odporúčania, tak je na najlepšej ceste, aby motivoval
svojich žiakov ku kreativite či tvorivosti. Prostredníctvom nich môže dosiahnuť slobodu
a deti nemajú pocit, že sa niečo MUSIA naučiť, ale že si CHCÚ osvojiť nové poznatky. Je
veľmi vhodné, aby žiaci pracovali v kreatívnom prostredí. Pýtate sa ako navodiť takú klímu?
Ponúkame Vám nasledovné rady:
• akceptujte a podnecujte divergentné myslenie,
• tolerujte rôznosť v myslení, nazabúdajte na to, že všetci majú rovnaké práva
a povinnosti,
• zdôrazňujte, že každý žiak je schopný tvoriť v určitom smere,
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uznajte tvorivé myslenie každého žiaka, jeho snahu,
povzbudzujte žiakov, aby verili svojmu úsudku,
vytvárajte priestor pre rozvíjanie nápadov a riešení,
povzbudzujte zvedavosť žiakov,
podporujte nezvyčajné metódy,
akceptujte názory druhých,
podporujte získavanie informácií z rozličných zdrojov
naučte žiakov systematicky hodnotiť každú myšlienku,
snažte sa, aby žiaci tolerovali nové myšlienky.

PROJEKTY ZAMERANÉ NA KREATÍVNU PRÁCU S KNIHOU
A aby sme nezostali len pri teórii, pokúsime sa vám priblížiť spôsob, akým prepájame tieto
poznatky s praxou. Naša Stredná odborná škola obchodu a služieb v Galante je škola
zameraná na vzdelávanie študentov v odboroch hotelová akadémia, kuchár, cukrár, čašník
a kaderník. Našim cieľom je podporovať u všetkých žiakov kreativitu nielen na praxi, ale
aj na teoretickom vyučovaní.
Predstavíme vám projekty, v ktorých sme tvorivo pracovali s knihou. Nesmieme zabudnúť na
fakt, že pre žiakov na strednej škole, je práca s knihou úplne nezaujímavá. Je veľmi náročné
vtiahnuť ich do čítania literárnych diel. Prax je taká, že radšej uprednostnia pozeranie filmu,
než by mali držať v ruke knihu a čítať ju. A práve preto z tohto dôvodu sa snažíme žiakom
čítanie spríjemniť či zatraktívniť. Či sa nám to podarilo, posúďte sami.
Lipa Ľudovíta Štúra
Na hodinách literatúry sa väčšinou preberajú diela, s ktorými sa stretávajú žiaci na
maturitných skúškach. A keďže nám bolo ľúto nepovinnej literatúry, tak sme sa rozhodli, že
spolu so žiakmi prelúskame životopis Ľudovíta Štúra. Žiaci túto osobnosť poznajú už z osnov
zo základnej školy, avšak my sme to poňali ako inak kreatívne. Myslíme si, že je vhodné, ak
si pedagóg na strednej škole nájde čas na jednotlivých hodinách na tvorivé činnosti. Z našej
praxe sme zistili, že žiaci milujú kresliť svojich hrdinov či vymýšľať si komiksy. Je veľmi
zaujímavé pozorovať ich pri práci, ako vidia napríklad orlov z diela Mor ho od Sama
Chalupku, či sa snažia vytvoriť kreslený príbeh Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy. Tento raz
sme sa rozhodli prepojiť medzipredmetové vzťahy s biológiou. Žiaci si nakreslili
a následne vystrihli listy, ktoré patrili lipe ako symbolu Slovanov a nášho národa. Presne tak
ako je naším symbolom aj Ľudovít Štúr. So žiakmi sme navštívili školskú knižnicu, kde sme
siahli po životopise tejto osobnosti. Najprv žiaci neprejavili záujem o nové informácie, ale po
zadaní inštrukcií sa karta obrátila. Ich úlohou bolo nájsť zaujímavosti o Ľudovítovi Štúrovi.
Doslova sa predbiehali, kto vytiahne lepšiu „pikošku“. Napokon zaujímavosti napísali na listy
a spolu sme vyšli na školský dvor, kde máme mladú lipu. Jednotlivé triedy ozdobili tento
strom listami a bol to pre nás všetkých vzácny okamih, v ktorom sme si zaspomínali na nášho
kodifikátora spisovnej slovenčiny.
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Žiaci so svojimi lístkami

Zdobenie lipy
Fotofantázie s Ivanom Kraskom
Úlohou učiteľa nie je len učiť, ale aj vychovávať, pomáhať, počúvať, smiať sa spolu so
žiakmi, byť im nápomocný, ak majú problém... Naša škola spolupracuje s organizáciami,
ktoré uľahčujú aj náročnejším žiakom zvládnuť úskalia vyučovacieho procesu. Pod pojmom
náročnejší máme na mysli žiakov, ktorí majú poruchy učenia. Preto aj na hodinách literatúry
pracujeme s pomôckami, ktoré odporúčajú psychológovia. Konkrétne sme so žiakmi druhého
ročníka čítali báseň Topole od Ivana Krasku. Po prečítaní a analýze sme spozorovali u žiakov
negatívne reakcie. Preto sme siahli po fotofantáziach. Je to súbor fotografií z bežného života,
ktoré môžu evokovať príjemné, ale aj nepríjemné pocity. Vidíme na nich dieťa, ako maľuje
slnko, či dieťa, ktoré si fúka zranené koleno, vysmiatu štvorčlennú rodinu idúcu z lesa. Žiaci
pracovali v skupinkách. Fotografie sme vyložili na zem pred tabuľu tak, aby ich každý mohol
vidieť. Skupinky žiakov prichádzali postupne k nim a spolu sa dohodli na tom, akú fotografiu
si vyberú podľa pocitov, aké v nich zanechali Kraskove verše. Vďaka tomuto spôsobu sa nám
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podarilo zhmotniť ich pocity do fotografií a prepojiť tak literatúru so psychológiou
zaujímavým spôsobom. Žiaci živo diskutovali o svojich emóciách a čo je dôležité – nemali
strach hovoriť o tom, čo cítia a lepšie pochopili situáciu básnika, keď tvoril svoju báseň.

CELOSLOVENSKÝ PROJEKT NAJZAUJÍMAVEJŠIE PODUJATIE ŠKOLSKEJ
KNIŽNICE
Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa školských knižníc sme sa zapojili do 15. ročníka
celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice a zorganizovali sme
podujatie pod názvom Lahôdky cestou do Tajova. Na jednotlivých hodinách literatúry sme
najskôr vytvorili kuchársku knihu pozostávajúcu zo svadobných lahôdok. Žiaci si mohli
vybrať akékoľvek jedlo, ktoré by chceli ochutnať na svadbe Zuzky Kamenskej a Ďurka
Ľavka, ktorí vystupujú ako hlavné postavy v divadelnej hre Jozefa Gregora Tajovského Statky
– zmätky. Úlohou žiakov bolo vyhľadanie kuchárskeho receptu v knihách, ktoré používajú
bežne na praxi, zápis surovín potrebných na jeho prípravu a taktiež presný popis prípravy
vybraného jedla na spomínanú svadobnú hostinu. Aby bola kuchárska kniha kompletná, tak
na internete našli aj obrázok k svojmu receptu. Následne žiaci študujúci odbor hotelová
akadémia vytvárali svadobné menu a navrhli možnosti stolovania. Keďže sme rozvíjali
medzipredmetové vzťahy z hodín občianskej výchovy a dejepisu, žiaci sa snažili navrhnúť
mladomanželom svadobné kroje. Dievčatá kreslili kroje s ľudovou tematikou pre Zuzku
a chlapci pre Ďurka. Do osláv Medzinárodného dňa školských knižníc sme zapojili aj
kreatívne žiačky študujúce odbor kaderník. Ich úlohou bolo vytvoriť svadobný účes pre
Zuzku a tiež pre Betu, Ďurkovu susedku. Inšpirovali sa taktiež ľudovou tradíciou. K svadbe
patria samozrejme aj svadobné oznámenia. Našu svadbu sme situovali priamo do Tajova do
Reštaurácie Pod Tanečnicou. Šikovné žiačky ešte uviazali z natrhaných vetvičiek tuje
svadobné pierka a svadba sa mohla začať. Žiaci poňali toto podujatie veľmi kreatívne
a s radosťou sa chceli zúčastniť na prípravách svadby Zuzky a Ďurka. Všetci prítomní
účastníci podujatia sa nielen zábavným a tvorivým spôsobom podrobne zoznámili so
spomínaným dielom Statky – zmätky, ale aj samotná oslava Medzinárodného dňa školských
knižníc vzbudila v nich veľa krásnych emócií a podporila najmä u žiakov dobrý a trvalý vzťah
ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.

Žiaci s receptami
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Svadobné stolovanie

Svadobné oznámenia

Svadobné kroje

ZÁVER
Je v našich rukách ako vedieme žiakov ku kreativite. My učitelia ju máme v sebe a preto sa ju
nebojíme rozvíjať. Učíme našich žiakov, že každý z nás je tvorivý a ak má niektorý žiak iný
názor ako zvyšok triedy, to neznamená, že je nesprávny. Práve naopak, vyzdvihujeme jeho
odvahu a originalitu. Snažíme sa, aby siahli po knihách nielen, ktorých úryvky ponúkajú
učebnice, ale aj po tých, ktoré im pomôžu zrelaxovať či rozšíriť ich obzory, pretože sa
snažíme aplikovať myšlienku, ktorú podporovala aj Jacqueline Kennedyová: „Existuje veľa
ciest, ako obohatiť detský svet. Láska ku knihám je tou najlepšou zo všetkých.“
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Príloha č. 1 Vyhodnotenie 10. ročníka česko-slovenského projektu pre
základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája
školy

Vyhodnotenie
10. ročníka česko-slovenského projektu
pre základné školy a osemročné gymnáziá

Záložka do knihy spája školy:
List za listom – baví ma čítať
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne
vyhlásili pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2019 pre
základné školy a osemročné gymnáziá 10. ročník česko-slovenského projektu Záložka do
knihy spája školy: List za listom – baví ma čítať.
Cieľ česko-slovenského projektu
Cieľom česko-slovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi českými
a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania
prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci vyrobili záložku do knihy, na ktorej
ľubovoľnou technikou stvárnili tému česko-slovenského projektu List za listom – baví ma
čítať a vymenili si ju s partnerskou školou z Českej republiky, respektíve zo Slovenskej
republiky.
Výmenu záložiek využili školy taktiež k nadviazaniu spolupráce a k poznávaniu jazyka,
literatúry, histórie, kultúry či života žiakov v Českej republike alebo v Slovenskej republike
a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť
školského projektu.
Priebeh česko-slovenského projektu
Slovenské školy, ktoré sa chceli zúčastniť česko-slovenského projektu, vyplnili
do 26. septembra 2019 elektronickú prihlášku zverejnenú na webovom sídle Slovenskej
pedagogickej knižnice. Na základe spracovaných údajov z elektronických prihlášok z Českej
republiky a zo Slovenskej republiky vytvorila Slovenská pedagogická knižnica
582 partnerských dvojíc s prihliadnutím na typ školy a druh školy (napr. základná škola,
špeciálna škola, málotriedka, osemročné gymnázium), stupeň zapojenia žiakov zo základnej
školy (napr. len 1. stupeň, len 2. stupeň, spolu 1. a 2. stupeň), počet prihlásených žiakov
a vopred dohodnuté partnerstvo medzi dvoma školami. Z uvedeného počtu
bolo 423 partnerských dvojíc vytvorených medzi českými a slovenskými školami
a 159 partnerských dvojíc medzi samotnými slovenskými školami, a to z dôvodu menšieho
počtu prihlásených českých škôl.
V dňoch 28. a 30. septembra 2019 zaslala Slovenská pedagogická knižnica kontaktné údaje
každej partnerskej dvojici spolu s podrobnými pokynmi o realizácii česko-slovenského
projektu. Zúčastnené partnerské dvojice informovala o tom, že vzájomná komunikácia,
výmena záložiek i nadväzovanie priateľských kontaktov bude len v ich pôsobnosti. Termín
ukončenia výmeny záložiek bol stanovený na 31. október 2018.
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Vyhodnotenie česko-slovenského projektu za Slovenskú republiku
Do projektu sa prihlásilo 1 163 škôl s celkovým počtom 131 889 žiakov, z toho bolo
423 českých škôl s celkovým počtom 42 011 žiakov a 740 slovenských škôl s celkovým
počtom 89 978 žiakov.
Slovenská pedagogická knižnica poslala 15. októbra 2019 poďakovanie každej zúčastnenej
českej i slovenskej škole za aktívnu účasť v projekte. Následne slovenské školy vyzvala na
dobrovoľné vyhodnotenie česko-slovenského projektu a pripojenie fotografií z priebehu
výroby záložiek alebo fotografií najkrajších záložiek.
Vyhodnotenie česko-slovenského projektu za Českú republiku zverejní na webovom sídle
Knižnica Jiřího Mahena v Brne (www.kjm.cz).
Výber z dobrovoľného hodnotenia projektu 432 českými a slovenskými školami spolu
s fotografiami z priebehu výroby záložiek alebo s fotografiami so samotnými
najkrajšími záložkami je dostupný na tejto webovej adrese:
http://www.spgk.sk/swift_data/source/2019/Hodnotenie_10._rocnika_ceskoslovenskeho_projektu_Zalozka_do_knihy_spaja_skoly_zakladnymi_skolami_a_osemrocnymi
_gymnaziami.pdf

Výroba záložiek
Samotnej výrobe záložiek predchádzali diskusie o knihách a literárnych postavách. Žiaci
vyrobili záložky rozmanitých tvarov, rôznych veľkostí a s pomocou rozličných techník na
určenú tému List za listom – baví ma čítať počas vyučovania, v školskom klube detí, v rámci
krúžkovej činnosti alebo v školskej knižnici podľa svojich schopností, zručností, možností
a primerane k svojmu veku. Mladší žiaci kreslili alebo maľovali na záložky väčšinou
obľúbené postavičky z klasických rozprávok (napr. Snehulienka a sedem trpaslíkov, Ako išlo
vajce na vandrovku, Šípková Ruženka, Perníková chalúpka, O troch prasiatkach, Červená
čiapočka, Medovníková chalúpka, Janko a čarovná fazuľa, Maťko a Kubko), z povestí
a rôznych príbehoch o zvieratkách. Mnohí z nich namaľovali na svoje záložky aj očarujúcich
hrdinov z českých kníh, ako boli napríklad Krtko, Ferdo Mravec, Rozprávky o psíčkovi
a mačičke, Mach a Šebestová. Starší žiaci a mladší gymnazisti sa snažili na svojich záložkách
stvárniť literárny motív z fantasy literatúry, z dobrodružnej literatúry, z dievčenských
románov (napr. Pán prsteňov, Malý princ, Harry Potter, Robinson Crusoe, Cesta na mesiac,
Grafitové dievča, Dievča s maskou). Na zadnú stranu záložiek väčšinou napísali názov knihy
a meno autora, svoje poštové alebo mailové adresy či kontakty na sociálne siete, aby mohli
medzi sebou navzájom komunikovať.
Čitateľské aktivity
Doplňujúcim programom výroby záložiek boli najčastejšie tieto čitateľské akcie: žiacke
besedy o obľúbených knihách, besedy so spisovateľmi (napr. Braňom Jobusom, Gabrielou
Futovou, Katarínou Mosnákovou-Bagľašovou), čitateľské štafety, čitateľské maratóny, pútavé
referáty o spisovateľoch, čítanie dobrodružných príbehov staršími žiakmi mladším žiakom,
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dramatizácie rozprávok, literárne kvízy, recitačné súťaže a písanie čitateľských denníkov.
Takisto veľa škôl realizovalo vyučovacie hodiny zamerané na predstavenie českého jazyka
a kníh od najznámejších českých spisovateľov. Mnohí žiaci robili aj vlastivedné projekty
zamerané na predstavenie vlastnej školy, obce a regiónu rovesníkom z partnerskej školy alebo
pripravili rozhlasové relácie s cieľom predstaviť celej školskej komunite pridelenú partnerskú
školu. Mnoho škôl oživilo výrobu záložiek aj častými návštevami školskej knižnice, kde sa
aktívne zúčastňovali rôznych akcií zameraných na podporu čítania (napr. Pasovanie za
čitateľov, Starí rodičia čítajú deťom, Starší čítajú mladším, Kráľ čitateľov, oslava
Medzinárodného dňa školských knižníc).
Výmena záložiek
Väčšina škôl do balíka so záložkami najčastejšie vkladala školské časopisy, rozprávkové
knihy, propagačné materiály o škole alebo o obci či o meste, turistických sprievodcov
z daného regiónu, darčekové predmety alebo rôzne výrobky z výtvarnej výchovy. Niektoré
školy k záložkám priložili aj fotografie žiakov, ktorí vyrábali záložky, alebo priateľské listy
od samotných žiakov. V niekoľkých prípadoch došlo aj k osobnému odovzdaniu záložiek pri
návšteve školy zástupcami – vyučujúcimi z partnerskej českej alebo slovenskej školy,
napríklad aj v rámci programu Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a
šport Erasmus+. Veľké množstvo zúčastnených škôl si z priateľských záložiek urobilo
výstavky alebo nástenky v aule školy, v priestoroch školskej knižnice, prípadne v triedach.
Takisto na webových sídlach svojich škôl uverejnili fotografie z priebehu tvorby záložiek
alebo najkrajších záložiek a krátku správu o česko-slovenskom projekte. Viacero škôl
informovalo o priebehu česko-slovenského projektu prostredníctvom článkov, ktoré boli
najčastejšie uverejnené v školských časopisoch alebo v regionálnych novinách. Niekoľko
desiatok škôl opäť darovalo svoje záložky svojim vzácnym hosťom, ktorí sa zúčastnili osláv
Medzinárodného dňa školských knižníc 28. októbra 2019.
Viaceré školy sa dohodli so svojou partnerskou školou, že zostanú v priateľskom kontakte
a budú udržiavať živú komunikáciu medzi sebou prostredníctvom Skypu. Iné sa zase dohodli,
že zorganizujú spoločné stretnutie napríklad v podobe vzájomných výmenných pobytov
českých a slovenských žiakov alebo školských výletov do Česka, alebo naopak, na Slovensko.
Niekoľko slovenských škôl ponúklo svojim českým partnerským školám spoluprácu v rámci
medzinárodného programu eTwinning.
Výber z vyjadrenia niektorých pedagogických zamestnancov z Českej republiky
a zo Slovenskej republiky
„Sme radi, že vznikol medzinárodný projekt, do ktorého sa môžu zapojiť žiačky a žiaci
nižšieho stupňa gymnázia. Vami organizovaný projekt Záložka žiakov každý rok osloví, môžu
v ňom rozvíjať nielen svoje čitateľské a literárne vedomosti, ale takisto aj výtvarnú zručnosť
a kreativitu.“
Jana Chocholáčová, Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Česká republika
„V tomto projekte považujem za najdôležitejšie venovanie času práve knihám a žiakom, a to
predovšetkým v čo najmladšom veku, pokiaľ sú ešte tvárni a ľahšie ovplyvniteľní. Ukázať im
krásu kníh a dať priestor na zamyslenie sa nad nimi.“
Radka Manáková, Gymnázium, Teplice, Česká republika
„Chcela by som poďakovať za zmysluplný projekt, ktorého sa naša škola zúčastnila. Tento
projekt žiakov veľmi nadchol. Vďaka záložkám sme sa dozvedeli, že množstvo žiakov rado
číta, a ukázalo sa, že prečítané príbehy i rado namaľuje.“
Petra Pekárková, Základná škola, Zbraslavice, Česká republika
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“Váš projekt je čarovný, priateľský a jedinečný... Od počítačov, tabletov, televízie či iných
závislostí ťahá žiakov počítačovej generácie k tomu, čo nielen otvára ich fantáziu, ale najmä
ich detské srdiečka. Urobiť niekomu radosť, prelomiť svoju lenivosť, chcieť poznať nových
ľudí... A čo je najdôležitejšie, tiež ďalšie a ďalšie knihy, v ktorých je ukrytých tak nespočetné
množstvo krásnych a poučných príbehov, morálnych hodnôt.“
Silvia Kližanová, Základná škola, R. Kaufmana, Partizánske, Slovenská republika
„Pri rozdávaní záložiek sa budú triedni učitelia so žiakmi rozprávať o jednotlivých motívoch
a pripomenú si, aké záložky zhotovili oni. Projekt sa úspešne vydaril, žiaci sa tešili a tešíme
sa na ďalšiu spoluprácu s partnerskou školou a taktiež so Slovenskou pedagogickou
knižnicou.“
Mária Gočárová, Spojená škola, Mudroňova, Nitra, Slovenská republika
„Česko-slovenský projekt bol pre nás prínosom, pretože vzbudzuje u našich žiakov záujem
o čítanie kníh, ktoré prináša nielen zábavu, ale rozvíja slovnú zásobu, tvorivosť, fantáziu,
komunikáciu a celkovo formuje detskú osobnosť.“
Anna Brezinová, Základná škola, Východná, Slovenská republika
„Projekt bol pre nás prínosom tak v nadviazaní nových kontaktov, ako aj v podpore
myšlienky, že kniha je pre náš život stále dôležitá. Táto myšlienka bola motiváciou a hnacím
motorom realizácie celého projektu. Ďakujeme Slovenskej pedagogickej knižnici za možnosť
zapojiť sa do projektu, ktorý žiakov viac priblížil ku knihám, k novým kamarátom
i priateľstvám.“
Klára Szabó, Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s VJM – Móricz
Zsigmond Alapiskola és Óvoda, Orechová Potôň, Slovenská republika
Prínos česko-slovenského projektu
Výmena záložiek pomohla českým a slovenským pedagógom, vychovávateľom v školských
kluboch detí a školským knihovníkom hravou a zábavnou formou získať žiakov pre čítanie.
Takisto podporila ich dobrý vzťah ku knihám a k školskej knižnici a motivovala ich, aby
rozvíjali svoje čitateľské záujmy a osobné talenty. Rovnako im pomohla vytvárať živé
priateľské spoločenstvá, v ktorých s radosťou a nadšením pracovali, rozprávali sa
o prečítanom a navzájom si odporúčali knihy od českých a slovenských spisovateľov.
Výroba záložiek, konkrétne jej výtvarná činnosť, opäť pomohla žiakom rozvinúť jemnú
motoriku, tvorivosť, predstavivosť, emočnú inteligenciu a umožnila im uspokojiť ich
estetické cítenie a potrebu sebarealizácie. Vďaka vyrobenej záložke mohli všetci žiaci, teda aj
žiaci s mentálnym postihnutím, žiaci pochádzajúcich zo sociálne alebo jazykovo
znevýhodneného prostredia, ktorí mimo školy nemajú prístup k čítaniu kníh, na jednej strane
zažiť zodpovednosť za svoje malé dielko a na druhej strane získať uznanie za svoju usilovnú
prácu a svoj úspech prežívať spolu so svojimi spolužiakmi.
Pridanou hodnotou česko-slovenského projektu bolo aj oživenie vyučovacieho procesu,
podpora medzipredmetových vzťahov, rozšírenie vedomostí žiakov zo slovenského jazyka
a literatúry, vlastivedy a geografie. Rovnako aj nadviazanie vzájomnej spolupráce medzi
školami a spoznávanie jazyka, literatúry, histórie, kultúry či regionálnych zvykov v oboch
republikách.
Poďakovanie
Naše úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa slobodne a dobrovoľne zapojili do československého projektu a podieľali sa na jeho príprave, propagácii, realizácii a hodnotení
v Českej republike a v Slovenskej republike.
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Ďalej ďakujeme českým a slovenským pedagogickým zamestnancom, nepedagogickým
zamestnancom i školským knihovníkom za prijatie pridelenej partnerskej školy, za skvelú
koordináciu výroby záložiek na svojej škole a úsilie, aby zobrazený motív na záložke bol
v súlade s vyhlásenou témou, a za priateľskú komunikáciu so svojou partnerskou školou.
Osobitne im ďakujeme za všetky originálne, kreatívne a inšpirujúce aktivity, ktoré
zrealizovali na podporu čítania v triedach alebo v školských knižniciach.
Oprávnene im patrí naša veľká vďaka, úprimný obdiv a hlboká úcta.
Špeciálne poďakovanie
Naša úprimná vďaka patrí aj českým a slovenským žiakom základných škôl a osemročných
gymnázií za to, že sa opäť stali nezvyčajnými poslami priateľstva a dobrosrdečnosti a využili
svoje nadšenie, nadanie a talenty na ušľachtilý cieľ, ktorým je sebavzdelávanie a vzdelávanie
druhých, a že vytvárali živé priateľstva nielen v rámci svojich tried, ale aj medzi školami.
Zvláštne poďakovanie
Zvlášť chceme poďakovať všetkým slovenským školám, ktoré z dôvodu malého počtu
prihlásených českých škôl s pokorou prijali za svojho partnera pridelenú slovenskú školu.
Poďakovanie českému partnerovi
Veľká vďaka patrí zástupcom Knižnice Jiřího Mahena v Brne za možnosť spoločne
realizovať česko-slovenský projekt. Menovite ďakujeme riaditeľke knižnice Ing. Libuši
Nivnickej za jej veľkorysosť podporiť čítanie, vytváranie priateľských vzťahov medzi
českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a poznávanie
jazyka, literatúry, histórie, kultúry či regionálnych zvykov v oboch republikách. Srdečne
ďakujeme aj garantke česko-slovenského projektu za Českú republiku Mgr. Pavlíne Lišovskej
za jej profesionálny a ľudský vklad do tohto česko-slovenského projektu.

Vypracovala
Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice a odborný garant československého projektu (27. 11. 2019)
Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/68 20 86 10, e-mail: rozalia.cenigova@spgk.sk
www.spgk.sk

Organizátori
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Príloha č. 2 Hodnotenie 10. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do
knihy spája školy základnými školami a osemročnými
gymnáziami

Hodnotenie
10. ročníka česko-slovenského projektu
List za listom – baví ma čítať
základnými školami a osemročnými gymnáziami

(výber zo 432 dobrovoľných hodnotení)

Čestní hostia z Českej republiky

„V září 2019 naše Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice oslavilo 100. výročí svého založení.
Chystali jsme samozřejmě oslavy a naši školu navštívilo velké množství hostů v čele
s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ing. Robertem Plagou, Ph.D., dále mnoho
bývalých pedagogů, absolventů a přátel školy. V rámci slavnostních Dní otevřených dveří
k tomuto významnému výročí byla zpracována také výstava k naší tehdy již pětileté účasti ve
Vašem krásném projektu. Uchovali jsme mnoho fotografií záložek a velké množství pamětních
předmětů, které si se slovenskými školami společně se záložkami vyměňujeme. Zaznělo zde
i CD z konference na Slovensku, na které se velmi pěkně hovořilo o tomto projektu.“
Jana Chocholáčová, Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Česká republika
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„Náměty pro záložky čerpali žáci z různých zdrojů. Těm mladším předčítaly paní učitelky a
paní vychovatelky z pohádkových knížek, v některých třídách si žáci připomněli společnou
mimočítankovou četbu z loňského roku, starší vycházeli ze své vlastní zájmové četby.
V loňském školním roce existoval ve škole čtenářský klub, takže žáci, kteří byli jeho členy,
měli bohatou inspiraci z knih, se kterými pracovali. Nyní se těšíme na záložky z partnerské
školy.“
Hana Mojžíšová, Základní škola, Ronov nad Doubravou, Česká republika

„V tomto projektu považuji za nejdůležitější věnování času právě knihám a dětem, a to
především v co nejmladším věku, dokud jsou ještě tvárné a snáze ovlivnitelné. Ukázat jim
krásu knih a dát prostor k zamyšlení se nad nimi.“
Radka Manáková, Gymnázium, Teplice, Česká republika

„Projekt hodnotím pozitivně. Žáci zde našli své místo po stránce výtvarné, čtenářské, sociální.
V rámci projektu se setkávali žáci z různých ročníků a velmi je těšilo, že svou záložkou
obdarují zahraničního kamaráda. Cítí svou odpovědnost k prováděné práci a mají snahu pro
pečlivost. Tvoření záložek nás všechny velmi obohacuje. Očekávání z přicházejících záložek
žáky učí trpělivosti.“
Jana Trávníčková, Základní škola, Ústí nad Orlicí, Česká republika
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„Vyrobili jsme záložky, na kterých jsou obrázky z oblíbených knih a pohádek našich malých i
velkých čtenářů. Mladší žáci se věnovali spíše pohádkám, starší žáci se zaměřili na známého
českého básníka Františka Hrubína nebo na komiksy z časopisů. Některé záložky byly
doplněny i vzkazy pro slovenské kamarády. Výroba záložek pro žáky naší školy se stala
podzimní tradicí. Děti zábavnou formou získávaly znalosti o Slovenské republice a více se
seznamovaly se slovenštinou.“
Alena Málková, Speciální základní škola a praktická škola, Chrudim, Česká republika

„... dnes jsme za velkého očekávání otevřeli balíček od kamarádů ze Slovenska. Dětem
udělaly záložky velikou radost. Děkuji Vám za úžasný projekt, který je pro nás přínosný v
mnoha oblastech. Našli jsme si partnerskou školu na internetu, Bešeňov jsme hledali na
mapě, seznámili jsme se se slovenštinou, finanční gramotnost jsme rozšířili při přepočtech za
poštovné... Hlavně jsme se však zajímali, co čtou naši kamarádi.“
Marie Effenberger Rychlá, Základní škola a Mateřská škola, Lesnice, Česká republika
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„Letošní ročník projektu byl náš první. Vstupovala jsem do projektu spolu s natěšenými
dětmi. Zapojila jsem celou školu včetně družiny a školního klubu. Žáci ztvárnili ilustrace na
záložkách…“
Soňa Váňová, Základní škola, Kostomlaty nad Labem, Česká republika

„Spojili sme se s novou školou v obci Vrbové. Obec jsme si vyhledali na mapě, vyrobili jsme
si česko-slovenské minislovníčky, menší žáci vybarvovali slovenskou vlajku. Poslechli jsme si
hymnu a shlédli jsme slovenskou pohádku. Starší žáci v hodinách slohu a českého jazyka psali
pohlednice pro kamarády z Vrbového. Se školou se nám spolupracovalo dobře, záložky, které
nám škola zaslala byly nádherné. Kromě záložek nám kamarádi zaslali i lízátka ve stylu Pipi
Dlouhé punčochy. Báječný nápad.“
Lenka Vernerová, Základní škola, Krušovice, Česká republika
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„Naše škola se projektu zúčastnila poprvé a už teď víme, že ne naposled. Děti se nápadu
zhostily velmi poctivě, pracovaly s chutí a nadšením. Nápady se hrnuly ze všech
stran. Projekt probíhal převážně v hodinách literatury, ale i výtvarné výchovy. Se školou ze
Slovenska se spolupracovalo pěkně. Děkujeme.“
Lucie Sittová, Základní škola a DDM Krasohled, Zábřeh, Česká republika

„Téma děti chápaly jak konkrétně - listy v knihách, ale také listy stromů, ve kterých můžeme
číst. Nejčastěji pojaly svou práci ve smyslu své oblíbené knihy. Cítily potřebu předat o ní
zprávu dál. V přiložených dopisech, které dětem na Slovensko posílaly, se svých protějšků
ptaly, zda tato kniha vyšla také na Slovensku a doporučovaly ji. Vyměnily si vstřícné listy a
kontakty, na kterých pokračují v komunikaci.“
Petra Kratochvílová, Gymnázium a SOŠPg, Čáslav, Česká republika

Slovenská republika

„Tak ako sme obracali list za listom v knihe a tešili sa z nádherných myšlienok, príbehov a
postáv, tak sme obsah knihy pretavili do prekrásnych ilustrácií na záložkách, tiež v tvare
listov. Naši žiaci pri výrobe záložiek rozvíjali svoju tvorivosť a kreatívneho ducha, pretože sa
inšpirovali príbehmi a múdrosťami z rozprávok, bájok a iných literárnych textov. Predlohou
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sa im stali knihy od J. Pavloviča Riekankovo, K. Bendovej Nezábudky, J. Červenku O zlatej
rybke a iné slovanské rozprávky. Techniku čítania sme si rozvíjali pravidelnými návštevami
v našej školskej knižnici, kde žiaci pracovali aj s inými literárnymi textami, ktoré rozoberali
prostredníctvom tvorivých úloh.“
Erika Drozdová, Základná škola, Fábryho, Košice

„Žiaci, ktorí sa v uplynulom školskom roku zúčastnili na výmennom pobyte v Základnej škole
v Třebařove, adresovali svoje záložky priamo kamarátom, u ktorých bývali. Takisto za každú
triedu napísali spoločný list, v ktorom sa predstavili, napísali nejaký zážitok a pridali tiež
zoznam kníh, ktoré by si ich českí priatelia určite mali prečítať. Takto sme všetko vložili do
balíka a pridali ešte darčekové vydanie básne Marína od Andreja Sládkoviča spolu s inými
darčekmi...“
Lenka Horáková, Spojená škola sv. Jána Pavla II., Poprad

„V škole napĺňame filozofiu nášho školského vzdelávacieho programu Moderná škola si ctí
tradície a preto okrem modernej slovenskej a svetovej tvorby niektorí žiaci siahli po knihe
Junácka Pasovačka, Maťko a Kubko, ale i Rozprávky starej matere. Po prečítaní zhotovili
záložky aj s folklórnymi námetmi. Malí prváci sa z knižiek a zo záložiek tak tešili, že sme im
naplánovali na jarné mesiace slávnostné pasovanie za čitateľa... Ďakujeme Slovenskej
pedagogickej knižnici v Bratislave za organizáciu zmysluplného projektu na podporu čítania,
za inšpiráciu a nové skúsenosti.“
Anna Mrkvová, Základná škola s materskou školou, Makov
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„Samotnej tvorbe záložiek predchádzali diskusie o knihách, literárnych postavách
a záložkách. Tohoročná téma nás inšpirovala nielen k tomu, aby sme si zalistovali v knihách,
ale aj k výberu tvaru záložky. A tak vznikali záložky v podobe veselých farebných jesenných
listov, ktoré na druhej strane ukrývali kresby zobrazujúce rôznych knižných hrdinov, ako
napríklad Kocúra v čižmách, Červenú čiapočku či Tri prasiatka.“
Romana Karčáková, Základná škola, Mokrance

“Váš projekt je čarovný, priateľský a jedinečný... Od počítačov, tabletov, televízie či iných
závislostí ťahá žiakov počítačovej generácie k tomu, čo nielen otvára ich fantáziu, ale najmä
ich detské srdiečka. Urobiť niekomu radosť, prelomiť svoju lenivosť, chcieť poznať nových
ľudí... A čo je najdôležitejšie, tiež ďalšie a ďalšie knihy, v ktorých je ukrytých tak nespočetné
množstvo krásnych a poučných príbehov, morálnych hodnôt.“
Silvia Kližanová, Základná škola, R. Kaufmana, Partizánske
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„Naši žiaci našli inšpiráciu v rozprávkach, ktoré si prečítali so svojimi učiteľmi, v knihách:
Bola raz jedna trieda od K. Bendovej, Rozprávky o psíčkovi a mačičke od J. Čapka, Cesta
okolo sveta za osemdesiat dní od J. Verna... Zo záložiek od partnerskej školy sme zhotovili
výstavku a následne ich rozdali žiakom. Žiaci sa záložkám veľmi potešili a založili si ich do
učebníc.“
Sylvia Bognárová, Špeciálna základná škola, Zlaté Klasy

„Žiaci sa inšpirovali svojimi knihami a ich hrdinami. Môžem spomenúť diela, ako sú Malý
princ, Drak, Grafitové dievča, Annine lásky či Dievča s maskou a mnohé iné. Žiaci ukázali, že
poznajú knižky a ich hrdinov, ktorých sa rozhodli stvárniť. S koordinátorkou z Novej Paky by
sme chceli, aby niektorí žiaci našich škôl nadviazali aj osobné kontakty medzi sebou
a výmenou listov či mailov lepšie spoznali nielen seba, ale aj kultúru, literatúru a históriu
našich národov. Chcela by som sa tiež poďakovať pani Rozálii Cenigovej za jej ústretovosť,
ochotu, toleranciu a všetok čas, ktorý tomuto projektu venuje.“
Alica Virdzeková, Gymnázium, Varšavská, Žilina

115

„Počas projektu sme so žiakmi v čitateľskom kútiku čítali rozprávky, vďaka čomu mali mnoho
nápadov pri tvorení záložiek. So žiakmi sme veľa komunikovali o ich obľúbených knihách
a postavách. Žiaci sa inšpirovali nielen rozprávkami, ale aj rozprávkovými knihami.
Napríklad Babka na rebríku, Denník odvážneho bojka, Macko Pusík, Petronela Jabĺčková,
Mimi a Líza, Dokonalá Klára, Tri prasiatka, Išlo vajce na vandrovku, Šípková Ruženka,
Mimoni, Danka a Janka, Ťahal dedko repu, Na vlásku... Najdôležitejšie je, že žiaci s radosťou
čítali a vyrábali záložky pre svojich nových kamarátov.“
Lucia Orlovská, Základná škola s materskou školou, Domaňovce

„Žiaci na jednu stranu záložiek rôznymi výtvarnými technikami robili ilustrácie kníh, ktoré
prečítali, a na druhú stranu písali názov knihy a autora... Okrem záložiek sme pridali do
balíka list od našich žiakov a rôzny informačný a reprezentačný materiál o škole a našej obce.
Na chodbe školy sme urobili nástenku, ktorá informuje ostatných žiakov i návštevníkov školy
o projekte. Sme radi, že sme nadviazali kontakt s novou školou, a tak žiaci mali príležitosť
spoznať bližšie český jazyk a život žiakov pod Jizerskými horami.“
Zdenka Lízaková, Základná škola Michala Tareka, Abrahám

116

„Ďakujeme za krásny projekt, ktorý nás spája nielen v rámci našej republiky, ale nás
konkrétne spojil aj s partnerskou školou z Prahy. Bol to pre nás nový a veľmi zaujímavý
zážitok. Žiaci si užívali výrobu záložiek, pri výrobe sa rozprávali o obľúbených knihách
a postavách z kníh, dokonca si aj zaspievali. Boli to hodiny smiechu, šťastia, úsmevu
a radosti... Ďakujeme Vám za výber úžasnej školy v Prahe, sme vďační za novú skúsenosť
a nových českých priateľov.“
Marianna Baluchová, Základná škola, Široké

„Všetci usilovne pracovali na výrobe záložiek – počúvali pri nej čítané a hovorené rozprávky,
sami čítali príbehy, čítali s porozumením, dramatizovali dej príbehov... Z kamarátskych
záložiek sme si urobili výstavu a každý z nás si jednu záložku vybral pre seba. Kto mal
záujem, vybral si záložku pre niekoho, koho chcel ňou obdarovať, lebo záložiek bolo oveľa
viac, ako je počet žiakov na našej škole... Tak mali radosť mamy, tatinovia, sestry, bratia,
babky a dedkovia, krstné, tety, kamaráti a tak ďalej. Ďakujeme našej partnerskej škole.
Ďakujeme za možnosť zapojiť sa do projektu a pani Cenigovej, garantke projektu, za jej srdce
na správnom mieste.“
Katarína Gajdošová, Spojená škola, Nám. sv. Cyrila a Metoda, Vrbové
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„Pri výrobe záložiek sa naši žiaci inšpirovali rozprávkami, príbehmi, bájkami. Okrem
záložiek žiaci napísali pohľadnicu s pozdravom a želaním, aby sa kamarátom záložky páčili.
Do balíčka sme pribalili žiakmi ručne maľovanú cyklomapu Kysuce a dévedéčko Kysucký
triangel.“
Emília Behúňová, Základná škola, Svrčinovec

„Do balíka so záložkami sme pribalili publikáciu o našom meste Krompachy a rozprávkovú
knihu Popoluška s vlastnoručným venovaním. Od partnerskej školy sme dostali okrem
záložiek aj knihu Polštářová válka.“
Iveta Štramová, Základná škola s materskou školou, SNP, Krompachy

„Žiaci sa inšpirovali rôznymi rozprávkovými príbehmi. Asi najzaujímavejšími boli
dobrodružné príhody Macha a Šebestovej s čarovným slúchadlom. Výrobu záložiek sme si
spríjemnili aj skúmaním rozdielnych slov českého a slovenského jazyka.“
Viktória Pizúrová, Základná škola, Benkova, Nitra
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„Myšlienka nadviazať nové priateľské vzťahy a vzájomne sa obdariť záložkou, ktorá spríjemní
čítanie, žiakov nadchla. Žiaci si mohli vybrať zo širokej a pestrej ponuky kníh. Na hodinách
čítania a literatúry sa so svojimi učiteľkami rozprávali o potrebe čítania, priniesli si do školy
svoje obľúbené knižky, navštívili aj školskú knižnicu a výroba záložiek sa mohla začať...“
Jana Danielčáková, Základná škola, Dr. Daniela Fischera, Kežmarok

„Naši školáci – mladí čitatelia sa veľmi potešili, že sa opäť budú môcť realizovať a
prostredníctvom záložky do knižky imaginárne spojiť s kamarátom nielen z iného mesta, ale aj
z inej krajiny... Starší žiaci pre nich vyrobili plagát, na ktorý sa všetci zapojení žiaci podpísali
– ako pozdrav. Taktiež sme im urobili kroniku našej obce, ktorá pozostávala zo žiackych prác,
aby sme im predstavili našu obec.“
Slávka Zakuťanská, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Petra a Pavla, Belá
nad Cirochou
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„Žiaci 5. A, B a 6. A, B triedy si priniesli na vyučovanie svoje najobľúbenejšie knihy. Zahrali
sa na kníhkupcov a snažili sa čo najpútavejšie predstaviť svoju knihu, aby ostatných
presvedčili, aby si ju kúpili. Rozprávali o tom, čo je témou knihy, aké postavy v nej vystupujú,
čo sa im v knihe najviac páčilo, prečo je pre nich výnimočná, ukázali spolužiakom ilustrácie.
Žiaci potom sami vybrali spomedzi seba najlepších kníhkupcov. Z dvoch najzaujímavejších
kníh si spoločne čítali úryvky. Žiaci naozaj veľmi ocenili tieto netradičné hodiny literatúry, na
ktorých si zahrali rolu niekoho iného a kriticky navzájom vyhodnocovali svoje schopnosti.
Najpodstatnejšie však bolo, že žiaci, ktorí pravidelne čítajú, objavili nové zaujímavé knihy
a mnohým žiakom, ktorí nečítajú vôbec, sa niektoré knihy zapáčili natoľko, že povedali, že si
ich určite prečítajú. Práve z toho sme mali najväčšiu radosť a myslíme si, že preto sú pre nás
aktivity v rámci tohto projektu veľkým prínosom.“
Jana Ochabová, Základná škola, Vajanského, Modra

„Do projektu sa zapojila celá základná škola. Pri hľadaní témy sme sa inšpirovali príbehy
Maťka a Kubka a knihami Medový hrnček a Už ho vezú!“
Viera Habrmanová, Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu, Nitrianske
Sučany
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„Po spoločnom čítaní kníh sa žiaci v septembri a októbri s pomocou pedagógov s radosťou
pustili do výroby záložiek a tešili sa z toho, že môžu vytvoriť niečo zaujímavé a obdarovať
našich kamarátov z inej školy... Na našej škole sa venujeme rôznym čitateľským aktivitám
a tento projekt je veľmi dobrým spestrením. Veľmi pekne ďakujeme za organizáciu tohto
projektu.“
Iveta Kečková Základná škola s materskou školou, Poprad-Spišská Sobota

“Záložky sme tvorili na hodinách výtvarnej výchovy. Každý žiak sa usiloval zobraziť na svojej
záložke literárny motív z prečítanej rozprávky, riekanky alebo dobrodružného príbehu...
Takže projekt splnil naše očakávania. Ďakujeme za Vašu organizačnú činnosť.“
Ružena Viszlaiová, Základná škola Györgya Dénesa s VJM – Dénes György Alapiskola,
Plešivec
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„Žiaci sa pri výrobe záložiek inšpirovali svojimi knihami, ktoré aktuálne čítajú. Usporiadali
sme aj literárny kvíz v školskom klube...“
Ivona Papová, Základná škola Jána Domastu, Cabaj-Čápor

„... druháci znázornili na papier vo forme listu zo stromu príbehy z Harryho Pottera, Ako šlo
vajce na vandrovku, O dráčikovi Háčikovi, Popolušky, Malej morskej panny, Ferda mravca.
Tretiaci sa inšpirovali príbehmi: Snehová kráľovná, Kniha džunglí, Medovníkový domček,
Indiána Jonesa a pod. Štvrtáci si vyberali náročnejšie príbehy: Gregory Heffley, Diamantový
kôň, bájky, No toto a strašidelná škola Elvíry Múdrej. V rámci projektu sme realizovali
čitateľskú štafetu – čítali sme si v každej triede na pokračovanie z knihy, ktorú nám zaslala
partnerská škola v minulom roku od Karla Čapka Dášenka čili život štěněte, a tak sa žiaci
zoznamovali s príbehom v českom jazyku.“
Jarmila Gondeková, Základná škola s materskou školou, Olcnava

"S koordinátorkou partnerskej školy sme konkretizovali literatúru, ktorú budú žiaci čítať a
dohodli sme sa na výstupoch našich prác. Prečítať knihu, vyrobiť záložku pre kamaráta
napísať list neznámemu kamarátovi a vymyslieť pár veršíkov, z ktorých sme tvorili krátke
básničky. Naši druháci čítali knihu: Rozprávky o psíčkovi a mačičke, tretiaci: Ľubovoľnú
literatúru zo školskej knižnice a štvrtáci: Poštár slimák Oliver. Cieľom projektu bolo primäť
žiakov k čítaniu a urobiť niečo pekné, milé, od srdca pre druhého, nájsť si nového kamaráta.
A, samozrejme, zdokonaliť sa v písaní tradičných listoch. Každý náš žiak napísal list
kamarátovi do Česka."
Monika Stebilová, Základná škola s materskou školou a ŠJ Kamenica nad Cirochou
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„Do projektu sa s radosťou pustili deti v školskom klube i žiaci na 1. stupni. Malá beseda o
M. Ďuríčkovej, K. Bendovej, J. C. Hronskom boli inšpiráciou pre ostatných žiakov... Tešilo
nás všetkých byť obohatením pre druhých. A už teraz sa tešíme na ďalší ročník.“
Veronika Štellmachová, Základná škola s materskou školou sv. Cyrila a Metoda, Stará
Ľubovňa

„Záložky sa postupne premieňali na krásne ilustrácie rozprávok a príbehov, ktoré žiaci
prečítali. Okrem záložiek sme im pribalili náš kalendár s detskými prácami, ktorý vznikol
z projektu Erazmus + a rôzne iné upomienkové predmety. Zároveň sme sa dohodli, že naši
žiaci pošlú projekty o našej škole, obci a jej okolí, ktoré budú robiť na vlastivede. Aby ich
českí kamaráti vedeli, kde sa Žitavany nachádzajú, čo tu môžu obdivovať a podobne.“
Mária Gajdošová, Základná škola Jána Vojtecha Šimka, Žitavany
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„Na podporu čítania sme zrealizovali rôzne podujatia v školskej knižnici, napríklad výstavu
kníh, čítanie obľúbených príbehov svojim spolužiakom, starší čítajú mladším a zapojili sme sa
do aj do celoslovenského podujatia Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice.“
Jana Kocková, Základná škola, Ulica P. J. Šafárika, Prievidza

„Žiaci sa inšpirovali rôznymi príbehmi a rozprávkami. Pracovali naozaj zanietene a vložili
do každej vytvorenej záložky aj svoje srdiečko. Pri ich práci sme mali pocit, že hrdinovia
z kníh na chvíľočku navštívili našu školu. Zo škaredého káčatka sa stala krásna labuť, prišiel
k nám aj Harry Potter, Pipi Dlhá Pančucha, Malý princ, riešili sme záhady grófa Drakulu
a navštívilo nás aj Vajce, ktoré išlo na vandrovku.“
Soňa Pašková, Základná škola s materskou školou, Mútne
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„I v tomto školskom roku sme sa zapojili s veľkým nadšením do tohto projektu. Naši
prváčikovia veľmi radi počúvajú rôzne predčítané príbehy alebo rozprávky učiteľkami
a následne ich ilustrujú. Starší žiaci radi čítajú tým mladším. Žiaci si dokonca so záujmom
nosia do školy aj knihy, ktoré čítajú doma. Následne si z nich čítajú v čitateľskom kruhu...“
Valéria Durcová, Základná škola s materskou školou, Turá Lúka

„Naši žiaci počas celého mesiaca aktívne pracovali na tvorbe záložiek, ale aj na programoch,
ktoré boli zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti. V tomto roku sme sa zamerali na
poznanie našej histórie, ktorú sme odkrývali list po liste. Tvorili sme rôzne tematicky
zamerané dni, kde sme v aktivitách primárne kládli dôraz na rozvoj čitateľskej gramotnosti
a prehlbovanie lásky ku knihám a k čítaniu.“
Monika Brtková, Základná škola s materskou školou, Likavka

„Žiaci z nižších ročníkov vytvárali záložky podľa kníh, ktoré spolu čítali v škole. Napríklad
Kubko a Maťko, Rozprávka o troch zhavranených bratoch, O pampúšikovi, Rozprávka
o psíčkovi a mačičke, Danka a Janka. Tretiaci čítali prvákom z knihy Danka a Janka. Deti
z ŠKD čítali na pokračovanie knihu Opica Škorica. Starší žiaci maľovali hrdinov zo svojich
obľúbených kníh... Žiaci pracovali s chuťou a neznámym kamarátom z českej školy zo Svitav
poslali so záložkami aj sprievodné listy, v ktorých priblížili svoju školu, triedu a záujmy.“
Anna Cabuková, Základná škola, Zákopčie
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„Námet záložiek tento rok vychádzal predovšetkým z ľudových motívov. Inšpiráciou nám boli
Dobšinského rozprávky, ktoré sú vhodné nielen pre piatakov, ale aj pre deviatakov, pretože
mnohé z nich sú strašidelné a kruté. Starším žiakom sme chceli predostrieť aj túto stránku
rozprávok... Medzi sprievodné akcie sme zaradili Pasovanie piatakov za čitateľov školskej
knižnice a oslavu Medzinárodného dňa školských knižníc – výroba záložiek v školskej
knižnici.“
Erika Juhošová, Základná škola Nábrežie mládeže, Nitra

„Žiaci sa rozhodli zobraziť negatívnych hrdinov. Ako sami povedali: Aj títo hrdinovia sú
v príbehu dôležití, len ich nikto nemá rád, ale bez nich by to predsa nebolo ono. Zobrazili
hrdinov ako Saurona a Sarumana z Pána prsteňov, Voldemorta, Bellatrix Lestrange
z Harryho Pottera, rôzne záporné postavy z rozprávok a mnoho ďalších. Každý si mal na
začiatku hodiny priniesť knihu, z ktorej si vybral hrdinu. Extra úloha bola nájsť v knihe
výstižný citát danej postavy. Navzájom sme si potom predstavovali týchto hrdinov a žiaci
čítali ich citáty.“
Veronika Vrábelová, Gymnázium Ladislava Novomeského, Bratislava
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„Tematický deň sme začali s oboznámením sa s českou spisovateľkou Boženou Němcovou
a jej tvorbou. Nasledovalo čítanie z jej knihy Rozprávky a povesti. Na základe prečítaného
textu sme si vyvodili nové učivo – Autorská rozprávka. Žiaci spolu s učiteľkou zostavili
pojmovú mapu, ktorá im poslúžila na ľahšie zapamätanie si učiva. Na ďalšej vyučovacej
hodine žiaci v rámci TSV absolvovali prechádzku k prameňu Boženy Němcovej, kde sa
nachádza aj informačná tabuľa o tejto autorke, ktorá našu obec v dávnej minulosti
navštevovala. Na hodine INF sme si prostredníctvom internetu vyhľadali partnerskú školu.
Cez Google maps sme si pozreli ich polohu a cez ich webovú stránku sme mohli nahliadnuť
do ich priestorov a života školy.“
Adriana Janková, Základná škola, Bacúch

„Podmienka témy záložky – hrdina literárneho diela bola zaujímavou výzvou. V nás vyvolala
nápad prepojenia typického podlhovastého úzkeho tvaru záložky s hlavným hrdinom v jednom
z Osmijankových príbehov od Kristy Bendovej. A tak máme nového kamaráta na čítanie:
krásneho neslušne dlhého psíka, o ktorého sa radi podelíme aj s ďalšími kamarátmi z našej
partnerskej školy.“
Tatiana Kulichová, Základná škola, Ul. M. R. Štefánika, Žiar nad Hronom
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„Žiaci si pred výrobou záložiek priniesli do školy svoju obľúbenú knihu. Ich úlohou bolo
odprezentovať čo je to za knihu, kto je jej autorom a prečo ju majú radi. Mnohí si priniesli
knihy od Disneyho ako sú: Kniha džungle, Káčer Donald, Malá morská víla, Kocúr
v čižmách, Dumbo a iné. Niektorí sa inšpirovali klasickými príbehmi ako Perinbaba,
Rozprávky na dobrú noc, Snehulienka, Popoluška, O pampúšikovi.“
Nikola Opremčáková, Základná škola s materskou školou, Mlynky-Biele Vody

„Naši žiaci vyrábali záložky na hodinách čítania a literárnej výchovy, na pracovnom
vyučovaní či výtvarnej výchove. Zhotovili rôzne série záložiek, ktoré sa líšili tvarmi, farbami
a technikami. Tematicky boli tiež rôznorodé – zvieratá, kvety, rozprávkové postavy.“
Drahomíra Šupová, Základná škola, Tribečská, Topoľčany
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„Do projektu sa zapojila väčšina žiakov našej školy. Záložky vyrábali s veľkým nadšením,
dúfajúc, že sa budú páčiť a potešia nejedného žiaka či čitateľa. Do balíka sme okrem záložiek
pribalili knihu Trebišov a okolie z neba s vlastnoručným venovaním a vďaka pani starostke aj
zopár milých darčekov propagujúcich obec Zemplínska Teplica. Tento projekt bol prínosom
nielen pre žiakov, ktorí s radosťou vyrábali svoje záložky, ale aj pre školu, pretože táto
výmena nám umožnila nadviazať priateľské vzťahy s partnerskou školou.“
Lívia Vargová, Základná škola, Zemplínska Teplica

„Žiaci vyrábali záložky na určenú tohtoročnú tému, ktorá bola pre nás spestrením vyučovania
aj voľnočasových aktivít. Na svojich záložkách stvárnili postavičku z knihy Lienka Anulienka
od autora Jozefa Pavloviča, kde sa skrývajú milé príbehy lienky Anulienky od jari do zimy.
Výrobu záložiek sme spestrili hlasným čítaním príbehov samotnými žiakmi aj učiteľkou.
Vydarené záložky sme poslali žiakom našej partnerskej školy. Veríme, že pekná záložka im
spríjemní čítanie kníh a bude pripomínať slovenského kamaráta vždy, keď otvoria knihu.“
Ľudmila Kanuščáková, Základná škola s materskou školou, Kyjov
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„Na záložkách zobrazili žiaci postavičky z prečítaných kníh. Boli to hlavne rozprávky
a príbehy o zvieratkách. Koordinovať prácu toľkých žiakov bolo náročnejšie, než sme
predpokladali. Ale žiaci s väčšou chuťou čítali knihy, keďže vedeli, že budú zhotovovať
darčeky pre rovesníkov z partnerskej školy. Veľká bola radosť, keď sme dostali záložky od
žiakov z Českej republiky... Ďakujeme organizátorom projektu ako aj pedagógom
z partnerskej základnej školy.“
Valéria Kováts, Základná škola a Gymnázium s VJM, Bratislava

„Na hodinách literárnej výchovy sme si pozreli aj webovú stránku školy našich ďalších
nových záložkových priateľov a získali sme nové informácie o ich škole. Sprievodným
podujatím tohto projektu bolo čítanie s porozumením. Žiaci sa zoznámili so Zelenou knihou
rozprávok od Ľubomíra Feldeka.“
Kamila Komarová, Základná škola, Spišské Podhradie
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„Naši žiaci sa inšpirovali prečítanými knihami, ktoré si zapožičali v našej školskej knižnici,
ale aj knihami, ktoré majú doma. Na podporu čítania máme v našej škole zriadený čitateľský
kútik na prízemí a aj na prvom poschodí. Žiaci si čítajú počas prestávok, v Školskom klube
detí alebo počas čakania na poobedňajšie krúžky. V Medzinárodný deň školských knižníc sme
do našej školskej knižnice pozvali predškolákov a naši žiaci im čítali ukážky z rôznych kníh.
Na pamiatku si predškoláci vymaľovali vlastné záložky, ktoré im pripomenú Spoločné čítanie
v našej školskej knižnici.“
Lenka Kaščáková, Základná škola, Záhradné

„Do balíka sme vložili aj naše školské časopisy a propagačné predmety nášho krásneho
podtatranského mesta. Zvedavo sme očakávali príchod balíka z partnerskej školy. Spolu
s pestrými záložkami sme od našich košických spolužiakov dostali aj tipy na zaujímavé knihy,
ktoré si v budúcnosti veľmi radi prečítame.“
Jana Markóčiová, Súkromná spojená škola, Rovná, Poprad

131

„Do projektu sa naša škola zapojila po prvýkrát. Téma oslovila nielen pedagógov, ktorí sa do
projektu zapojili, ale aj žiakov. Veľmi sa tešili, keď si spolu so svojimi učiteľkami v triedach
jednotlivo rozprávali, že sme kedysi tvorili jeden štát, ukázali si na mape, do akej obce
poputujú naše záložky a odkiaľ nám ich pošlú českí žiaci alebo si dokonca žiaci čítali aj texty,
knihy či básničky v češtine... Druháci sa inšpirovali obľúbenou mimočítankovou literatúrou –
Dankou a Jankou.“
Darina Balážková, Základná škola, Vrútocká, Bratislava

„Záložky vznikali na motívy z rôznych rozprávok a literárnych diel. Na rozvoj predčitateľskej
a čitateľskej gramotnosti realizujeme rôzne besedy so spisovateľmi a dramatizáciou
rozprávok našimi koordinátormi.“
Iveta Bergmannová, Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení,
Košice
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„Výmena záložiek prebehla počas výmenného pobytu našich pedagógov v partnerskej škole
priamo v Ludgeřoviciach. Žiakom sa realizácia projektu veľmi páčila. Okrem záložiek sme
dostali darčeky, ktoré využijeme na spoznávanie histórie, kultúry či regionálnych zvykov
partnerského mesta a jeho okolia.“
Gabriela Kéry, Základná škola Dr. V. Clementisa, Tisovec

„Sprievodnými podujatiami boli besedy žiakov o obľúbených knihách, ktoré práve čítajú,
hodiny v školskej knižnici a výstavky už hotových záložiek v niektorých triedach... Do tohto
mimoriadne vydareného projektu sa zapájame pravidelne aj vďaka Vám, pani Cenigová,
a Vašej fantastickej práci. Veľmi si vážime spoluprácu s Vami a teší nás aj bezproblémový
priebeh celého projektu.“
Iveta Arvajovičová, Základná škola, Ďumbierska, Banská Bystrica
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„Naším námetom na záložky pre českých kamarátov boli knihy a príbehy od ich spisovateľov
Karla Čapka Rozprávky o psíčkovi a mačičke a Miloša Macoureka Mach a Šebestová. Knihy
sa nám veľmi páčili a ešte pokračujeme v ich čítaní... Projekt sa nám veľmi páčil a tešíme sa
na jeho ďalší ročník.“
Slavomíra Sadloňová, Základná škola, Komenského, Vrbové

„Ďakujeme Vám, že sme sa mohli aj tohto roku zapojiť do projektu. Ďakujeme aj za školu,
ktorú ste nám vybrali a ktorú sme vďaka záložkám spoznali. Partnerská škola nám poslala
nádherné záložky, ktoré sme rozdali žiakom. Naši žiaci vyrábali záložky na hodinách
výtvarnej výchovy, inšpirovali sa knihami k danej téme.“
Katarína Ruzicsková, Základná škola – Alapiskola, Veľká nad Ipľom
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„Žiaci si hľadali rôzne námety a inšpirácie čerpali z kníh. V našej školskej čitárni sa čítalo
plnými dúškami. Na hodinách čítania, výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania sa nielen
čítalo, ale aj strihalo, lepilo, maľovalo, obkresľovalo, pričom žiaci využili rôzne techniky pri
výrobe záložiek. Každý sa snažil, ako najviac vedel, a všetci sa tešili, že Tajkárske záložky si
nájdu svojich nových používateľov a že sa stanú ozdobou nových knižiek.“
Ingrid Kršjaková Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica, Poprad

„Pri výrobe záložky sme sa inšpirovali knihou Lewisa Carrolla Alica v krajine zázrakov...
Keď sme dostali balík, v ktorom boli záložky, fotografia našich nových kamarátov, cédečká,
knihy v českom jazyku, a veľa darčekov pre našich žiakov – radosti nebolo konca kraja.
Potom si každý žiak vybral jedného českého kamaráta a tomu adresoval svoju záložku.“
Katarína Királyová, Základná škola s materskou školou, Rastislavice
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„Záložky sme vyrábali na hodinách výtvarnej výchovy, po vyučovaní v školskej knižnici.
Niektorí žiaci si priniesli obľúbené knihy, z ktorých čerpali inšpiráciu, prípadne využili knihy
v školskej knižnici. Keďže žiaci museli formát záložiek sami narysovať, využili sme aj
prepojenie s hodinou matematiky. Zároveň sme u starších žiakov riešili sprievodné listy na
hodinách slovenského jazyka.“
Viera Hubočanová, Základná škola, Lietavská Lúčka

„Žiaci spolu s učiteľkami sa už koncom septembra pustili do práce. Najprv si vybrali v našej
školskej knižnici niekoľko knižiek. Na hodinách čítania alebo literatúry sa porozprávali
o autoroch vybraných literárnych diel. Spoločne si časť kníh prečítali a potom sa pustili do
práce na záložkách. Starší žiaci si urobili aj zápisy do svojich čitateľských denníkov.“
Hana Blažeková, Základná škola, Školská, Holíč
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„Tento rok sme sa opäť zapojili do projektu na podporu čítania, ktorým každý rok
odštartujeme aj náš školský projektový týždeň Čitateľský maratón. Žiaci čítali rôzne knihy
(rozprávky, povesti, bájky) v školskej knižnici, v školskom klube detí a na hodinách
slovenského jazyka a literatúry.“
Stanislava Štrohnerová, Základná škola, Kanianka

„Sme hrdými partnermi tohto česko-slovenského projektu. Naša spolupráca už trvá niekoľko
rokov a posledné tri si vymieňame záložky so žiakmi základnej školy v Karvinej. Toto výmenné
priateľstvo prerástlo aj do korešpondenčného. Počas školského roka si stíhame vymeniť zopár
listov, v ktorých sa dočítame o aktivitách rovesníkov v Čechách.“
Ľubomíra Gromová, Základná škola, Haniska
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„Kreslili sme Pinocchia. Kniha sa nám zapáčila už v minulom školskom roku. Veľa sa pri nej
smejeme... V školskom klube sme súťažili o titul Kráľa čitateľov. Čítali sme samozrejme
Pinocchia. Kráľom čitateľov sa stal Miško Janičo – tretí ročník. Diplom za pekné čítanie
dostala Nelka Kroková – štvrtý ročník, a Klára Drdáková —druhý ročník.“
Elena Kladná, Základná škola, Rudlov

„Vyhotovením záložiek do knihy sa u žiakov rozvíja nielen kreativita, fantázia, estetické
cítenie, ale sa aj buduje priateľstvo medzi žiakmi z iných škôl a iných miest.“
Darina Kučerová, Základná škola, Rozmarínová, Komárno
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„Každej výrobe záložky väčšinou predchádzalo čítanie kníh, beseda o prečítanej knihe,
rozprávke či nejakom príbehu. Svoje pocity z prečítaného sa potom žiaci snažili pretaviť do
originálnych záložiek.“
Anna Brezinová, Základná škola, Východná

„Naši žiaci sa do projektu zapojili aktívne a s radosťou, nechali sa inšpirovať viacerými
knihami. Pri žiakoch 1. stupňa išlo najmä o knihy rozprávok, z ktorých si potom vybrali jednu
konkrétnu a na jej motívy vyrábali záložky. Žiaci 2. stupňa si vybrali rôzne knihy, ktoré čítali
počas hodín slovenského jazyka a literatúry – 5. ročník: Roman Brat: Môj anjel sa vie biť,
6. ročník: Staré grécke báje a povesti (Daidalos a Ikaros), 7. ročník: Daniel Defoe: Robinson
Crusoe. Žiaci 8. a 9. ročníka sa nechali inšpirovať tvorbou rôznych autorov. Najčastejšie išlo
o diela štúrovských básnikov, prípadne autorov slovenského literárneho realizmu
(P. O. Hviezdoslav, J. G. Tajovský), no vyskytli sa i diela z oblasti sci-fi literatúry (J. Verne:
Cesta na mesiac). V čítaní kníh ďalej pokračujeme aj počas hodín slovenského jazyka
a literatúry realizovaných v školskej knižnici.“
Gabriela Furková, Základná škola s materskou školou, Valaská Belá

„... vybrali sme si knižku od Kristy Bendovej Bola raz jedna trieda a pustili sa do veselého
čítania. Vybrali sme si básne – Klebetnice, Parádnica, Neboráčik, Bola raz jedna trieda –
a tie sme výtvarne spracovali na záložky. Využili sme aj obrázky zo starých vyradených kníh.
Na svoje obľúbené knižky si s deťmi zaspomínali aj starí rodičia na akcii Babka, dedko,
poďme spolu čítať!“
Eva Šumichrastová, Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Horné Srnie
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„Ako každý rok bola pre žiakov našej školy výroba záložky ako darčeka pre iných kamarátov
silnou motiváciou k tomu, aby ich výsledné práce boli čo najkrajšie. Pri výrobe záložiek
s malými deťmi sme sa inšpirovali čítaním knihy Príbehy o Včielke Medúšikovi a starší sa
pohrali s témou list za listom.“
Katarína Azorová, Špeciálna základná škola, Detva

„V priebehu mesiacov september – október sme si spoločne prečítali tri rozprávky (Išlo vajce
na vandrovku, Šípková Ruženka a Janko Hraško). Žiaci sa aktívne zapájali do čítania. Po
každej prečítanej rozprávke sme sa o obsahu a priebehu deja v rozprávke porozprávali.
Nechýbala ani fantázia, nakoľko sme vymýšľali, ako by sa jednotlivá rozprávka mohla
skončiť. Užili sme si veľa zábavy a dobrej nálady. S chuťou sme sa vrhli do tvorenia záložiek.
Boli to pre nás príjemne strávené vyučovacie hodiny literatúry a výtvarnej výchovy.“
Anna Zajacová, Špeciálna základná škola, Svit
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„Na výrobu záložiek sme sa pripravovali na hodinách slovenského jazyka, kde sme sa so
žiakmi rozprávali o ich obľúbených knihách a spisovateľoch. Na našej škole prebieha aj
čitateľsky krúžok, kde si žiaci čítali ukážky zo svojich obľúbených kníh. Pri výrobe záložiek
a vyhľadávaní dôležitých informácií sme tak isto využívali aj IKT. Žiaci sa inšpirovali
knihami rôznych žánrov, preto môžete na záložkách vidieť výjavy z rozprávok, románov či
dokonca aj životopisov. Žiaci sa pri záložkách veľa naučili, dobre zabavili a veľmi sa tešili zo
záložiek, ktoré nám prišli od našej partnerskej školy.“
Skarleta Gulbišová, Základná škola s materskou školou, Jasová

„Zhotovili sme a vzájomne sme si vymenili záložky do knihy, aby spríjemnili čítanie a vždy
ukázali, kde je pokračovanie dobrodružstva v detskej knihe alebo i učebnici. Pri ich príprave
sme sa inšpirovali knihami zo školskej knižnice i miestnej knižnice, ktorú pravidelne
navštevujeme. Zorganizovali sme aj Hodiny netradičného čítania, Noc v školskej knižnici.
Veríme, že záložky urobili kamarátom aspoň takú radosť pri čítaní, akú sme mali my pri ich
vyrábaní.“
Anna Lacková, Základná škola s materskou školou Pavla Ušáka Olivu, Kátlovce

141

„Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sme v našej školskej knižnici
zorganizovali pekné podujatie pod názvom Hodiny hlasného čítania. V tento deň sa v nej
každú hodinu striedali ročníky, ktoré čítali rozprávky, príbehy a povesti.“
Anna Eliášová, Základná škola, Jaklovce

„Pri výbere motívov sa žiaci inšpirovali prečítanými knihami. Tohto roku sme sa zamerali so
staršími žiakmi na povesti o slovenských mestách a pamiatkach, ktoré patria do UNESCO,
aby aj kamaráti z našej partnerskej českej školy spoznávali Slovensko. S mladšími žiakmi sme
čítali hlavne knihy od Márie Ďuríčkovej pri príležitosti 100. výročia narodenia. V rámci
Medzinárodného dňa školských knižníc sme usporiadali spoločné čítanie príbehov. Starší
žiaci čítali mladším a tiež učiteľky a vychovávateľky čítali žiakom z kníh.“
Agnesa Fuková, Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Nitra
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„Záložky sme tvorili na hodinách výtvarnej výchovy, ako aj na hodinách čítania, v školskom
klube i v školskej knižnici. Inšpiráciou pre tvorbu boli naše obľúbené knihy. Do balíčka sme
spolu so záložkami pribalili aj sprievodný list, v ktorom sme im priblížili našu obec i školu.
Tiež sme pribalili pár pohľadníc z našej obce.“
Ľudmila Kolenčíková, Základná škola s materskou školou, Oravská Lesná

„Zrakovo postihnutí žiaci, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a mentálne postihnutí
žiaci sa pri výrobe záložiek inšpirovali rozprávkami a príbehmi. Pre ich motivovanie sme
použili hlavne knihy slovenských a českých autorov.“
Eva Halásová, Spojená škola internátna, Levoča
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„Žiaci našej školy pod vedením triednych učiteliek sa začali od posledných septembrových
dní pripravovať na realizáciu záložiek pre žiakov z českej partnerskej školy. Mladší žiaci
z 2. – 4. ročníka sa inšpirovali slovenskou rozprávkou, na ktorej sa zhodli v danej
triede. Námety čerpali napríklad z rozprávok O troch prasiatkach, O Jankovi Hraškovi,
O hlúpej žene, O dvanástich mesiačikoch. Po postupnom prečítaní rozprávok na hodinách
slovenského jazyka sa začalo zhotovovanie záložiek.“
Daniela Furková Základná škola s materskou školou, Vráble

„Naša škola vyrobila záložky o knihe Pippi Dlhá Pančucha, ktorú aktuálne čítame a s ňou
aj pracujeme v rámci medzinárodného projektu eTwinning. Zároveň žiaci k záložkám pripojili
aj list o našej škole a minuloročné číslo školského časopisu Starianček. Potešila nás zásielka
z Lukovej so záložkami, kde žiaci znázornili svoju školskú knižnicu a knihy, ktoré v nej majú.“
Jana Fugová, Základná škola, Staré

„V školskej knižnici počas celého októbra prebiehali rôzne podujatia pri príležitosti
Medzinárodného mesiaca školských knižníc. Napríklad čítanie prvákom, kreslíme rozprávku
(v spolupráci s ŠKD), hodiny hlasného čítania, takže sa žiaci mohli pri svojej tvorivej práci
inšpirovať. Naši najmenší, žiaci 1. ročníka, sa o živote Pavla Dobšinského dozvedeli hravou
formou od starších spolužiakov z ôsmeho ročníka. Tí si v rámci pasovania do žiackeho cechu
pre nich pripravili i divadielko.“
Diana Murínová, Základná škola P. Dobšinského, Rimavská Sobota
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„Pri výrobe záložiek sme sa so žiakmi rozprávali o rôznych knihách, ktoré čítali alebo čítajú.
Žiaci sa navzájom inšpirovali a dokonca si niektorí priniesli do školy vlastné knihy. Je to
tvorivá akcia, na ktorú sa každoročne naši žiaci tešia.“
Martina Nemcová, Základná škola, Vajanského, Skalica

„Aj v tomto školskom roku sme sa s veľkou radosťou zapojili do projektu. Bolo nám
potešením spolupracovať s pridelenou českou partnerskou školou z Uničova a vzájomne si
vymeniť žiakmi vyrobené záložky. V priebehu tohto projektu žiaci navštevovali našu školskú
knižnicu a mali chuť prezerať a vyberať si knihy na čítanie... Partnerskej škole sme okrem
záložiek pribalili aj knihy od spisovateľky Viery Čurmovej, ktorá je rodáčkou z nášho regiónu
a jej knihy máme aj v našej školskej knižnici, šálku a prívesok na kľúče s logom našej školy
ako malú pozornosť pre pani učiteľku – koordinátorku tohto projektu.“
Emília Kovaľová, Základná škola, Komenského, Snina
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„Naši žiaci pravidelne navštevovali školskú knižnicu. Na hodinách literatúry najmenším
žiakom – v prípravnom a prvom ročníku učiteľky pripravili predstavenie, dramatizovali čítaný
text, ktorý čítali na hodinách... Našim novým kamarátom sme do balíčka okrem záložiek
poslali aj pohľadnice, taktiež mapu Slanských vrchov, kde sa naša obec nachádza a pri
pozeraní si mohli pustiť piesne z priloženého cédečka A u Vechcu hraju a špivaju. Zaslali sme
aj perá s logom našej obce, šálky s logom obce a našej školy.“
Ľudmila Struňáková, Základná škola, Vechec

„... 30. september je Dňom maďarskej ľudovej rozprávky. Tento deň bol výnimočný pre
našich žiakov 1. – 5. ročníka. Celý deň čítali, ilustrovali rozprávky a z hotových prác urobili
výstavu. Rozprávali sa o najväčších velikánoch a zberateľoch maďarskej ľudovej rozprávky.
Do školy sme pozvali Rozprávkové divadlo. Členmi divadla sú rodičia našej školy. Do
divadelného predstavenia boli zapojení aj žiaci školy.“
Silvia Kuliková, Základná škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM, Rožňava
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„Žiaci ilustrovali svoju obľúbenú knižku alebo spoločne prečítanú knižku alebo rozprávku.
Napríklad tretiaci ilustrovali knihu Matilda od R. Dahla.“
Eva Ábelová, Základná škola, Bojná

"Inšpirovali sme sa detskými knihami, ktoré sme si požičali zo školskej knižnice a z domácej
knižnice. Naše záložky sme poslali do ZŠ Chodov v okrese Plzeň. Poslali sme aj malé darčeky
a žiaci napísali aj svoje adresy, aby si mohli so žiakmi z Čiech dopisovať. Oni nám
k záložkám poslali ich tradičnú keramiku s názvom tohtoročného projektu. Tešíme sa na
ďalšiu spoluprácu. Najbližšie sa chystáme vyrobiť pre nich darčeky na Vianoce."
Alena Halkovičová, Základná škola, Nižný Hrušov
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„Tešíme sa, že práve takýto projekt podporuje záujem žiakov siahnuť po knihe a začítať sa do
zaujímavých príbehov. A vložiť si darovanú záložku od kamaráta z iného kúta Slovenska bol
pre žiakov neopísateľným pocitom. Tešíme sa, že sme sa aj my podieľali na krásnom
projekte...“
Anna Murínová, Základná škola Jána Drdoša, Vígľaš

„Pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc sme vytvorili čitateľské kútiky
v každej triede, kde si mali žiaci možnosť listovať a čítať nielen počas vyučovacích hodín, ale
aj počas prestávok. Následne písali o príbehu, ktorý ich zaujal, alebo ho ilustrovali. Na
druhom stupni sme uskutočnili počas jedného dňa aktivitu Čo stojí za prečítanie, kde každý
ročník počas jednej vyučovacej hodiny sa oboznamoval s vybranými hodnotnými dielami
slovenskej aj svetovej literatúry pre deti a mládež, napríklad s dielami od A. de SaintExupéryho, L. M. Montgomeryovej, Ch. Bronteovej, B. Němcovej, K. Jarunkovej, M. Figuli.“
Renáta Kadlecová, Základná škola, Nacina Ves
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„Žiaci dostali tému a začali rozmýšľať, ako by mala záložka pre partnerskú školu vyzerať.
Motívom sa im stali knihy, ktoré aktuálne čítali, boli rôzne, a tak sa žiaci zamerali na pekné
citáty o knihách... Naši žiaci na záložkách uvádzali aj mailové a facebookové adresy, a tak sa
žiaci navzájom kontaktovali skôr, ako nám od nich prišli záložky. Aj takýmto spôsobom sa
dajú získať priateľstvá, ktorým sa žiaci veľmi tešia.“
Jana Budzáková, Spojená škola, Lendak

„Do projektu sa zapájame už niekoľko rokov a žiaci sa vždy tešia na nových priateľov. Tento
rok to boli noví priatelia zo ZŠ Pravlov. Vymenili sme si nielen krásne záložky, ale i kopec
iných darčekov a listov. Veríme, že naša spolupráca neskončila odoslaním záložiek, ale že
budeme v kontakte i naďalej. Naši tretiaci si vyskúšali čítanie v češtine, čo nám všetkým
prinieslo kopec zábavy...“
Jaroslava Kotočová, Základná škola s materskou školou, Vydrník
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„Žiaci sa inšpirovali knihami z vlastnej domácej knižnice. Priniesli si do triedy svoju
najobľúbenejšiu knihu, z ktorej časť úryvku čítali svojim spolužiakom na hodine čítania. Na
niektorých záložkách nechali žiaci odkazy alebo svoje meno pre kamaráta z Čiech... Našich
žiakov zaujalo čítanie listu v českom jazyku, ktorý som prečítala ja, ako koordinátorka
projektu, a veru niekedy vznikli zábavné situácie, kedy som musela vysvetliť význam českého
slova (napr. kopaná, ktorú by si radi zahrali s našimi žiakmi...).“
Erika Brindzová, Základná škola, Čechynce

„Pri výrobe záložiek sa žiaci inšpirovali rozmanitými knižkami, ktoré si čítali doma v súkromí
alebo v škole, respektíve prečítané knižky si následne medzi sebou vymenili alebo veľakrát
prerozprávali. Medzi prečítané knižky môžem spomenúť najčastejšie sa vyskytujúcu
spisovateľku Jacqueline Wilsonovú a jej literatúru pre deti. U chlapcov bodovali knižky
s nádychom sci-fi a fantasy, ale aj dobrodružné príbehy. Niektorí sa vrátili aj ku knižkám,
ktoré čítali v minulosti, ako boli napríklad Červená čiapočka, Mimoni, Peter Pan.“
Tatiana Vagáňová, Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany
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„Naši prváci kreslili obľúbeného kamaráta Mima, ktorý ich sprevádza pri poznávaní písmen
v šlabikári... Na našej škole sa pravidelne číta. Tento školský rok pracujú dva krúžky
rozvíjajúce čitateľskú gramotnosť.“
Ľubica Karlíková, Základná škola s materskou školou, Krajné

„Našou partnerskou školou bola Základná škola v Lovinobani. Žiakom vôbec neprekážalo, že
nám bola pridelená škola v Slovenskej republike. Vlastne sa aj potešili, nakoľko oblasť
Novohradu, okres Lučenec a dedinu Lovinobaňu veľmi nepoznali... Pri práci na záložkách
sme sa rozprávali o funkcii záložky, o zaobchádzaní s knihou, pripomínali sme si príbehy,
ktoré žiaci na záložkách zachytili, rozprávali sme sa o citátoch o knihách a čítaní, ktoré sme
dávali na záložky.“
Erika Cipovová, Základná škola, Lehota pod Vtáčnikom
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„Vďaka projektu sa nám v októbri výrazne zvýšila aj návštevnosť školskej knižnice. Žiaci si
totiž pri výrobe záložiek pomáhali oživením kníh, ktoré už majú prečítané, zároveň čítali
ďalšie. Naši najmladší žiaci si spolu so svojou vychovávateľkou v školskom klube detí zvolili
zaujímavý spôsob výroby záložiek. Úplne doslovne vzali názov projektu... a vychovávateľka
im počas výroby záložiek čítala knihu. Celý príbeh, ktorý si prečítali, za pomoci
vychovávateľky premietli aj vo forme textu do vyrobených záložiek.“
Zlatica Miklošková, Súkromná základná škola, Sabinov

„Výmena záložiek sa nekonala poštou, ale osobne. Po jesenných prázdninách sme sa na
podnet pani učiteľky z Českej republiky stretli na pôde našej školy. Navštívili nás dve pani
učiteľky a šesť žiakov. Strávili sme spolu príjemné nedeľné popoludnie a v pondelok sme ich
privítali v škole. Ukázali sme im našu školu a pripravili sme pre nich malý program...“
Eva Pasnišinová, Základná škola, Gemerská, Košice
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„Téma tohtoročného projektu bola veľmi nápovedná a pre žiakov veľmi inšpiratívna. Viedla
ich nielen k listovaniu v knihách, ale čo bolo zaujímavé, viedla ich ku zvedavosti, ako príbeh
skončí. Obracali tak list za listom, aby čítali až po poslednú stranu. Sprievodnými aktivitami
bolo hlasné čítanie, predčítanie starších mladším žiakom a maratón čítania. Knihu Mačky vo
vreci sme prečítali so žiakmi 3. a 4. ročníka za 90 minút.“
Anna Sukubová, Základná škola, Mníchova Lehota

„Na hodinách čítania sme čítali z čítanky väčšinou články o jeseni. Zaradili sme však aj
rozprávky, ktoré potom v rámci hodín pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy výtvarne
zobrazili. Mladším žiakom pomáhali pani učiteľky. Žiaci, ktorí navštevujú školský klub
zhotovovali záložky v školskom klube, pričom prebiehalo hlásne čítanie konkrétnych
rozprávok. Z knižných titulov, ktoré sa v rámci októbrového projektu vypožičali, to boli hlavne
rozprávky. Napríklad Slovenské rozprávky, Klenotnice rozprávok, Rozprávky o zvieratkách,
Rozprávky Bratov Grimmovcov. Žiaci preferovali Rozprávku o psíčkovi a mačičke, Domček,
domček, kto v tebe býva, Zlatá Priadka, O mýšatku a ceruzke.“
Mária Gočárová, Spojená škola, Mudroňova, Nitra
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„Žiaci sa hlavne inšpirovali prečítanými knihami, povesťami, rozprávkami z vyučovacej
hodiny, ako aj knihami zo svojej a školskej knižnice. Okrem záložiek sme odoslali aj slohové
práce a projekty našich žiakov, propagačné materiály o našej obci a listy, ktoré napísali naši
žiaci pre nových kamarátov. Výroba záložiek sa stala peknou tradíciou na našej škole.“
Martina Drienovská, Základná škola, Obyce

„Tí najmenší počúvali rozprávky, ktoré im čítali učiteľky, tí starší si spoločne čítali vybranú
knihu a zážitky i pocity z prečítaného vložili do ilustrácií na záložkách. Čítali, otáčali list za
listom, a spoločne sa rozprávali o konaní knižných hrdinov. S veľkou chuťou vyrábali záložky
pre svojich kamarátov a netrpezlivo očakávali záložky od nich.“
Simona Melicherová, Základná škola J. A. Komenského, Čadca
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„Tento rok to bol zaujímavý výber – my na úplnom juhu Slovenska sme usilovne chystali
záložky pre priateľov na severe našej krajiny. Každé mesto či obec má svoje zaujímavosti,
historické poklady – tie sme i my vzájomne pospomínali v našom liste so záložkami, poslali
prospekty o našom meste... Spoznali sme krásny kút nášho Slovenska a vzájomne sme sa
potešili záložkami, ktoré používame na označenie dočítaného textu v knihách.“
Helená Mečarová, Spojená škola, Hradná, Komárno

„Do tohto projektu sa naša škola zapojila po tretíkrát, pretože sa nám páči jeho zmysel
a poslanie. Čítanie rozprávok a bájok je aj v dnešnej dobe veľmi potrebné, aby naši žiaci
nezabudli na pravé hodnoty života, to je dobro a lásku. Týmto projektom sa snažíme aj
o zvýšenie čitateľskej gramotnosti na našej škole. Naši žiaci sa inšpirovali hlavne čítaním
rôznych kníh zo školskej knižnice, ktorú majú vždy k dispozícii. Prečítali sme rozprávky,
bájky, Čin – Čin, Danka a Janka, Ezopove bájky atď.“
Adelina Oračková, Základná škola, Ihľany
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„Tie najkrajšie záložky sme poslali do našej partnerskej školy v Dlhej nad Cirochou a poslali
sme im pár darčekov pre tých žiakov, ktorí urobili najkrajšie záložky.“
Andrea Tóthová, Základná škola s materskou školou, Dubník

„Úžasný projekt! Zapájame sa už niekoľko rokov a stále nás to baví, inšpiruje, napĺňa
dobrým pocitom. Prečo? Lebo radi čítame a to nielen list za listom, ale ba priam knihu za
knihou. Tento rok sme pestrofarebné záložky vyrábali s obrovskou dávkou fantázie pre
kamarátov zo Slovenska doma aj v škole...“
Soňa Škulová, Základná škola Ivana Bukovčana 3, Bratislava

„Žiaci vyšších ročníkov si podľa vlastného výberu vybrali zo školskej knižnice knihy, z ktorých
si individuálne čítali. Cieľom bolo, aby si žiaci prečítali slovenské ľudové rozprávky od Pavla
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Dobšinského, vybrali si úryvok ktorý ich najviac zaujal a pripravili sa na jeho popoludňajší
prednes v rámci ŠKD. Najlepší čitatelia z radov žiakov a vychovávateľky čítali rozprávky
žiakom prvého ročníka. Títo si na základe vypočutého kreslili obrázky s tematikou prečítaných
rozprávok. V rámci rozvoja prezentačných zručnosti sme s deťmi 1. – 4. ročníkov usporiadali
súťaž v prednese prózy. Na toto stretnutie boli pozvaní aj rodičia detí. Najkrajší prednes bol
odmenený peknou knihou – Slovenské ľudové rozprávky od Pavla Dobšinského.“
Jana Kováčová, Základná škola, Mučín

„Aj v tomto roku sme sa zapojili do tohto veľmi zaujímavého medzinárodného projektu. Po
prihlásení sme netrpezlivo čakali na kontakt školy, s ktorou nadviažeme v tomto roku novú
spoluprácu. Veľmi sme sa potešili, že nám bola pridelená česká ZŠ s MŠ T. G. Masaryka
v Drásove. Zisťovali sme, kde sa nachádza, aká je obec veľká. Do balíčka so 180 záložkami
sme pribalili aj školskú ročenku, aby sa mohli naši noví priatelia o nás dozvedieť niečo viac.“
Ľudmila Kónyová, Evanjelická spojená škola, Prešov

„Žiaci čítali rozprávkové knihy, ktoré si doniesli z domu. Starší žiaci čítali na hodinách
mladším spolužiakom. Po prečítaní príbehov si ťahali otázky, na ktoré museli odpovedať.
Pracovali v skupinách, kde písali osnovy príbehov, rozprávali si rôzne príbehy
a dramatizovali texty. Pomáhali si pri strihaní, lepení, skladaní, maľovaní, viazaní....Tešili sa,
že môžu vyrobiť darček pre neznámeho kamaráta.“
Andrea Ceklárová, Základná škola s materskou školou, Veľký Slavkov
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„Naša škola sa do tohto projektu zapája pravidelne. Tento rok nám bola prvýkrát pridelená
ako partnerská škola z Čiech. Tento fakt našich žiakov veľmi potešil, pretože bolo pre nich
veľmi zaujímavé, že budú svoje záložky posielať do zahraničia. Práve preto sa pri ich výrobe
ešte viac snažili...“
Andrea Kukučková, Základná škola, Fraňa Kráľa, Žarnovica

„Pri tvorbe a maľovaní záložiek sa žiaci inšpirovali knihami od slovenských aj zahraničných
autorov. Počas výroby záložiek si sami, alebo s pomocou pani učiteliek čítali z rozprávkových
kníh, z kníh o zvieratkách, z bájok a počúvali rozprávky z cédečiek. Inšpiráciou pre niektorých
žiakov bola aj návšteva našej školskej knižnice. S týmto projektom sme v našej školskej
knižnici odštartovali aj súťaž Kráľ čitateľov...“
Slavka Kothajová, Základná škola s materskou školou, Žemberovce
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„Doplňujúcim programom výroby záložiek bol Medzinárodný deň školských knižníc, kedy sme
sa ocitli vo svete rozprávok a žiaci sa zmenili na rozprávkové bytostí. V novembri nás ešte
čaká beseda o obľúbených knihách s detskou spisovateľkou Gabrielou Futovou, na ktorú sa
už veľmi tešíme. Do balíka so záložkami sme pribalili aj listy a básničky, ktoré už tradične
píšu naši štvrtáci.“
Janka Ďurčová, Základná škola, Golianova, Banská Bystrica

„Už po tretíkrát je našou partnerskou školou Základná škola s materskou školou v Ľubotíne.
Žiaci tejto školy nás očarili nápaditými záložkami. Do balíčka pribalili aj rôzne darčeky
a materiály propagujúce ich školu i región...“
Soňa Tomešová, Základná škola, Mlynská, Senec
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„Vyučovacie hodiny slovenského jazyka a literatúry sa preniesli do školskej knižnice, kde sme
sa zamerali na čítanie rozprávkových príbehov od Eleny Čepčekovej, poviedky o zvieratkách
od Máši Haľamovej či Ruda Mórica, ale aj Ezopové bájky. Mladším žiakom učarovali
rozprávky spracované Pavlom Dobšinským či bratmi Grimmovcami. Do čítania sa zapojili
nielen žiaci I. a II. stupňa bežných tried, ale aj žiaci II. stupňa zo špeciálnych tried (Variant
A)... Chceme sa Vám srdečne poďakovať za možnosť zapájať sa do takého to projektu, ktorý
rozširuje obzory našich žiakov a spestruje naše hodiny čítania krásnych kníh.“
Jana Berezná, Základná škola, Hrnčiarska, Stropkov

„Prečítali sme veľa rozprávkových kníh, ale najviac sa našim žiakom páčia rozprávky
o zvieratkách. Nakreslili a vyrobili sme záložky nielen so zvieratkami... Krásne je nielen
vyrábať záložky, ale aj pozerať sa na tie rozžiarené oči žiakov, keď sú obdarované záložkami
od neznámych a zároveň nových priateľov.“
Mária Bujňaková, Základná škola s materskou školou, Torysa
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„Veľmi pekným spestrením hodín čítania a literárnej výchovy bola aktivita Starí rodičia
čítajú deťom. Staré mamky čítali žiakom príbehy z rôznych kníh a dokonca nám ukázali svoje
knižky, z ktorých si čítali, alebo niekedy čítali svojim deťom.“
Katarína Kupčová, Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku Liptovská
Teplička

„Na záložkách pracovali žiaci počas hodín slovenského jazyka, výtvarnej výchovy, techniky
i počas svojho voľného času v školskom klube detí alebo doma. Na záložkách zobrazili svoje
obľúbené knižné príbehy a knižných hrdinov. Starší žiaci napísali na záložky úryvky, ktoré ich
pri čítaní kníh najviac zaujali...“
Renáta Zenníková, Základná škola s materskou školou, Banka
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„Už 10. rok sme sa opätovne zapojili do milého projektu. Za tie roky sme spoznali mnoho
žiakov, ktorí sa nám prostredníctvom telemostu prihovorili a vzájomne sme si poďakovali za
krásne záložky. Boli to žiaci nielen zo Slovenska. Párkrát sme sa spája až cez hranice, k našim
kamarátom do Čiech. Vďaka darčekom, ktoré sme v balíkoch dostali, sme spoznali nádherné
regióny Slovenska a Čiech...“
Jana Urbanová, Základná škola, Čaklov

„Veľmi pekný a poučný sprievodný program česko-slovenského projektu sme realizovali
formou prednášky o vynájdení a výrobe papiera, ktorú pripravili starší spolužiaci pre
mladších spolužiakov.“
Martina Ivančáková, Základná škola, Ľubica
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„Pracovali sme s knihou O Guľkovi Bombuľkovi od Márie Ďuríčkovej. Kniha je prekrásne
ilustrovaná a príbeh, ktorého časť žiaci poznajú z čítanky, má v sebe posolstvo, ktoré je pre
nich zrozumiteľné. Knihu sme prečítali na spoločných hodinách, každý žiak dostal za úlohu
prečítať určitú časť a spoločne sme si jednotlivé príbehy rozoberali. Po prečítaní v diskusii
navrhovali rôzne výjavy, ktoré by chceli na záložkách zobraziť. Druhá strana záložky
obsahovala podpis tvorcu pre neznámeho kamaráta. Práca ich veľmi zaujala a tešili sa, že
svojimi záložkami urobia radosť žiakom vo vzdialenej škole na východe Slovenska.“
Dana Jamrichová, Základná škola s materskou školou Osuské

„Žiaci prvého ročníka si spoločne s pani učiteľkou prečítali knihu Maťko a Kubko, naši
druháci zase čítali príbeh a knihu o Ježkovi Pichliačikovi. Žiaci tretieho ročníka prečítali
knihu Rozprávky o psíčkovi a mačičke a žiaci štvrtého ročníka si čítali knihu Mimi a Líza.
Žiaci spoločne s triednymi učiteľkami a vychovávateľkami navštívili školskú knižnicu, kde si
rozvíjali svoje čitateľské zručnosti...“
Zuzana Kopúneková, Základná škola s materskou školou Bohdanovce nad Trnavou
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„Prváci sa inšpirovali príbehmi kamaráta Hupsa zo Šlabikára, štvrtáci sa pokúsili zobraziť
rozprávkovú postavu Loktibradu z povesti o bratislavskom podzemí z časopisu Slniečko.
Družinári využili pri výrobe záložiek aj staré poštové známky ako symbol našej
niekoľkoročnej čulej korešpondencie s kamarátmi z Česka. Aj teraz sme od nich okrem
krásnych záložiek dostali aj kôpku listov. Naši žiaci mali z nich veľkú radosť a hneď sa
chystali do Starej Červenej Vody aj odpísať... Ďakujeme za krásny projekt!“
Zuzana Lazorová, Základná škola, Hôrka

„Naši žiaci v rámci projektu boli vyberať a nakupovať knihy s pani profesorkou slovenčiny do
našej školskej knižnice a mali z toho veľký zážitok. Knihy boli zakúpené za finančné
prostriedky, ktoré sa vyzbierali na marcovom školskom knižnom bazáre.“
Zuzana Prachárová, Gymnázium, Pezinok
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„Pri výrobe záložiek sa mladší žiaci inšpirovali hlavne populárnymi detskými dielami,
u chlapcov to bol napríklad Harry Potter, na druhej strane dievčatá siahli po rozprávkových
príbehoch, ale aj bájkach. Niektorí starší žiaci si zobrali ako námet pre nich zaujímavé verše,
citáty, ktorým prispôsobili aj celkovú vizáž vyrábanej záložky.“
Jana Tušimová, Základná škola, Divín

„Pred zhotovením záložiek žiaci spolu s učiteľmi čítali rôzne rozprávky a povesti v rámci
hodín slovenského jazyka a literatúry. Takisto čítali spolu s rodičmi aj doma. Knihy si žiaci
vypožičali zo školskej knižnice. Na hodinách pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy sa
žiaci snažili prečítané rozprávky stvárniť do podoby záložiek.“
Silvia Latová, Spojená škola internátna, Humenné

„Pri výrobe záložiek sa žiaci nechali inšpirovať literárnymi hrdinami svojich obľúbených
kníh. Ich charakterom, predstavami či obrazotvornosťou. Našli sa tu hrdinovia z knihy Pán
prsteňov, Charlie a továreň na výrobu čokolády, Hobbit. Pri príležitosti 100. výročia
narodenia Márie Ďuríčkovej venovali jubilantke žiaci svoju záložku. Vyobrazili na nej
postavy jednej z jej najčítanejšej knihy Danka a Janka. Na niektoré záložky pripísali
myšlienky z ich obľúbených kníh alebo napísali kontaktnú adresu.“
Ľubomíra Valasová, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Spišská Nová Ves
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„Niektorí žiaci vytvorili aj viac záložiek. Najčastejšie ich inšpirovali rozprávky, príbehy
fantasy literatúry a tiež knižný titul Malý princ. Mnohí pridali ku kresbičke aj peknú
myšlienku, ktorá ich v diele oslovila... Spolu so záložkami sme si vymenili informačné
a propagačné materiály o školách, obciach i o našich regiónoch. Všetky materiály boli
čitateľom sprístupnené na výstavke v čitateľskom kútiku a školských nástenných novinách
na centrálnej chodbe.“
Kristína Tirpáková, Základná škola s materskou školou, Ľubotín

„So žiakmi sme si prečítali knihu Hádaj, ako veľmi ťa mám rád - Na jeseň. Žiakom sa
dobrodružstvá zajačikov, z príbehu, skutočne veľmi páčili a čítanie s nimi bolo zábavné...
Nielenže naša škola organizuje besedy so spisovateľmi, spolupracujeme i s Danielom
Hevierom na projekte Tvoríme s Danielom Hevierom, a máme rozbehnutý i školský projekt –
súťaž o najlepšiu knižku – žiaci odprezentujú prečítanú knihu v danom mesiaci – odovzdajú
svoje poznatky o prečítanej knihe spolužiakom a knihu, po ktorej túžia, vložia do obálky. Žiak,
ktorý získa najviac hlasov, dostane knihu, po ktorej túžil.“
Janka, Bajzíková, Základná škola, Horovce
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„... podporujeme krásnu myšlienku projektu – netradičnou a tvorivou formou viesť žiakov
k záujmu o knihy. Naším želaním je, aby ich radi čítali a aby kniha sa pre nich stala chlebom
každodenným. Žiaci sa s chuťou a odhodlaním urobiť čo najkrajšiu záložku pustili do
samotnej tvorby. Na zadnú stranu záložky napísali svoje krstné meno a názov obľúbenej
rozprávky či knižného príbehu. Dúfame, že to u českých kamarátov rozdúcha iskierku
zvedavosti a vypátrajú spomenutú knihu, aby si ju vo voľnom čase mohli prečítať.“
Valentina Brudňaková, Spojená škola, Centrálna, Svidník

„Mladší žiaci sa pri výrobe záložiek inšpirovali rozprávkovými knihami, starší hľadali skôr
citáty. Okrem toho, že sme vyrábali záložky do kníh, mali sme aj ďalšie podporné aktivity
k čítaniu. Napríklad návštevu čitateľského kútika spojenú s čítaním kníh, objednávanie kníh
z knižného klubu Fragment, alebo nám prišla čítať rozprávku stará mama. Starší žiaci do
balíka vložili priateľské listy a druháci vytvorili pre kamarátov plagát.“
Adriána Kiseľová, Základná škola, Záhorská Ves

167

"Keďže záložky sú vyrábané s láskou a trpezlivosťou, tak preto si ich niektorí žiaci vkladajú
do svojej najobľúbenejšej knihy, iní ich nosia každý deň v čítanke ako pomôcku pri čítaní –
posúvaní sa v riadkoch textu."
Erika Hodálová, Základná škola s materskou školou, Solčany

„... aj tento začiatok školského roka bol pre nás výnimočný, a to vďaka tomu, že sme opäť
mali možnosť zapojiť sa do nášho obľúbeného projektu. Pre inšpiráciu sme prečítali množstvo
rozprávok (Guľko Bombuľko, Psíček a mačička, rozprávku O repke, Malý princ...), hrali
divadielka, vymýšľali vlastné rozprávky, zriaďovali triedne knižnice, vytvárali nástenky
obľúbených spisovateľov..., ale hlavne tvorili, tvorili nádherné záložky pre našich nových
kamarátov z Nitry. Vytvorili sme 250 záložiek, odmenou nám bol obrovský balík s 250 malými
umeleckými dielkami, ktoré nám spríjemňujú hodiny čítania.“
Ružena Kočišová, Základná škola, Bystrany
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„Popri maľovaní sme čítali, rozprávali príbehy a žiaci predstavovali knihy, ktoré ich oslovili.
Mladší žiaci kreslili na záložky postavičky z klasických rozprávok: Snehulienka a sedem
trpaslíkov, Ako išlo vajce na vandrovku, Šípová Ruženka. Starších žiakov zaujali príbehy
z kníh Harry Pottera, Traja pátrači ale aj náš slovenský Jánošík.“
Milota Kelčíková, Základná škola Janka Matúšku, Dolný Kubín

„Projekt sme obohatili o niekoľko akcií. Napríklad sme si urobili nástenku o partnerskej
škole, išli sme do školskej knižnice a mestskej knižnice, naši malí prváci sa zaregistrovali
v školskej knižnici, čítali sme mladším spolužiakom, zúčastnili sa besedy so spisovateľom
Braňom Jobusom, zahrali sme si divadielko, uskutočnili kvízy, diskutovali o prečítaných
knihách...“
Vlasta Teleková, Cirkevná základná škola sv. J. Bosca, Lučenec
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„Tak ako po iné roky aj tento rok prvákom čítali rozprávky deviataci. Prváci sa poobliekali
do rozprávkových kostýmov a zahrali si niektoré rozprávky. Najviac sa im páčila rozprávka
O troch prasiatkach, ktoré sa snažili kresliť aj na záložky. Druháci si už čítali sami. Zaujali
ich príbehy Danky a Janky od spisovateľky Márie Ďuríčkovej. Okrem čítania príbehov robili
aj zábavné hry a súťaže, vždy na tému niektorej ľudovej rozprávky. Tretiakov zaujali knihy,
hlavne encyklopédie o zvieratách. Zisťovali, v akých podmienkach a kde žijú. Prečítané
poznatky kreslili na záložky. Štvrtákov očarili povesti v učebnici vlastivedy. Tieto povesti ich
motivovali a čítali, hľadali a kreslili obrázky na záložky z povestí nášho okolia.“
Zuzana Valašíková, Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Pruské

„Pri výrobe záložiek do knihy sme sa inšpirovali knihami s detskými rozprávkami. Každá
záložka predstavovala určitú rozprávku, napríklad: O troch prasiatkach, Šípková Ruženka,
Ako išlo vajce na vandrovku, Červená čiapočka, Medovníková chalúpka, Janko a čarovná
fazuľa...“
Zuzana Kšanová, Základná škola s materskou školou, Jablonov
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„Žiaci záložky kreslili, maľovali alebo na ne lepili rôzne literárne postavy, písali úryvky
z kníh, vymýšľali rôzne spojenia, písali o knihách, ktoré si prečítali. Motivovali sme sa
rôznymi autormi: M. Ďuríčkovou, G. Futovou, Ľ. Feldekom, M. Rúfusom, K. Kerekesovou,
Ľ. Podjavorinskou a množstvom iných... Z celej tejto realizácie bolo cítiť lásku, priateľstvo,
radosť a príjemné napätie.“
Zuzana Šarinová, Základná škola, Lesnícka, Prešov

„Široký záber témy umožňoval, aby žiaci naozaj ukázali, aké knihy najradšej čítajú. Žiaci sa
inšpirovali knihami, ktoré prečítali alebo práve čítajú. Rozvinuli svoje čitateľské schopnosti,
ukázali tiež, akí sú kreatívni, zároveň sa zabavili. Žiaci na I. stupni kreslili postavičky zo
svojej obľúbenej knihy, najmä z rozprávok, povestí, rôznych príbehov o zvieratkách. Starší
žiaci siahli po ilustráciách z fantasy literatúry, z dobrodružnej literatúry, z dievčenských
románov. Výrobu sprevádzalo aj čítanie kníh, príbehov pani učiteľkami, ale aj deťmi.
Organizujeme aj čitateľský maratón, teraz prebieha v zrekonštruovanej školskej knižnici
výstava kníh spojená s predajom, o ktorú majú žiaci veľký záujem.“
Zdena Balajová, Základná škola, Pavla Horova, Bratislava
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„Tento rok žiakov inšpirovala príroda a ľudové rozprávky spolu s fantasy príbehmi...
Vzájomná komunikácia s českou partnerskou školou prebiehala výborne a niektorí žiaci si
vymenili kontakty. Projekt oživil hodiny literatúry a umenia.“
Radoslav Matejov, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Skalická,
Bratislava

„Žiaci našej školy sa už niekoľko rokov zapájajú do projektu... Doplňujúcou akciou na
podporu čítania okrem iného bola aj akcia k mesiacu úcty k starším Čítajú nám starí rodičia.
Je to super projekt, ktorý motivuje žiakov k čítaniu.“
Jana Maruničová, Základná škola s materskou školou, Ubľa
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„Prostredníctvom emailu a telefonického kontaktu sme si vymenili informácie o našich
školách a dohodli sme sa aj na počte zhotovených záložiek. Naše žiačky medzitým usilovne
pripravovali záložky... Komunikácia medzi nami prebehla v priateľskom duchu a bez
problémov.“
Darina Jašeková, Špeciálna základná škola, Trstín

„Sme veľmi radi, že sme sa mohli zapojiť do tohto krásneho projektu. Počas projektu sme so
žiakmi čítali detskú literatúru od rôznych autorov v našej školskej knižnici. So žiakmi sme sa
veľa rozprávali o ich obľúbených knihách a postavách...“
Mária Pavluvčíková, Základná škola, Žakovce

„Na záložky zobrazovali motívy a hlavné postavy z kníh, ktoré čítali. Tí mladší:
O pampúšikovi, O Červenej čiapočke, O psíčkovi a mačičke. Tí starší: Mach a Šebestová,
Mimi a Líza, Grázlik Gabo, ale aj O Jánošíkovi... Doplňujúcimi akciami na podporu čítania
bol čitateľský maratón, výstavka a predstavenie kníh, ktoré žiaci čítajú a sú ich obľúbené
a tiež čítanie úryvkov z nich.“
Ľubica Šalagová, Základná škola, Žabokreky
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„Do balíka k záložkám sme pribalili aj pohľadnice, magnetky a propagačné materiály
ohľadom Humenného, aby sme škole v Čechách lepšie priblížili naše rodné mesto. Zároveň
sme zaslali knihu o 12 ženách – Humenčankách s názvom Ženy, ktoré to dokázali. Veríme, že
žiakov z partnerskej školy záložky potešia, pretože naši žiaci ich už s radosťou očakávajú.“
Andrea Macejová, Základná škola, Pugačevova, Humenné

„Do tohto skvelého projektu sa naša škola zapája od jeho vzniku. Samotnej výrobe záložiek
predchádzalo čítanie kníh rozprávok, povestí a poviedok J. G. Tajovského, M. Hlušíkovej
a G. Futovej, Z. Štelbaskej i D. Heviera v našej školskej knižnici či v triedach. Tvorba záložiek
bola výborným oživením a spestrením vyučovacích hodín a čo je najpodstatnejšie – dôležitým
motivačným prvkom pri zvyšovaní záujmu čítania u žiakov.“
Judita Olajošová – Juhászová, Základná škola, Saratovská, Levice
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„Pri tejto príležitosti v mesiaci október žiaci 1. stupňa navštívili Mestskú knižnicu v Hlohovci,
kde im knihovníčka pripomenula 100. výročie narodenia významnej spisovateľky Márie
Ďuríčkovej. Žiaci dramatizovali úryvok z knihy Danka a Janka, čítali si z Bratislavských
povestí a dopĺňali knihovníčku informáciami o spisovateľkinej tvorbe, ktoré získali na hodine
čítania. Zaujímavú aktivitu pod názvom Veľkí malým si pripravili žiaci 2.stupňa. Bola
zameraná na čítanie a čitateľské dielničky. Zaujímavé literárne ukážky a aktivity potešili
mladších spolužiakov – vypracovávali čitateľské testíky, riešili tajničky, kreslili hlavných
hrdinov, priraďovali im vlastnosti, písali listy autorom i postavám... Starší žiaci si takto na
vlastnej koži vyskúšali náročnosť učiteľského povolania. Pre starších žiakov 7. – 9. ročníka sa
uskutočnila beseda so spisovateľkou Andreou Čechvalovou...“
Mária Jašová, Základná škola s materskou školou, Kľačany

„Sme radi, že môžeme záložkami obdarovať našich českých kamarátov zo Základnej školy
Racková. A veríme, že ich naše malé darčeky do kníh potešia...“
Marcela Koscelníková, Základná škola, Brekov
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„Tento projekt je u žiakov veľmi obľúbený. Triedy sa vopred dohodli a vybrali knihu, ktorú
následne predstavili svojim rovesníkom. 1.A triedu zaujali príbehy O Guľkovi Bombuľkovi od
Márie Ďuríčkovej. 1.B urobila záložky na motívy knihy O Pufovi a Mufovi. Druháci priblížili
rozprávky zo salaša O Maťkovi a Kubkovi od Mariany Grznárovej. Tretiaci kreslili záložky
s motívmi z kníh O Šutierikovi a o Osmijankovi. Štvrtáci pracovali s viacerými knihami podľa
vlastného výberu.“
Margita Ferancová, Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka, Oravská
Jasenica

„Pri výrobe záložiek sa v jednotlivých triedach, školskej knižnici, ŠKD, čítali ukážky
z rozprávok, povestí, legiend, bájí i príbehy zo života detí. Žiaci radi prezentovali svoju
obľúbenú knihu ostatným spolužiakom. Pri práci s literárnym textom si žiaci zopakovali aj
svoje vedomosti o literárnych autoroch a ich tvorbe.“
Dana Volčková, Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou

„Záložky sme vyrábali rôznymi technikami pri počúvaní hovoreného slova – čítanie z knihy
alebo rozhlasovej hry, alebo relaxačnej hudby. Do balíka sme pribalili aj vyrobenú knihu
pranostík, ktorú vyrobili žiaci siedmeho ročníka. Túto aktivitu sme zvolili práve preto, aby si
žiaci partnerskej školy mohli naplánovať výlety, akcie a neprekvapilo ich škaredé či mrazivé
počasie.“
Nikola Kubíková, Základná škola s materskou školou, Podzávoz, Čadca
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„Výrobu záložiek sprevádzali aktivity v školskej knižnici aj pre 1. stupeň, aj pre žiakov
2. stupňa. Zorganizovali sme pre našich žiakov obľúbené podujatie Čaj v školskej knižnici,
kde pri pohári teplého čaju si žiaci listovali, čítali ľubovoľné knižné diela. Oboznámili sa
s knižnými novinkami v našej školskej knižnici.... Žiaci 1. stupňa boli motivovaní aktivitou
Moja najobľúbenejšia rozprávka. Úlohou žiakov bolo doniesť svoju obľúbenú rozprávkovú
knihu a predstaviť ju ostatným spolužiakom. Niektoré knižné diela sme doplnili aj krátkym
sledovaním videa.“
Mária Sýkorová, Základná škola, Severná, Moldava nad Bodvou

„Pri výrobe záložiek sme sa inšpirovali rozprávkovými knihami, časopismi z obľúbených
rozprávkových kníh, ktoré čítame žiakov počas ranného desať minútového čítania
a piatkového premietania rozprávok a detských animovaných filmov... Počas mesiaca október
budeme okrem tejto aktivity organizovať aj podujatie zamerané na Medzinárodný deň
školských knižníc pod názvom Inšpirujúce divadielko. Bude to celodenná celoškolská aktivita,
ktorá ma každoročnú popularitu na našej škole.“
Silvia Harviľáková, Základná škola, Hlinné
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„Počas obdobia tvorby záložiek sme častejšie navštevovali školskú knižnicu. Zamerali sme sa
na čítanie slovenských rozprávok. Žiaci odprezentovali prečítané rozprávky a na základe toho
vytvárali na hodinách výtvarnej výchovy záložky do knihy. Na záver žiaci odprezentovali celý
priebeh projektu, vybrali najkrajšie záložky, ktoré boli odoslané aj spolu s propagačným
materiálom českej partnerskej škole.“
Eva Cibirová, Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda, Šarovce

„Čítali sme Rozprávky o psíčkovi a mačičke, ktorú napísal Josef Čapek. Jeho krásne
ilustrácie boli zároveň motívom na našich záložkách. Tie sme vyrábali v školskom klube detí
a taktiež sme spoločne napísali sprievodný list. K záložkám sme pribalili darčekové predmety
s erbom obce.“
Lucia Paľovčíková, Základná škola, Vysoká nad Uhom
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„Žiaci našej školy sa aj tento rok potešili a uvítali projekt... Prečítané príbehy a knihy
pretvorili do originálnych a krásnych záložiek, ktorými preukázali svoju predstavivosť,
originálnosť, fantáziu, tvorivosť a zručnosť. Pani učiteľka 1. ročníka zapojila do tvorby
záložiek nielen žiakov, ale aj rodičov, výsledkom čoho boli milé a nápadmi hrajúce záložky...
Ďakujeme za úžasný a podnetný projekt a tešíme sa na ďalší ročník.“
Tatiana Solnicová, Základná škola, Lehota

„Do tohto už pre nás tradičného projektu sme sa zapojili so žiakmi 5. ročníka. Nakoľko
preberáme na hodinách literatúry rozprávky, tak nám zadaná téma prišla vhod. Po tom, ako
sme sa dozvedeli, že naša družobná škola bude z Českej republiky, zamerali sme sa na naše
slovenské rozprávky od Pavla Dobšinského. Spoločne sme si prečítali z jeho rozprávok,
vypočuli sme si aj rozhlasovú rozprávku Ako išlo vajce na vandrovku. Žiaci vytvorili
o autorovi pútavé referáty. Na záložkách sme spracovali viaceré rozprávky: Ako išlo vajce na
vandrovku, Kráľ času, Zlatovláska, Janko Hraško, Čarodejná lampa, Zlatá priadka a iné.“
Erika Trnovcová, Základná škola Slovenského národného povstania, Strečno
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„Na začiatku hodiny sme žiakom predstavili Základnú školu a materskú škola Uhřice, ktorá
leží v nádhernom prostredí Juhomoravského kraja v okrese Hodonín, prezreli sme si webovú
stránku školy... Hlavnými postavičkami našich záložiek boli roztomilé prasiatka z rozprávky
O troch prasiatkach... Vážená pani Cenigová, Váš projekt Záložka do knihy spája školy má
krásnu myšlienku. Nielen žiaci, ale aj učitelia sme nadšení. Veľmi pekne Vám ďakujeme
a tešíme sa, ako sa zapojíme do ďalšieho ročníka.“
Jana Cimerman, Základná škola, Kráľová nad Váhom

„Stretávali sme sa pravidelne, každý týždeň. Napríklad v školskej knižnici v rámci
čitateľského krúžku alebo prváci čítavali v novozriadenom čitateľskom kútiku v školskom
klube. Mávali sme hodiny hlasného čítania, žiaci čítali po jednom nahlas. Ďalej čítali
samostatne formou tichého čítania a niekoľkokrát som im predčítavala aj ja. Čítali sme
literárne diela, ako boli: Rozprávky o psíčkovi a mačičke, Pinocchio, Belasý maják, Malý
princ, Bol raz jeden domček, Štvornohé rozprávky.“
Patrícia Móriová, Základná škola s materskou školou, Horné Saliby
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„Ďakujeme, že sme sa mohli zapojiť do dobrého projektu, ktorý motivuje žiakov k čítaniu
a rozvíja ich tvorivý svet. Naši žiaci tvorili záložky nielen na hodinách čítania a literatúry, ale
si aj požičiavali knihy na výtvarnú výchovu, aby mohli uskutočniť svoje nápady. Mnohí žiaci
zapojili do aktivity rodičov a do školy priniesli aj záložky vyrobené doma... Počas projektu
učitelia zrealizovali návštevy školskej knižnice a so žiakmi sa rozprávali o ich obľúbených
knihách a postavách aj v našej čitárni.“
Jana Daňková, Základná škola s materskou školou, Prakovce

„V nadväznosti na záložky si žiaci v rámci čitateľského denníka vypĺňali čítaciu kartu
o prečítanej knihe, kde uviedli okrem základných údajov a hlavnej myšlienky i to, prečo je pre
nich niektorá časť knihy obľúbená ako i svoje hodnotenie prečítanej knihy. Okrem tvorby
záložiek sa žiaci podieľali i na doplňujúcich aktivitách na hodinách slovenského jazyka
a literatúry. Oprav literárneho škriatka, tvorili a riešili A-Z kvízy, písali texty s rôznym
zakončením, vymýšľali príbehy, v ktorých skryli čo najviac názvov literárnych diel, ktoré
potom spolužiaci vyhľadávali.“
Adriana Puchoňová, Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení
V. Spanyola, Žilina
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„Čítame spoločne knihy a tak nám výroba záložiek šla od ruky. Knihy sme si spoločne čítali aj
na školskom dvore. S partnerskou školou sme sa skontaktovali, vymenili kontakty, pozreli ich
webovú stránku, poslali sme im fotky, kde sú žiaci pri výrobe záložiek i písaní listov. Naši
žiaci s obľubou navštevujú školskú knižnicu, čítajú doma, ale knihy si čítame aj spoločne,
s rodičmi, poprípade podľa obrázkov vymýšľame vlastný dej. Ďakujeme.“
Anna Badíková, Základná škola s materskou školou, Gaštanová, Žilina

„Chcela by som poďakovať za tento skvelý projekt v mojom mene a v mene mojich kolegov.
Naši žiaci si vychutnávali chvíle strávené na tomto projekte. Počas projektu sme mali
čitateľský maratón. Žiaci čítali s radosťou. Okrem toho na hodinách čítania sa reprodukovali
obľúbené literárne diela a takto sme vhupli priamo do príbehov a hrdinov z kníh. Žiaci na
záver projektu napísali list svojej vybranej škole, kde jej všetko opísali.“
Andrea Bajtošová, Základná škola s materskou školou, Hrabušice
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„Námety na záložky sme čerpali z kníh, ktoré sme so žiakmi čítali. Napríklad Psíček
a mačička, Danka a Janka, Pinocchio, Malý princ, Popoluška a Červená čiapočka. Výroba
záložiek prebiehala na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania a v školskom
internáte. Žiaci s odhodlaním čítali a zároveň sa motivovali príbehmi z daných kníh. Veríme,
že do odvedenej práce sme dali celé svoje srdcia a námahu, ktorá poteší žiakov a pedagógov
v našej priateľskej škole.
Helena Purgelová, Spojená škola sv. Klementa Hofbauera internátna, Podolínec

„V školskej knižnici sme si celý týždeň čítali rozprávky, príbehy a poviedky od slovenských
spisovateľov. Spoločne sme potom vytvárali krásne rozprávkové záložky. Žiaci počas týždňa
čítania rozprávok hrali divadielka a recitovali rôzne slovenské básne, ktoré poznali. Celý
týždeň sne listovali a obracali list za list v rozprávkových knihách. Prežili sme super týždeň.“
Sidónia Stanková, Základná škola s materskou školou, Krasňany
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„Niektorí naši žiaci si spolu s rovesníkmi z českej partnerskej školy niekoľkokrát v priebehu
minulého školského roka vymenili listy a fotografie... Pri výrobe záložiek sa žiaci inšpirovali
rôznymi knihami. V triednych kolektívoch a v ŠKD pani učiteľky čítali žiakom úryvky z kníh,
rozprávali sa s nimi o príbehu a žiaci následne kreslili ilustrácie. Kamarátom z partnerskej
školy sme okrem záložiek opäť pribalili listy, pohľadnice nášho mesta, ceruzky, perá a malé
upomienkové predmety.“
Marta Štefancová, Základná škola Hany Zelinovej, Vrútky

„... veľká vďaka za tejto skvelý projekt, do ktorého sa zapájame už piaty rok. Žiaci sú už
zvyknutí, že hneď na začiatku školského roka ich čaká práca, ktorá im prinesie veľa radosti,
tvorivosti, nové priateľstvá, no hlavne čas strávený s knihami... Dúfam, že aj naše záložky
potešili partnerskú školu a budú jej žiakom každodenným spoločníkom pri čítaní kníh. Pani
učiteľkám sme na pamiatku poslali perá s logom našej školy a listy od našich tretiakov
a štvrtákov.“
Anna Mináriková, Základná škola s materskou školou, Vavrečka
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„Počas trvania projektu žiaci aktívne čítali rozprávkové knihy zo školskej knižnice. Navštívili
aj Mestskú knižnicu v Šamoríne. Vypožičali si knižky a na hodine slovenského jazyka čítali
rozprávky od Boženy Nemcovej, H. Ch. Andersena a od Grimmovcov. 15. októbra sme boli na
divadelnom predstavení v Bratislave. Na Novej scéne si pozreli detské predstavenie Kozliatka
a vlk.“
Henrieta Balheimová, Špeciálna základná škola – Speciális Alapiskola, Šamorín

„Znovu sme pričítali množstvo kníh a tohoročnú tému sme premenili do podoby záložiek,
ktoré sme poslali svojej družobnej škole... Okrem záložiek sme do zásielky pribalili aj naše
propagačné materiály o škole, publikáciu, ktorá vyšla pri príležitosti výročia školy, zborník
literárnych a výtvarných prác našich žiakov a najnovšie číslo nášho školského časopisu XY.“
Helena Duffeková, Gymnázium, Alejová, Košice
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„Žiaci sa inšpirovali smutno-krásnou rozprávkou od Hansa Christiana Andersena z knihy
Snežienka Mrzáčik. Posolstvo rozprávky Mráčik, jej sila a túžba v neskutočné veci nás
oslovila natoľko, že sme sa rozhodli stvárniť nádhernú myšlienku na záložky... Knihy sú našou
každodennou inšpiráciou žitia. Čerpáme z nich múdrosť, skúsenosť z prežitého a prečítaného,
naberáme z nich energiu, radosť, lásku a nadšenie pre vec, robia nás šťastnými a lepšími
ľuďmi.“
Viktória Bednáriková, Základná škola, Pribeta

„Naším partnerom v projekte bolo Biskupské gymnázium v Hradci Králové. Komunikácia
s partnerskou školou bola veľmi srdečná a priateľská. Výmena záložiek prebehla bez
problémov. Okrem záložiek sme dostali propagačné materiály školy a mesta. Záložky vyrábali
primáni až kvartáni na hodinách výtvarnej výchovy a slovenského jazyka.“
Mariana Masnicová, Gymnázium, Tvrdošín
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„... sa snažíme u žiakov rozvíjať kladný vzťah k čítaniu, ku knihám. Čítame si pre potešenie,
dramatizujeme texty, vzájomne si predstavujeme prečítané knihy, vypĺňame listy mladých
čitateľov, navštevujeme školskú knižnicu a súťažíme o najaktívnejšieho čitateľa. Samozrejme,
žiakov vedieme aj k tomu, aby si rozčítanú knihu obalili a skrášlili peknou záložkou.“
Danka Sálusová, Základná škola s materskou školou, Liptovská Teplá

„Do balíka sme vložili dve detské knihy od írskeho autora Olivera Jeffersa, a to Deň, keď
pastelky dali výpoveď a Deň, keď pastelky našli domov. Balík odniesli kolegovia z českej
partnerskej školy, ktorí boli u nás na návšteve cez výmenný program Poznejme společně
kulturní dědictví nejen ve své zemi (Erasmus+). ... záložky, ktoré z Moravskej Třebovej
posielajú, máme očakávať spolu s našimi učiteľmi, ktorí sa k nim chystajú tretí októbrový
týždeň.“
Veronika Inglotová, Základná škola Jozefa Horáka, Banská Štiavnica
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„Projektu sa zúčastňujeme už niekoľko rokov. Táto aktivita je medzi žiakmi obľúbená.
Z nášho pohľadu podporuje kreativitu, zodpovednosť, estetické cítenie a v neposlednom rade
rozvíja aj čitateľskú gramotnosť. Pri vzájomných stretnutiach sa rozprávame o knihách, ktoré
žiaci prečítali a často si vyrábajú záložky aj sami pre seba. Tie, ktoré dostanú od žiakov
z partnerskej školy, používajú aj v školských učebniciach. So záložkami posielajú aj svoje
mailové či instagramové adresy a vznikajú nové priateľstvá.“
Henrieta Gabriková, Spojená škola, Sečovce

„Žiaci našej školy sa zapojili do tohto projektu s veľkou radosťou. Žiaci 1. – 4. ročníka
pracovali s veľkou chuťou, nadšením a tvorivosťou. Inšpirovali sa hlavne prečítanými
knihami, rozprávkami z vyučovacej hodiny, ako aj kníh požičaných zo školskej knižnice. Veľa
žiakov má doma svoje vlastné knižnice na veľmi dobre vybavenej úrovni a tak žiaci čerpali
námety aj z domácich knižníc.“
Mária Poliačiková, Základná škola, Jánošovka, Čierny Balog
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„Počas celého roka každú stredu čítajú žiaci do školského rozhlasu knihu od Petra
Karpinského Adela, ani to neskúšaj! Vždy si prečítajú jednu kapitolu a zároveň vypracujú
pracovný list k danej kapitole spolu so svojimi učiteľmi. Žiaci nižších ročníkov zasa čítajú
Dokonalú Kláru od Gabiky Futovej... Nezabúdame ani na našich dedkov a babky, pripravili
sme pre nich čítanie Rozprávky starej matere a vyrobili sme im veselé záložky a žiaci sa
naučili niekoľko básničiek.“
Elena Osvaldová, Spojená škola internátna, Kremnica

„Do tohto projektu sa zapojili žiaci zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného
prostredia. Sú to žiaci s mentálnym postihnutím... Čítali sme veľa rozprávok a rôzne
dobrodružné príbehy. Myšlienka urobiť radosť niekomu inému, ich veľmi zaujala. Záložky
žiaci zhotovovali s nadšením a láskou...“
Anna Harmanová, Špeciálna základná škola, Krompachy
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„Záložka nie je len o kreatívnom tvorení, ale i o pocite spolupatričnosti, že tá naša malá
nenápadná vec v knihe poteší nejakého kamaráta, ktorý sedí v školskej lavici a čerpá
vedomosti. Vôňa novej knihy, príbehy odkryté nášmu uchu, hrdinovia a osobnosti – toto
všetko robí čítanie zaujímavým a neopakovateľným. A keďže na našej škole radi
spájame... Ďakujeme, že sme opäť mohli byť súčasťou tohto projektu a že sme našli pre nás
tých správnych kamarátov na čítanie...“
Lenka Brodňanová, Súkromná základná škola, Oravská cesta, Žilina

„Na výrobu záložiek sa naši žiaci veľmi tešili. Každý žiak mal napísať list pre svojho
spolužiaka o obľúbenej rozprávke. Listy si potom prečítali navzájom na triednických
hodinách... Odoslali sme naše záložky a o týždeň nám prišli záložky a list od partnerskej
školy. Boli prekrásne. Vystavili sme ich na nástenke umiestnenej na chodbe školy a neskôr ich
rozdáme žiakom...“
Dana Rosolová, Základná škola, Lastomír
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„Inšpirovali sme sa knihami, ktoré čítame v mimoškolskom čase... Štvrtáci sa v septembri
ponorili do hlbín sociálnej prózy. Zamerali sa na autora Fraňa Kráľa a jeho knihu Jano.
Prežívali s hlavným hrdinom jeho neľahký osud, biedu i každodenné útrapy. Porovnávali život
detí v minulosti s tým súčasným bezstarostným detstvom. Keďže Jano musel už ako dieťa
pracovať, stvárnili sme ho na záložke pri pasení husí a oviec...“
Marcela Labudíková, Základná škola s materskou školou, Divinka

Vypracovala:
Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice a odborný garant československého projektu (27. 11. 2019)
Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/68 20 86 10
E-mail: rozalia.cenigova@spgk.sk
www.spgk.sk
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Príloha č. 3 Vyhodnotenie 8. ročníka celoslovenského projektu pre stredné
školy Záložka do knihy spája slovenské školy

Vyhodnotenie
8. ročníka celoslovenského projektu
pre stredné školy

Záložka do knihy spája slovenské školy:
Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila pri príležitosti októbra ako
Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2019 pre stredné školy 8. ročník
celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Osobnosti, ktoré sa
zaslúžili o demokraciu.
Cieľ celoslovenského projektu
Cieľom celoslovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými
školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobili
ľubovoľnou technikou na tému Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu. Výmenu záložiek
využili stredné školy aj k nadviazaniu vzájomnej spolupráce, kontaktov a poznávaniu života
žiakov v rôznych kútoch Slovenska. Rovnako sa zážitkovým spôsobom oboznámili
s významnými osobnosťami, ktoré v minulosti prispeli k formovaniu demokracie, k ochrane
ľudských práv a slobôd vo svete alebo na Slovensku.
Priebeh celoslovenského projektu
Stredné školy, ktoré sa chceli zúčastniť celoslovenského projektu, vyplnili do 30. septembra
2019 elektronickú prihlášku, ktorá bola zverejnená na webovom sídle Slovenskej
pedagogickej knižnice. Na základe spracovaných údajov z elektronických prihlášok
Slovenská pedagogická knižnica vytvorila partnerské dvojice medzi strednými školami
s prihliadnutím na typ školy a počet prihlásených žiakov. Dňa 1. októbra 2019 zaslala
Slovenská pedagogická knižnica kontaktné údaje každej partnerskej dvojici spolu
s podrobnými pokynmi o priebehu realizácie celoslovenského projektu. Zúčastnené
partnerské dvojice zároveň informovala, že vzájomná komunikácia, výmena záložiek
i nadväzovanie priateľských kontaktov bude len v ich pôsobnosti. Termín ukončenia výmeny
záložiek bol stanovený na 31. október 2019.
Vyhodnotenie celoslovenského projektu
Do projektu sa prihlásilo 184 stredných škôl s celkovým počtom 9 397 žiakov.
Slovenská pedagogická knižnica 19. októbra 2019 osobne poďakovala každej zúčastnenej
strednej škole za aktívnu účasť v celoslovenskom projekte a vyzvala ju na jeho dobrovoľné
vyhodnotenie a pripojenie fotografií z priebehu výroby záložiek alebo fotografií najkrajších
záložiek.
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Výber z dobrovoľného hodnotenia celoslovenského projektu 156 strednými školami
spolu s fotografiami z priebehu výroby záložiek alebo s fotografiami so samotnými
najkrajšími záložkami je dostupný na webovej adrese:
http://www.spgk.sk/swift_data/source/2019/Hodnotenie_8_rocnika_celoslovenskeho_projekt
u_Zalozka_do_knihy_spaja_skoly.pdf

Výroba záložiek
Výrobe záložiek predchádzali diskusie o prečítaných knihách, ktoré mapovali svetové
a národné dejiny. Stredoškoláci vyrábali záložky rôznych veľkostí, rozmanitých tvarov
a s využitím rozličných techník najčastejšie v rámci vyučovania (napr. na hodinách
slovenského jazyka a literatúry, dejepisu, občianskej náuky, umenia a kultúry), na
záujmových krúžkoch a praktických cvičeniach, v školskej knižnici alebo doma. Záložky boli
tematicky venované osobnostiam, ktoré prispeli k formovaniu demokracie, k ochrane
ľudských práv a slobôd všeobecne vo svete alebo v období prvej Československej republiky,
v období socializmu s ľudskou tvárou a Nežnej revolúcie. Najčastejšie boli zobrazované tieto
osobnosti: Salón, Winston Churchill, Nelson Mandela, Tomáš Garrigue Masaryk, Milan
Rastislav Štefánik, Vavro Šrobár, Alexander Dubček, Ján Čarnogurský, Václav Havel, Milan
Kňažko, Fedor Gál, Karel Kryl, Matka Tereza, Ján Pavol II. Na mnohých záložkách boli
nakreslení alebo namaľovaní aj slovenskí spisovatelia, napríklad Ľudovít Štúr, Martin Rázus,
Hana Ponická, Dominik Tatarka, Milan Válek. Mnoho žiakov na zadnú stranu záložiek
uviedlo citáty zobrazených osobností alebo základné informácie o ich živote, prípadne svoje
poštové a mailové adresy alebo kontakty na sociálne siete, aby mohli medzi sebou navzájom
komunikovať aj po oficiálnom ukončení celoslovenského projektu.
Čitateľské aktivity
Doplňujúcim programom výroby záložiek boli často žiacke diskusie o prečítaných knihách,
ktoré boli tematicky zamerané na budovanie demokracie v období antiky až po súčasnosť,
prezentácie najvýznamnejších politických osobností formou krátkych referátov alebo
powerpointových prezentácií, vedomostné kvízy, spoločné pozeranie filmových dokumentov
o významných osobnostiach slovenskej i svetovej histórie či besedy s historikmi z Univerzity
Komenského. Mnoho škôl pre členov svojej školskej komunity pripravilo školské rozhlasové
relácie o priebehu realizácie projektu a nástenky zobrazujúce život a dielo významných
osobností, ktoré sa zaslúžili o demokraciu. Niekoľko desiatok škôl oživilo výrobu záložiek aj
častými návštevami školskej knižnice alebo verejnej knižnice, alebo zorganizovalo náučno194

poznávacie exkurzie. Viacero škôl si výrobu záložiek spojilo aj s oslavou Medzinárodného
dňa školských knižníc 28. októbra 2019, na ktorej žiaci vyrobili záložky pre svojich
rovesníkov z pridelenej partnerskej školy, pre svojich pedagógov a pre svoju školskú
knižnicu.
Výmena záložiek
Väčšina stredných škôl do poštovej zásielky k záložkám vložila propagačné materiály o škole,
jej študijných odboroch a o regióne, školské časopisy, školské ročenky, fotografie žiakov,
ktorí sa aktívne zúčastnili výroby záložiek na danej škole, pozvánky na návštevu školy
v rámci Dňa otvorených dverí a rôzne darčekové predmety. Skoro všetky zúčastnené školy si
zo svojich alebo aj z priateľských záložiek urobili nástenky alebo výstavky vo vestibule škôl,
v triedach alebo v školských knižniciach. Takisto často na svojich webových sídlach
uverejňovali fotografie s najkrajšími záložkami alebo stručné informácie o uvedenom
projekte. Veľa škôl uverejnilo aj články o priebehu výroby záložiek vo svojich školských
časopisoch. Viaceré školy sa dohodli so svojou partnerskou školou, že zostanú v priateľskom
kontakte a budú hľadať ďalšie spôsoby spolupráce napríklad vo forme výletu.
Výber z vyjadrenia niektorých pedagogických zamestnancov
„Je to náš obľúbený projekt, lebo je nám sympatická myšlienka, že i malým dielkom sa možno
vzájomne potešiť a rozvíjať svoju tvorivosť. Zároveň to bola i príležitosť vychovávať
k aktívnemu občianstvu, keďže témou tohto 8. ročníka boli osobnosti, ktoré sa zaslúžili
o demokraciu.
Emília Černeková, Obchodná akadémia D. M. Janotu, Čadca
„... s radosťou sa zapájame do tohto projektu a už teraz sme v očakávaní, ako bude znieť téma
v nasledujúcom ročníku. Dúfame, že sa opäť staneme jeho súčasťou, pretože budovanie
vzťahu k čítaniu a podpora žiakov k samostatnej práci má nezastupiteľný význam pre ich
budúcnosť.“
Ľudmila Minárová, Gymnázium J. Kráľa, Zlaté Moravce
„Myslím si, že pre žiakov bol projekt príjemným oživením a zároveň štúdiom a podnetom
k čítaniu, takže projekt splnil svoj cieľ, na ktorý bol určený.“
Adriana Sarközyová, Obchodná akadémia, Trnava
„Žiaci si overili svoje znalosti o našich najnovších dejinách, urobili si prehľad
o osobnostiach, spoznali tých, ktorí sa výraznou mierou zaslúžili o zmenu režimu. Niektorí
spoznali symboly patriace k 17. novembru, niektorí pochopili, prečo sa 17. november stal
Dňom boja za slobodu a demokraciu. Ďakujeme za projekt.“
Jana Matejčíková, Obchodná akadémia, Banská Bystrica
„V mene celej školy Vám ďakujem za nádherný projekt a už teraz sa teším na ďalšiu
spoluprácu s Vami.“
Martina Čuchranová, Stredná odborná škola pedagogická, Prešov
Prínos celoslovenského projektu
Výmena záložiek opäť pomohla pedagógom zábavnou formou získať žiakov pre čítanie
a upevniť ich vzťah ku knihám, k čítaniu a školskej knižnici. Rovnako výrazne prispela
k vytváraniu živých spoločenstiev stredoškolákov, v ktorých s radosťou a nadšením pracovali,
rozprávali sa o prečítanom a navzájom podporovali svoje čitateľské záujmy a osobné talenty.
Výroba záložiek, konkrétne jej výtvarná činnosť, pomohla žiakom rozvinúť jemnú motoriku,
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tvorivosť, predstavivosť, emočnú inteligenciu a umožnila im uspokojiť ich estetické cítenie
a potrebu sebarealizácie. Vďaka vyrobenej záložke mohli žiaci získať uznanie za svoju
usilovnú prácu a svoj úspech zažiť spolu so svojimi spolužiakmi.
Pridanou hodnotou celoslovenského projektu bolo oživenie vyučovacieho procesu, ďalej
podpora štúdia svetových a národných dejín a nadviazanie nových priateľských kontaktov
medzi partnerskými školami a rovesníkmi.
Poďakovanie
Naše úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa slobodne a dobrovoľne zapojili do tohto
projektu a podieľali sa na jeho príprave, propagácii, realizácii a hodnotení.
Veľkú vďaku vyjadrujeme všetkým pedagógom za prijatie pridelenej partnerskej školy, za
skvelú koordináciu projektu na svojej škole a za korektnú a priateľskú komunikáciu
s partnerskou školou. Taktiež im ďakujeme za ich elán, voľný čas a inšpiráciu, s ktorou sa
venovali usmerňovaniu práce svojich žiakov v rámci projektu. Osobitne im ďakujeme za
všetky originálne, kreatívne a inšpirujúce aktivity, ktoré zrealizovali na podporu čítania
v triedach alebo v školských knižniciach.
Oprávnene im patrí naša veľká vďaka, úprimný obdiv a hlboká úcta.
Špeciálne poďakovanie
Naša veľká vďaka patrí aj žiakom stredných škôl za to, že sa opäť stali nezvyčajnými poslami
priateľstva a dobrosrdečnosti. Ďakujeme im aj za to, že využili svoje nadšenie, nadanie
a talenty na ušľachtilý cieľ, ktorým je sebavzdelávanie a vzdelávanie druhých, a že vytvárali
živé a diskutujúce priateľstvá v rámci svojich tried a medzi partnerskými školami.
Vypracovala
Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice a odborný garant
celoslovenského projektu (28. 11. 2019)
Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/68 20 86 10, e-mail: rozalia.cenigova@spgk.sk
www.spgk.sk

Organizátori:
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Príloha č. 4 Hodnotenie 8. ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy
spája slovenské školy strednými školami

Hodnotenie
8. ročníka celoslovenského projektu
Záložka do knihy spája slovenské školy: Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu
strednými školami
(výber zo 156 dobrovoľných hodnotení)

„Projekt prepojil viacero vyučovacích hodín. Na hodine dejepisu prebehol workshop, na
ktorom žiaci zisťovali informácie o rôznych osobnostiach, ktoré sa zaslúžili o demokraciu. Na
hodine informatiky potom pripravili grafický návrh záložky, ktorú si potom vytlačili a upravili
do výslednej podoby. Niektoré použité citáty nechali žiaci v cudzom/pôvodnom jazyku, čím si
precvičili i túto oblasť ich štúdia... Naši žiaci sa veľmi potešili záložkám od kamarátov, ktoré
si hneď našli svoje využitie v ich učebniciach literatúry alebo čítankách.“
Júlia Smoroňová, Súkromné Gymnázium DSA, Sabinov

„Do projektu sa tento rok zapojili žiaci 1. a 2. ročníka, ktorí sa venovali výrobe záložiek na
hodinách slovenského jazyka a literatúry a dejepisu. Inšpirovali sa výraznými osobnosťami,
ktoré sa zaslúžili o demokraciu v zlomových udalostiach novembra 1989, napríklad: Václav
Havel, Alexander Dubček, Ján Budaj, Milan Kňažko, Fedor Gál, Ján Langoš, Eugen Gindl,
František Mikloško, Ladislav Agnes Snopko, Martin M. Šimečka, Peter Zajac, Marcel Strýko,
Zuzana Mistríková, Anton Popovič, Mikuláš Huba, Karel Kryl, Ivo Hoffmann a ďalší. Ako
sprievodný program k projektu sme zvolili sledovanie televízneho dokumentu s názvom Nežná
1989 a čítanie z diel Fedora Gála: Vízie a ilúzie, Dvadsaťpäť a Veľký tresk. Zároveň
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ďakujeme žiakom z partnerskej školy, Obchodnej akadémii Liptovský Mikuláš, za krásne
záložky, z ktorých mali naši žiaci veľkú radosť a najmä koordinátorke celého projektu pani
Mgr. Rozálii Cenigovej, ktorá takýmto spôsobom spája školy a rozvíja u žiakov lásku ku
knihám a čítaniu.“
Stanislav Kamenčík, Obchodná akadémia, Hlohovec

„Výrobu záložiek výrazne podporili vyučujúce slovenského jazyka, ktoré tomuto projektu
venovali čas na svojich hodinách. Súčasťou vyučovania literatúry sú aj diela, ktoré žiaci
čítajú s veľkým záujmom. Naši žiaci vyrobili nápadité a pestré záložky, ktoré sme poslali
žiakom z partnerskej školy v Nitre. Verím, že aj toto podujatie podporí trvalý vzťah ku knihám
a školskej knižnici. Vďaka vyrobenej záložke mohli žiaci získať uznanie za svoju usilovnú
prácu... Chcem poďakovať za tento podnetný projekt, ktorý pomáha prebúdzať lásku ku
knihám.“
Jana Lissová, Stredná zdravotnícka škola, M. Hattalu, Dolný Kubín

“Tohtoročná téma bola pre žiakov veľmi zaujímavá a motivovala ich k čítaniu kníh,
rozprávaniu príbehov o známych a významných osobnostiach, ktoré sa zaslúžili o demokraciu
pred 30. rokmi a v minulosti, ako aj k tvorivosti a kreativite. Pri tvorbe záložiek sa žiaci
inšpirovali výrokmi a citátmi samotných známych a významných osobností, akými boli
Alexander Dubček, Václav Havel, T. G. Masaryk, M. R. Štefánik ale aj Ján Pavol II.
Ďakujeme Vám za zapojenie do projektu a veríme, že i naďalej bude projekt pokračovať.”
Renáta Menšíková, Súkromná spojená škola, Biela voda, Kežmarok
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„Prostredníctvom štúdia kníh si žiaci postupne dotvárali obraz o udalostiach z novembra
1989 a na ich pozadí odhaľovali životné príbehy jednotlivcov. Spomedzi tých, ktorých mená
sa v súvislosti s demokraciou spomínali najčastejšie, medzi žiakmi najviac rezonovali
Alexander Dubček, Václav Havel, Milan Kňažko, Karel Kryl, František Mikloško. V ďalšej
fáze sa žiaci naplnení informáciami pustili do vlastnej tvorivej práce a svojim záložkám
dávali finálnu formu a vzhľad. Projekt sme sa snažili podporiť aj inými akciami, ktoré súvisia
nielen s rozvíjaním čitateľskej gramotnosti, ale prispievajú aj k rozširovaniu vedomostí
o páde socialistického režimu na Slovensku a vzniku demokracie. Žiaci pod vedením pani
učiteľky dejepisu vytvorili nástenku, ktorá v časovom slede zhŕňa udalosti od 17. 11. do. 28.
12. 1989. Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie sa na pôde našej školy uskutočnila
beseda s historikom Tomášom Černákom z katedry slovenských dejín FF UK.“
Ľudmila Minárová, Gymnázium J. Kráľa, Zlaté Moravce

„Čo sa týka tohtoročnej témy, žiaci najčastejšie siahali po citátoch a podobizniach takých
osobností, ako boli M. R. Štefánik, A. Dubček či T. G. Masaryk. Myslím si, že vďaka tomuto
projektu si rozšírili svoje vedomosti o osobnostiach, ktoré sa zaslúžili o demokraciu a dostali
možnosť nadviazať nové kontakty so žiakmi iného gymnázia. Srdečná vďaka!“
Miroslava Fuňáková, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
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„Projekt sme realizovali so žiakmi 1. ročníka na hodine dejepisu, keďže o období prvých
demokracií a osobnostiach, ktoré do dejín vstúpili ako prví demokrati sme sa práve učili
v tematickom celku Staroveké Grécko. Hoci demokracia v antickom Grécku sa líšila od
súčasnej, žiaci spoznávali jej korene, vedeli lepšie identifikovať prínos jednotlivých osobností.
Na hodinách literatúry sme si pripomenuli osobnosť demokracie slovenských dejín Ľ. Štúra,
pri čítaní diel z obdobia slovenského romantizmu. Študenti 2. ročníka si pripravili záložky
s osobnosťou pochádzajúcou z nášho kraja A. Dubčekom. Vyhľadávali informácie
o osobnosti, ktorú si pripomenieme na oslavách 30. výročia revolúcie 1989, spojených
s Medzinárodným dňom študentstva.“
Jana Jakubeková, Súkromná stredná odborná škola, M. R. Štefánika, Trenčín

„Na hodinách dejepisu sme sa venovali tematike novembrových dní a udalosti, ktoré súviseli
s demokratizáciou našej spoločnosti. Práca na tvorbe záložiek prinášala priateľskú
atmosféru, spoluprácu a komunikáciu.“
Renáta Krajňáková, Stredná odborná škola ekonomická, Spišská Nová Ves
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„Vyučujúci slovenského jazyka a literatúry a dejepisu diskutovali so žiakmi o význame
demokracie a osobnostiach, ktoré sa zaslúžili o demokraciu. Na hodinách žiaci čítali úryvky
z kníh Osobnosti Slovenska (1. a 2. diel a z knihy Do pamäti národa. Vyhľadávali z nich
informácie a námety pre svoje záložky. Besedovali o významných osobnostiach histórie
a zároveň rozvíjali komunikačné schopnosti. Informácie vyhľadávali aj z médií: články,
zvukové nahrávky, sledovali filmové dokumenty. O projekte sme informovali na webovej
stránke školy a pripravujeme aj článok do školského časopisu.“
Zuzana Majchráková, Stredná odborná škola dopravná, Žilina

„Tohtoročná tému projektu bola opäť veľmi aktuálna. Žiaci si pripomenuli 30. výročie Nežnej
revolúcie. Niektorí sa zamerali na osobnosť Alexandra Dubčeka a Václava Havla, aj keď,
samozrejme, tých osobností bolo oveľa viac. Niektorí stvárnili osobnosti iného historického
obdobia. Na záložky napísali citáty a stručné životopisy. Do tohto projektu sa opäť zapojili
prváci a druháci a záložky vyrábali doma.“
Tatiana Abrinková, Obchodná akadémia, Komenského, Trebišov
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„V spolupráci s vyučujúcimi dejepisu a občianskej náuky sa do projektu zapojilo 20 žiakov,
ktorí si vybrali nielen osobnosti súčasnej i vzdialenej slovenskej histórie, ale aj svetového
diania. Vytvárali ich v rámci knihovníckeho krúžku ako aj v pohodlí domova, kde mali
k dispozícii všetky potrebné nástroje a informácie. Z osobností dominoval M. R. Štefánik,
Václav Havel, Alexander Dubček, T. G. Masaryk. Následne som projekt vyhodnotila po
školskom hlasovaní o najkrajších záložkách, vyhlásila som tri najkrajšie a žiaci boli odmenení
vecnými cenami.“
Dagmar Mlynarčíková, Obchodná akadémia, Poprad

„Ďakujeme, že sme sa mohli už po tretíkrát zapojiť do tohto zaujímavého projektu, ktorý im
poskytol priestor aj na prehĺbenie vedomostí o udalostiach Nežnej revolúcie, ktorej 30.
výročie si práve v týchto dňoch pripomíname. Rozšírili si vedomosti aj o osobnostiach VPN
a všetkých tých, ktorí sa nebáli režimu a stáli si za svojím názorom.“
Zuzana Krišandová, Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kežmarok
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„Žiaci študijných odborov spolu s vyučujúcimi SJL a školskou knihovníčkou sa oboznámili
s danou témou, učili sa o demokracii a osobnostiach, ktoré sa zaslúžili o demokraciu,
vyhľadávali informácie k danej téme a potom vyrábali zaujímavé záložky do kníh.“
Marcela Šimíčková, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín

“Doplňujúcou aktivitou projektu bolo nielen priebežné čítanie ľubovoľných kníh, ale aj
príbehov najznámejších prozaikov a básnikov, s ktorými sa žiaci stretnú na maturite a
následné prerozprávanie príbehu, ktorý žiakov zaujal, aj s oboznámením sa s postavami,
ktoré v príbehu vystupujú, a tiež aj zamyslenie nad básnickými textami, aby aspoň takouto
formou si žiaci obohatili svoje myslenie. Zároveň získajú aj väčšiu schopnosť vyjadrovať
svoje myšlienky a tiež si vylepšia aj pravopis.“
Janka Dzvoníková, Stredná odborná škola, Moldava nad Bodvou
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„Žiaci našej školy sa opäť aj tento rok zapojili do celoslovenského projektu, ktorého témou
boli osobnosti demokracie. Výber osobnosti, ktorou sa inšpirujú pri výrobe záložky, sme
ponechali na samotných žiakov. Stručne sme si povedali niečo o demokracii, spomenuli
najvýznamnejšie osobnosti, ktorých sa dotýkala, a oni si vybrali tú, ktorá ich oslovila najviac.
Záložky vyrábali doma každý osobitne.“
Zdenka Dubcová, Obchodná akadémia, Žilina

“Tento rok sme spolupracovali so Strednou odbornou školou strojníckou zo Skalice. Žiaci zo
Skalice nám prišli osobne odovzdať záložky počas Dňa otvorených dverí. Témou našich
záložiek bol M. R. Štefánik. Predtým sme mali prezentáciu a besedu s Tomášom Kriššákom,
ktorý nám hovoril o tom, ako sa zrodil námet na M. R. Štefánika ako akčného hrdinu
komiksu... Naši noví kamaráti zo Skalice pre nás vytvorili nádherné záložky a pozvali nás
navštíviť ich školu. Veľmi sa tešíme z tohto vydareného ročníka!“
Hanka Vorobjov Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Bratislava
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„Pri spracovaní tohtoročnej témy projektu sme využili medzipredmetové vzťahy v rámci
oblasti človek, hodnoty a spoločnosť. Žiakov sme na realizáciu projektu pripravovali nielen
na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale aj dejepisu a občianskej náuky. Spoločne
sme v slovenských dejinách hľadali osobnosti, ktoré by sme mohli zaradiť do spomínanej
témy. Žiaci pracovali najmä s internetovými zdrojmi a nájdené informácie sme prediskutovali
na spomínaných hodinách.“
Silvia Šlosárová, Spojená škola, I. Krasku, Púchov

„Do projektu sa zapojili žiaci všetkých ročníkov a všetkých odborov v rámci našej školy
a vyrobené záložky sme si s našou partnerskou školou SOŠ v Pruskom vzájomne vymenili.“
Mária Koščová, Stredná odborná škola automobilová, Košice
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„Ďakujeme Slovenskej pedagogickej knižnici v Bratislave za nápad vyhlásiť netradičnú tému
– Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu. Téma bola naozaj zaujímavá najmä na
filozofické a kultúrno-historické rozjímanie. Jej výtvarné spracovanie sa nám ale na začiatku
zdalo veľmi komplikované. Na hodinách predmetu umenie a kultúra vytvorili pestrú galériu
osobností, citátov, využili kaligrafiu, dotvorili záložky originálnym prístupom a zároveň
obhájili vybraných zástancov demokracie.“
Eva Kubalová, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci

„Dúfame, že s našimi žiakmi navštívime Nitru, jej pamätihodnosti, divadelné predstavenie
a naopak, žiaci z Nitry navštívia náš kraj, v ktorom sa narodilo a žilo množstvo významných
osobností. Veríme, že naša spolupráca tak nebude obmedzená iba na tento projekt.“
Dagmar Vicáňová, Obchodná akadémia, Dolný Kubín
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„Aj v tomto školskom roku sme sa aktívne zapojili do tohto celoslovenského projektu. Témou
projektu boli osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu. Po dohode sme si vybrali Alexandra
Dubčeka, ktorého rodný dom v Uhrovci sme v októbri navštívili v rámci náučno-poznávacej
exkurzie. Pred samotnou realizáciou boli žiaci informovaní o priebehu a cieľoch projektu.
Žiaci praktickej školy vyrábali záložky na hodine slovenského jazyka a literatúry, žiaci
odborného učilišťa sa zúčastnili tvorivého dopoludnia pod vedením slovenskej spisovateľky
Vandy Rozenbergovej v priestoroch Hornonitrianskej knižnice.“
Alena Šandriková, Spojená škola, Prievidza

„Pred vyhotovovaním záložiek sme mali stretnutie, aby sme si vysvetlili zámer projektu a jeho
ciele. So žiakmi sme mali prezentácie k téme a spoločne sme vyhodnotili udalosti Nežnej
revolúcie a osobnosti, ktoré zohrali najvýznamnejšiu úlohu v boji za demokraciu. Každý
prihlásený žiak sám alebo v tíme predstavil v samostatnej prezentácii osobnosť, ktorú si
vybral a vysvetlil jej prínos pre novembrové udalosti. Zo záložiek sme urobili nástenné noviny
a potom sme vybrali najkrajšie a najhodnotnejšie záložky, ktoré sme poslali do partnerskej
školy v Námestove.“
Mária Lenartová, Obchodná akadémia, Humenné
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„Žiaci na svojich záložkách zobrazovali osobnosti, ktoré budovali demokraciu v období od
antiky po súčasnosť, čoho dôkazom sú priložené fotografie. O tejto tematike máme
v priestoroch školy vyhotovené nástenné noviny a jednotlivé osobnosti a fungovanie
demokracie sú súčasťou vyučovacieho procesu.“
Iveta Tóthová, Stredná odborná škola, Vranov nad Topľou

„Naše záložky boli pestro graficky spracované, zaliate vo fólii, rôznych tvarov a farieb. Ich
témou boli viaceré osobnosti, napríklad M. R. Štefánik, E. Beneš, Abrham Linkoln, Winston
Churchill, Georg Mendela a ďalší. Spolu so záložkami sme do balíka pridali prospekty
o našej škole, propagačné záložky a reklamné darčeky vo forme kľúčeniek a príveskov
s logom našej školy. Naša vďaka patrí Mgr. Rozálii Cenigovej, ústrednej metodičke pre
školské knižnice, za vynikajúcu organizáciu projektu.“
Eva Turčániová, Stredná odborná škola, Považská Bystrica
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„Žiaci pracovali so záložkou celý október na hore uvedenú tému. Do projektu bol zapojený 1.
– 3. ročník. Pekná spolupráca bola s vyučujúcim OBN a NAS, ktorý navrhol mená osobností
zaslúživšie sa o demokraciu. Čítali sme si o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, Alexanderovi
Dubčekovi, T. G. Masarykovi, Milanovi Kňažkovi, Jánovi Pavlovi II., Michalovi Kováčovi,
generáloch Viestovi a Golianovi, Jánovi Kubišovi, Antonovi Srholcovi, kardinálovi Jánovi
Chryzostomovi Korcovi...“
Dana Weisová, Gymnázium sv. J. Zlatoústeho, Humenné

„Pri tvorbe záložiek žiaci vychádzali z osobností literárneho, politického života a vojenských
osobností. Na každú záložku vybrali motto danej osobnosti, o ktorom si mysleli, že ju najviac
vystihuje a napísali kľúčové informácie o jej činnosti. Na záver sme pre ostatné ročníky
urobili prezentácie a každý žiak odprezentoval svoju vybranú osobnosť, ktorú stvárnil na
záložke. Dôležitosť projektu a úctu žiaci dotvorili aj tým, že pri prezentáciách boli slávnostne
oblečení, kde dominovali biele košele s trikolórou. Pretože sú to žiaci hotelovej akadémie,
napiekli aj mafiny, do ktorých naaranžovali portréty jednotlivých osobností.“
Drahomíra Marjová, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Michalovce
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„Na hodinách slovenského jazyka a literatúry prebehli zaujímavé diskusie o tom, čo pre
dnešnú mládež znamená demokracia a potom sme sa pustili do výroby samotných záložiek...“
Soňa Pindjaková, Súkromná spojená škola EDOCO, Námestovo

„Žiaci našej školy sa potešili, že môžu opäť tvoriť záložky pre kamarátov... Na zadnú stranu
záložiek napísali svoje kontaktné informácie, aby sa im v prípade záujmu mohli ozvať žiaci zo
SOŠ polytechnickej z Nitry, ktorej sme do balíčka pripojili perá a prospekty o našej škole.
Sprievodnou akciou k Medzinárodnému dňu školských knižníc bola burza kníh v areáli
vestibulu školy.“
Miroslava Šujanská, Stredná priemyselná škola informačných technológií, Kysucké
Nové Mesto
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„Rozprávali sme sa o demokracii, jej začiatkoch, osobnostiach, vývoji a samozrejme sme
nezabudli spomenúť i november 1989. Na záložkách našich žiakov nie sú len osobnosti Nežnej
revolúcie, ale aj osobnosti, ktoré položili jej základy, napríklad Platón, T. G. Masaryk, M. R.
Štefánik, Ľ. Štúr, a, samozrejme, aj A. Dubček. Počas výroby záložiek som pripravila pre
žiakov nasledovný program: sledovanie dokumentov o roku 1989, čítanie kníh, ktoré opisujú
život v totalitnom režime, napríklad Ako chutí moc od Ladislava Mňačku. Sledovali sme
zostrihy divadelných hier Václava Havla...“
Alexandra Jambrichová, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na
vidieku, Žilina

„Žiačky boli v rámci projektu veľmi aktívne. Projektu sme venovali pozornosť na predmetoch:
dejepis (historický vývin demokracie a prezentácia osobností zaslúžilých o demokraciu,
symboly modernej demokracie), slovenský jazyk (návrhy autorov a kníh venujúcich sa riešenej
problematike) a na výtvarnej výchove s metodikou (techniky, formát, účel a možnosti
realizácie záložiek, spracovanie). Žiaci sa zoznámili s odporúčanou literatúrou a tiež priniesli
aj ďalšiu literatúru svojim spolužiakom. Vytvorili sme si tak súbor kníh a dievčatá mali vo
voľnom čase priestor pre čítanie a tvorbu záložiek. Pri výrobe záložiek sme sa inšpirovali
osobnosťami a autormi vo vybraných tituloch.“
Júlia Halusková, Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti, Čadca
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„Demokracia je najhorší spôsob vlády. Ale nikto nevymyslel lepší. Týmto výrokom
W. Churchilla sme začínali so žiakmi uvažovať nad demokraciou a osobnosťami, ktoré sa
o demokraciu zaslúžili. Žiaci si spomenuli na mnoho osobností zo slovenských i svetových
dejín: Ľ. Štúr, M. R. Štefánik, T. G. Masaryk, A. Dubček, W. Churchill, Perikles, A. Lincoln,
M. Gorbačov... Pripomenuli sme si na hodinách dejepisu, že demokracia vznikla v antickom
Grécku a nebola veru dokonalá, žiaci skúmali, ako sa antická demokracia líšila od súčasnej.
Na hodinách literatúry spoznávali totalitný režim čítaním Orwellovej Zvieracej farmy,
Solženicynovej novely Jeden deň Ivana Denisoviča. Na hodinách informatiky žiaci
vyhľadávali informácie o osobnostiach, ktoré ich nejakým spôsobom zaujali.“
Zuzana Kunsková, Stredná odborná škola technická, Lučenec

„Žiaci videli dokument Martin Luther King I have a dream. Taktiež diskutovali na tému
Alexander Dubček – Socializmus s ľudskou tvárou. Prečítali si články o vybraných
osobnostiach vo vedecko-populárnom mesačníku Historická revue. Výrobou kreatívnych
záložiek si obohatili a spestrili hodiny dejepisu a umenia a kultúry. Tešíme sa na ďalší ročník
projektu!“
Tatiana Vagáňová, Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany
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„Nad ľuďmi, ktorí sa o demokraciu zaslúžili, sa naši žiaci začali zaujímať pri teoretickej
príprave na tvorbu záložiek. V rámci hodín metodiky výtvarnej výchovy, slovenského jazyka
a dejepisu sme usporiadali zaujímavé rozhovory na tohtoročnú tému úspešného projektu.
Žiaci si vybrali niektoré osobnosti ako Dominik Tatarka, Václav Havel či Hana Ponická
a mali za úlohu nájsť si o nich informácie a obrázky z ich života. Potom sa s chuťou pustili do
kreatívneho zhotovenia záložiek, ktoré sme poslali aj s kúskom z nás partnerskej škole.“
Katarína Goodspeed, Stredná odborná škola pedagogická – Pedagógiai
Szakközépiskola, Lučenec

„Tohtoročný projekt si predsavzal aktuálny cieľ, predstaviť osobnosti, ktoré sa nebáli vybočiť
zo spoločnosťou vymedzeného priestoru a svoju ľahkosť bytia ponúknuť pre dobro celej
spoločnosti. Osobnosť osobnosťou nerobí len vízia, hodnotový rebríček či brilantný prejav,
ale práve skutky, ktoré sú spoločným menovateľom všetkých abstraktných hodnôt, ktoré len
činorodou prácou nadobúdajú konkrétnu podobu. ... osobnosti, ktoré si žiaci vyberali,
nekopírovali, slepo nepočúvali kohokoľvek, ale začínali od základov a nebáli sa riskovať
a priniesť niečo nové pre dobro celej spoločnosti. Aj tento projekt má identický cieľ, ponúknuť
svoje záložky druhým bez toho, aby boli konkrétne ocenení, ale dostať dar od niekoho,
s ktorým nezdieľajú rovnaký školský priestor či triedu a v tom je to dobré, že dávame,
povedané slovami majstra Hviezdoslava, z úprimnej duše.“
Marcel Papp, Súkromné bilingválne gymnázium, Galanta
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„Projekt vždy organizujeme tretí piatok v septembri, ktorý je u nás celoškolským projektovým
dňom. Keďže téma tohtoročného projektu bola naozaj široká, žiaci si vybrali z celého sveta
osobnosti, ktoré sú pre nich vzorom demokracie a zosobňujú pokrok v spoločnosti. Mnohé
záložky niesli slávne výroky populárnych lídrov sveta, ktorí sa každý svojím spôsobom
zaslúžili o demokraciu v rôznych častiach sveta. Napríklad M. R. Štefánik, W. Churchill,
V. Havel, N. Mandela.“
Silvia Laurová Ružičková, Obchodná akadémia, Šurany

„Aj v tomto školskom roku sme sa s nadšením pustili do zhotovovania záložiek. Téma poskytla
veľký priestor siahnuť po osobnostiach slovenskej i svetovej histórie – od starovekej po
novodobú. Preto tentoraz tou náročnejšou časťou bolo správne vypátrať vhodných autorov.
A tak záložky okrem uplatnenia tvorivosti a estetického cítenia žiakov, boli aj pekným
príkladom prepojenia s hodinami dejepisu a občianskej náuky.“
Júlia Srnková, Stredná zdravotnícka škola, Považská Bystrica
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„Žiaci tvorili záložky až po preštudovaní potrebných informácií k danej téme, ktoré
vyhľadávali na internete, v knihách, časopisoch a iných zdrojoch. Výroba záložiek bola pre
žiakov aktivitou realizovanou na podporu povedomia o výročí, ktoré si tohto roku
pripomíname. V rámci projektu sme navštívili so žiakmi našu školskú knižnicu a Mestskú
knižnicu v Krompachoch, mnohí i knižnicu v mieste svojho bydliska, keďže máme
aj dochádzajúcich žiakov... Článok o tomto projekte uverejníme aj s fotografiami v našom
školskom časopise a na FB školy.“
Slavomíra Kurillová Hubinská, Súkromná spojená škola EDURAM, Krompachy

„Do projektu sme sa zapojili po prvýkrát na podnet Strednej odbornej školy stavebnej v
Žiline, ktorá nás požiadala o partnerstvo. Po úvodnej komunikácii a potvrdení partnerstva
sme sa pustili do práce. Naši žiaci vyhotovili záložky s osobnosťami, ktoré zasvätili svoj život
demokracii. Ako sprievodnú akciu sme pripravili pre žiakov exkurziu do Slovenskej národnej
knižnice v Martine... Práca na projekte sa nám veľmi páčila a určite sa zapojíme aj v ďalšom
ročníku.“
Marta Čierna, Stredná odborná škola dopravná, Martin-Priekopa
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„Účasť v projekte bola aj tento rok pre našich žiakov dôležitým motivačným prvkom pri zvyšovaní
čitateľskej gramotnosti. Záložky vytvárali na hodinách slovenského jazyka a literatúry i anglického
jazyka. Skôr než žiaci začali na nich pracovať, viedli na vyučovacích hodinách motivačný rozhovor
o demokracii, o osobnostiach, ktoré sú s ňou späté, hľadali zaujímavé výroky týchto osobností
a mnohé z nich potom napísali na záložky.“
Mária Včasná, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova, Bratislava

„Výmenou záložiek do kníh sme nadviazali spoluprácu s partnerskou školou so Strednou
odbornou školou Jozefa Szakkayho v Košiciach a vytvorili sme tak priestor pre našu ďalšiu
spoluprácu. Žiaci dokázali, že mladí ľudia sú nápadití, pracovití a kreatívni. Tento
celoslovenský projekt, zaujímavý hlavne témou, priniesol pre žiakov inšpiráciu do ďalších
tvorivých činností v oblasti histórie i rozvíjania čitateľskej gramotnosti. Tešíme sa na
vyhlásenie ďalšieho ročníka projektu opäť o rok.“
Oľga Pechová, Stredná odborná škola techniky a služieb, Nitra
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„Naša škola sa každoročne zapája do tohto projektu. Žiaci vyrábali záložky v škole na
hodinách SJL, pokračovali na ETV, NAV. Inšpiráciou boli osobnosti nášho spoločenského,
kultúrneho a politického života, ktoré sa zaslúžili o demokraciu. Z osobností prevládali
Ľ. Štúr, M. R. Štefánik, T. G. Masaryk a rôzni spisovatelia. Žiaci vyhľadávali informácie
o osobnostiach, dôležité údaje využívali aj pri tvorbe záložiek, prípadne sa inšpirovali
nejakým citátom, mottom... Sme radi, že sme sa mohli do projektu zapojiť a možno svojou
troškou prispieť k zvyšovaniu záujmu žiakov o čítanie.“
Jana Masaryková, Obchodná akadémia, Topoľčany

„Tohtoročná téma obľúbeného projektu oslovila našich žiakov gymnázia, ktorí vyrábali
záložky počas projektového týždňa zameraného na predmet Umenie a kultúra a na obdobie
novembra 1989 alebo na hodinách SJL. Zvolili si rôzne techniky práce, vyhľadávali citáty,
vyberali si osobnosti nielen zo Slovenska, ale z celého sveta a z rôznych časových období.“
Ľudmila Kónyová, Evanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov
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„Do projektu sa zapojili žiaci prvých ročníkov, ktorí boli motivovaní na hodinách dejepisu.
Téma projektu zvolená veľmi vhodne bola východiskovým bodom k diskusii na hodinách
dejepisu a slovenského jazyka, o význame dosahu novembrových udalostí na našu generáciu
a súčasné udalosti. Žiaci vyhľadávali informácie súvisiace s témou na internete
i v publikáciách a pri samotnom vyhotovovaní záložiek využili svoju originálnu kreativitu...“
Adriana Sarközyová, Obchodná akadémia, Kukučínova, Trnava

„Naša škola sa už osem rokov zapája do tohto projektu. V tomto školskom roku sa do projektu
zapojilo 40 žiakov školy zo študijného odboru Obchod a podnikanie, učebných odborov
a žiakov nadstavbového štúdia. Záložky sme vyrábali na hodinách slovenského jazyka
v triedach a v priestoroch školskej knižnice. Prostredníctvom prezentácií sme si priblížili
osobnosti nielen z histórie, ale aj zo súčasnosti...“
Slavomíra Gáborová, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nová Baňa
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„Boli sme potešené, s akým nadšením sa naši žiaci pustili do zhotovovania záložiek. Žiaci
štvorročného gymnázia využívali svoje vedomosti o demokracii a na výrobu svojej záložky si
vybrali osobnosti známe aj menej známe... Po vyrobení záložiek sme z nich urobili v škole
výstavu. Nielen žiaci si ju pozerali s obdivom a uznaním. Slová chvály na podujatie sa nám
dostalo od vedenia školy a ostatných kolegov. Takisto aj návštevníci školy si ich pozreli so
záujmom.“
Silvia Szabová, Gymnázium Martina Hattalu, Trstená

„Čítanie je kúzlo, ktorému sa nedá odolať... A je to tu: kde som prestala minule čítať?!
A preto aj robíme záložky, aby sme si označili v každej rozčítanej knihe miesto, kde máme
pokračovať v čítaní. A priznajme si, je to aj pekný mini darček pre našich kamarátov.“
Katarína Tocciová, Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka, Bratislava
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„Do projektu sme sa zapojili po prvýkrát, no aj napriek tomu tento projekt zaznamenal medzi
žiakmi našej školy veľký úspech. Dievčatá sa aktívne pustili do výroby záložiek a tohoročná
téma ich veľmi zaujala. Na záložkách sa najčastejšie objavil Alexander Dubček, ktorý podľa
nich symbolizoval ľudskú tvár politiky a demokracie...“
Martina Čuchranová, Stredná odborná škola pedagogická, Prešov

„Daná téma nás zaviedla o 30 rokov späť k Nežnej revolúcii. Mená ako Havel, Dubček,
Kňažko, Kryl, Buday, Kubišová a mnohé ďalšie, rezonovali v tej dobe veľmi intenzívne,
štrnganie kľúčmi, demonštrácie, mítingy, pesničky a rôzne slogany. Spomínali sme... Sme
radi, že tento projekt existuje, že sme sa ho mohli zúčastniť a už sa tešíme na ďalší ročník.“
Zuzana Dimová, Stredná odborná škola, Považská Bystrica
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„Záložky nesú rôzne spracovanie témy podľa toho, ako sme ju na vyučovaní uchopili, prebrali
a prediskutovali. Žiaci zhotovili záložky venované osobnostiam, ktoré sú spojené s Nežnou
revolúciou, záložky, ktoré sa venujú osobnostiam spojených s demokraciou vo všeobecnosti,
a dokonca i záložky v anglickom jazyku s témou osobností demokracie celého sveta. Proces
tvorby záložiek sprevádzala radosť a srdečnosť, ktoré sa snáď prenesú aj na prijímateľov.
Dúfame, že záložky, ktoré sme vytvorili, potešia a nájdu si miesto v knihách žiakov
z partnerskej školy.“
Andrea Krajčovičová, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Prievidza

„Pretože sme v projekte nováčikovia, motivovali sme našich žiakov zriadením čitateľského
kútika v oddychovej zóne pri školskej jedálni, ktorý je zároveň priestorom pre ich relax
a čítanie.“
Darina Badáňová, Obchodná akadémia, Košice
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„... do projektu sme zapojili aj učiteľov dejepisu, občianskej náuky a tak spoločnými silami
žiaci vytvorili veľmi pútavé záložky. Zdroje informácií získavali hlavne z internetu, no
niekoľko žiakov prišlo aj do školskej knižnice pre študijný materiál.“
Daniela Stieranková, Spojená škola, Šaľa

„Na inšpiráciu pre stredoškolákov bol využitý motivačný rozhovor, krátke filmy o M. R.
Štefánikovi a ďalších významných osobnostiach, ako i vedomosti z dejepisu...“
Adriana Bobeničová, Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina

223

„Naši žiaci sa inšpirovali osobnosťami zo slovenských a českých dejín, s ktorými sa stretli
najmä na hodinách dejepisu a občianskej náuky. Zaujal ich Václav Havel, M. R. Štefánik,
Milan Kňažko, T. G. Masaryk a iní. Na hodinách slovenského jazyka sme spoločne čítali
úryvky z diel uvedených osobností a diskutovali o ich poslaní. Každá záložka obsahovala
portrét osobnosti, jej citát a informácie o škole a žiakovi, ktorý záložku vyrobil.“
Miroslava Mikundová, Obchodná akadémia, Ružomberok

„Naše žiačky usilovne pripravovali záložky, ktoré sme následne poslali našej partnerskej
škole. Z kamarátskych záložiek, ktoré sa im veľmi páčili, urobili nástenku...“
Darina Jašeková, Odborné učilište, Trstín

„Projekt sme v 1. – 3. ročníku doplnili podujatím Týždeň literatúry (14. – 18. októbra 2019),
V rámci netradičných hodín literatúry žiaci spolužiakom rozmanitou formou prezentovali
svoje najobľúbenejšie literárne diela... Do zásielky sme pribalili aj informačné materiály
o škole, o meste Myjava i o Trenčianskom regióne. O projekte sme informovali aj
v najnovšom čísle nášho školského časopisu, kde sme predstavili aj našu partnerskú školu.“
Iveta Maliariková, Stredná priemyselná škola, Myjava
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„Prišiel september a s ním nielen veľa nových povinností, ale aj nových žiakov plných
očakávaní a chuti urobiť niečo navyše. Túto príležitosť dostali vďaka Vášmu vynikajúcemu
projektu. V príjemnej tvorivej atmosfére sme spoločne zažili nezabudnuteľné chvíle a žiaci
vytvorili malé umelecké dielka, ktoré potešili aj našu partnerskú školu. Opätovne len musím
poďakovať koordinátorke projektu Rozálii Cenigovej za vysoko ľudský a profesionálny
prístup a aj vďaka nej to v našich školách žije a v žiakoch aj týmto spôsobom prehlbujeme
lásku ku knihám.“
Eleonóra Kopecká, Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Nitra

„Projekt sa niesol v duchu histórie a preplietal sa hlavne hodinami slovenského jazyka
a literatúry, etickej výchovy a občianskej náuky. Aj keď sme obchodná akadémia, o kreativitu
nebolo núdze. Naše záložky boli vytvorené rôznymi technikami a na rubnej strane mali
uvedené životopisné údaje o zobrazenej osobnosti, ktorá sa zaslúžila o demokraciu. Každá
záložka mala na rube uvedenú aj mailovú adresu žiačky, aby sa s našimi žiačkami mohli žiaci
partnerskej školy spojiť prostredníctvom mailovej adresy, a tak sa mohla vytvoriť vzájomná
komunikácia a možno aj priateľstvo.“
Ján Várady, Obchodná akadémia, Michalovce
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„Pri zadávaní projektu sme spolupracovali s kolegami, ktorí vyučujú dejepis – aby mali žiaci
čo najviac možností pri výbere osobnosti pre ich záložku. Žiakom sme na úvodných
vyučovacích hodinách vysvetlili priebeh projektu a navrhli možnosti pre kreatívne spôsoby
výroby záložky. Žiaci sa najviac inšpirovali osobnosťou M. R. Štefánika, čo nás inšpirovalo
pre tvorbu spoločného projektu s vyučujúcimi dejepisu, ktorý chceme zrealizovať na konci
školského roka. Niektorí žiaci sa inšpirovali aj osobnosťami z obdobia antiky, americkej
histórie či viac alebo menej vzdialenej súčasnej slovenskej politickej scény.“
Ľubomíra Medvecká, Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš

„Pri výrobe záložiek sa žiaci inšpirovali hlavne životom známych slovenských osobností,
akými boli M. R. Štefánik, Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, ktorí sa snažili o to, aby sa
demokracia udomácnila aj v našich končinách. Niektorí sa vrátili až do staroveku, do obdobia
gréckej antiky, kedy demokracia vznikla a je spájaná so Solónom, zakladateľom demokracie.“
Margita Košútová, Stredná odborná škola, Pruské
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„Na tému tohtoročného projektu sme si vybrali osobnosti Nežnej revolúcie v novembri 1989,
ktorí sa preslávili heslami, piesňami a rôznymi výpovednými odkazmi. Najznámejšie osobnosti
a symboly sme zvečnili na záložkách: Ján Budaj – čiapka Budajka, Milan Kňažko – výzva
Utvorte koridor!, Ivan Hoffman – pesnička Sľúbili sme si lásku, Tublatanka – pesnička
Pravda víťazí, speváčka Marta Kubišová, logo VPN, štrngajúce kľúče. Pri ich výrobe sa žiaci
dozvedeli o tejto dobe niečo nové, zaujímavé.“
Valéria Geľová, Spojená škola internátna, Snina

„... vyhľadávali osobnosti, s ktorými sa stretli na hodinách dejepisu, občianskej náuky, alebo
osobnosti, o ktorých počuli z médií. Tešíme sa na ďalší ročník.“
Oľga Majlingová, Spojená škola, Kremnička, Banská Bystrica
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„Záložky vyrábali žiaci prvého ročníka na hodinách predmetu umenie a kultúra. Výrobe
záložiek predchádzala diskusia o udalostiach v novembri 1989, o ľuďoch, ktorých mená sa
spájajú s nežnou revolúciou. Žiakov inšpirovali nielen piesňové texty, ktoré sme spolu
analyzovali, ale aj výroky a postoje dovtedy známych i menej známych osobností... Projekt
každoročne vzbudí záujem žiakov o tému, nebolo tomu ináč ani tohto roku. Aj napriek tomu,
že sú žiaci stále iní, výroba záložiek je už tradične obľúbeným projektom.“
Oľga Ščerbová, Spojená škola, Sečovce

„Naše žiačky si vybrali osobnosť M. R. Štefánika. Pracovali väčšinou doma. Na podpore
čítania okrem iných aktivít spolupracujeme s knižnicou na Vavilovovej ulici, ktorú navštívilo
60 žiakov prvých ročníkov v septembri a októbri 2019.“
Marta Kohoutová, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského,
Bratislava
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„Do projektu sa zapojili žiaci z krúžku Čítame vo všetkých jazykoch. Stretávame sa
pravidelne každý týždeň a vymieňame si informácie o prečítaných knihách. Inšpirujeme sa
navzájom a povzbudzujeme v čítaní. Záložky, ktoré sme vytvorili, sme vyvesili na
informačnom paneli v priestoroch našej školy, aby sa aj ďalší žiaci našej školy mohli pozrieť
a možno sami doma niečo podobné vyrobiť. Aktivita sa zapáčila aj ďalším kolegom, ktorí
využili zvyšný materiál na svojich hodinách a vytvorili ďalšie záložky. Tieto odnesieme do
Gemerskej knižnice P. Dobšinského v Rožňave, s ktorou máme dlhoročne veľmi dobrú
a aktívnu spoluprácu.“
Diana Vidinská, Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Rožňava

„Na hodinách dejepisu, slovenského jazyka a literatúry či umenia a kultúry sa vytvoril
priestor na to, aby sme si pripomenuli významné osobnosti, ktoré prispeli k formovaniu
demokracie, k ochrane ľudských práv a slobôd. Nečudo, že medzi záložkami tak nájdete tváre
ako A. Dubček, M. R. Štefánik, Ľ. Štúr, ale aj V. Havel, T. G. Masaryk, Lincoln, Ján Pavol II.
a mnohé ďalšie. Samotný projekt bol podporený aj našou školskou knižnicou, v ktorej mohli
žiaci získavať informácie o mnohých významných osobnostiach. Následne sme zhotovené
záložky zverejnili aj ostatným žiakom školy – výstava zhotovených záložiek v priestoroch
školskej knižnice.“
Henrieta Mandzáková, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského, Humenné
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„Žiaci našej školy zaslali partnerskej škole aj prezentáciu o našej škole. Pri príprave záložiek
prejavili aktivitu, kreativitu, nápaditosť. Projekt spojený s čítaním sa žiakom páčil.“
Alena Procházková, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Komárno

„Pri výrobe záložiek sme sa inšpirovali osobnosťou Milana Rastislava Štefánika, Alexandra
Dubčeka, Ľudovíta Štúra, Václava Havla, Karla Kryla. Na záložky sme uviedli ich citáty či
portréty... Doplňujúcou akciou bude účasť našich žiakov v Mestskej knižnici Partizánske, kde
zrealizujeme predstavenie fungovania výpožičného systému a organizácie chodu knižnice pre
žiakov prvého ročníka a voľné čítanie v knižnici podľa vlastného výberu.“
Bibiána Dzianová, Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Partizánske
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Inšpirovali sa powerpointovou prezentáciou o živote osobností, ktorú poskytla koordinátorka
projektu. Vybrali sme osobnosti ako Solón, Konštantín a Metod, Ľudovít Štúr, Milan Rastislav
Štefánik, Tomáš Garrique Masaryk, Mohandás Ghándí, Martin Luther King Jr., Alexander
Dubček, Matka Tereza, Ján Pavol II., Václav Haver. Poskytnuté boli aj publikácie
o osobnostiach či webové stránky... Ďakujeme za možnosť sa zapojiť.
Klára Zorvanová, Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda, Košice

„O tohtoročnej téme naši žiaci príliš nevedeli, ale pomohli im rodičia, starí rodičia, škola,
literatúra. Tí im dali tip a výtvarnú stránku zvládli originálne. Záložky venovali takmer 50
osobnostiam našich i svetových dejín. Záložky sme vystavili v učebni slovenského jazyka.
Najkrajšie záložky sme ocenili.“
Gabriela Zavadská, Stredná zdravotnícka škola, Humenné
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„Je to náš obľúbený projekt, lebo je nám sympatická myšlienka, že i malým dielkom sa možno
vzájomne potešiť a rozvíjať svoju tvorivosť. Zároveň to bola i príležitosť vychovávať
k aktívnemu občianstvu, keďže témou tohto 8. ročníka boli osobnosti, ktoré sa zaslúžili
o demokraciu. Najväčšej priazni sa medzi našimi žiakmi tešili M. R. Štefánik, T. G. Masaryk,
V. Havel. A. Dubček, ale i mnohí ďalší... Naša vďaka opäť patrí pani Rozálii Cenigovej za
precíznu koordináciu tohto projektu.“
Emília Černeková, Obchodná akadémia D. M. Janotu, Čadca

„Žiaci vyhľadávali tie osobnosti, s ktorými sa stretli na hodinách dejepisu alebo osobnosti,
o ktorých počuli z médií a zakomponovali ich na záložky. Niektorí žiaci využili vlastný motív,
ale aj napriek tomu nezabudli splniť zadanie. Tešíme sa na ďalší ročník.“
Eva Šofranková, Spojená škola, Štefánikova, Bardejov
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„Výroba záložiek prebiehala na hodinách slovenského jazyka a čítania s porozumením. So
žiakmi sme si pripomenuli blížiace sa 30. výročie Nežnej revolúcie. Okrem rekapitulácie
udalostí a osobností sme si vypočuli piesne, ako Sľúbili sme si lásku, Modlitba pre Martu,
piesne Karla Kryla, ktoré v tom čase zneli na námestiach po celej republike.“
Mariana Masnicová, Gymnázium, Tvrdošín

„Vážený pedagogický zbor, milé spolužiačky a spolužiaci!
Sme študenti zo Strednej odbornej školy strojníckej z Bánoviec nad Bebravou. Kontakt na vás
sme získali prostredníctvom projektu Záložka do knihy spája slovenské školy, ktorého cieľom
je podporiť čítanie mladej generácie. Nevieme, komu konkrétne píšeme, ale predpokladáme,
že ste v našom veku, máte podobné záujmy, podobne sa obliekate a zápasíte s podobnými
problémami ako väčšina slovenských študentov... Budeme radi, keď záložku využijete aspoň
pri čítaní jednej peknej knihy. I to poteší vašich učiteľov a možno trošku aj vás. Želáme vám
veľa úspechov v škole, nech je školské prostredie pre vás miestom, kde naberiete veľa
pozitívnej energie. To však závisí trošku aj od vás. Veľa šťastia.
S pozdravom Vaši ďalekí spolužiaci z Bánoviec nad Bebravou“
Jana Jančurová, Stredná odborná škola strojnícka, Bánovce nad Bebravou
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Vypracovala:
Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice a odborný garant
celoslovenského projektu (28. 11. 2019)
Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/68 20 86 10
E-mail: rozalia.cenigova@spgk.sk
www.spgk.sk

234

Príloha č. 5 Vyhodnotenie 15. ročníka celoslovenského projektu
Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice
k Medzinárodnému dňu školských knižníc 28. októbra 2019

Vyhodnotenie
15. ročníka celoslovenského projektu
„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“
k Medzinárodnému dňu školských knižníc
28. októbra 2019
Celoslovenský projekt sa konal pod záštitou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Dňa 3. septembra 2019 vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave 15. ročník
celoslovenského
projektu
„Najzaujímavejšie
podujatie
školskej
knižnice“
k Medzinárodnému dňu školských knižníc 28. októbra 2019 na tému „Inšpirujúci žiaci,
tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“.
Cieľ celoslovenského projektu
Cieľom celoslovenského projektu bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov
dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.
Propagácia celoslovenského projektu
Celoslovenský projekt propagovala Slovenská pedagogická knižnica, vyššie územné celky,
školské úrady a okresné úrady v sídle kraja – odbory školstva, informačný portál Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a informačný portál InfoLib.
Priebeh celoslovenského projektu
Školská knižnica, ktorá sa chcela zúčastniť celoslovenského projektu, bola povinná:
vyplniť do 23. októbra 2019 elektronickú prihlášku, ktorá bola dostupná na webovom
sídle Slovenskej pedagogickej knižnice,
zorganizovať podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc práve dňa
28. októbra 2019 na tému „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie
narodenia Jozefa Gregora Tajovského“,
poslať stručný popis podujatia v rozsahu 3 – 5 strán textu vo formáte Word poštou
najneskôr do 6. novembra 2019 na poštovú adresu Slovenskej pedagogickej knižnice
(stačila poštová pečiatka zo 6. novembra 2019) spolu s predpísanými povinnými
údajmi,
prihlásiť do celoslovenského projektu len jedno podujatie,
byť zriadená v súlade s platným právnym stavom.
Odporúčanie
Školským knižniciam sa odporúčalo, aby na svoje podujatie pozvali rodičov žiakov,
zriaďovateľa školy, predstaviteľov miestnej samosprávy, poprípade iných členov miestnej
komunity.
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Vyhodnotenie celoslovenského projektu
Do celoslovenského projektu sa prihlásilo 187 školských knižníc v základných školách
a stredných školách s celkovým počtom 34 793 účastníkov podujatí.
Kritériá hodnotenia celoslovenského projektu
Odborná porota, zložená zo zástupcu vyhlasovateľa celoslovenského projektu a dvoch
zástupcov školských knižníc, nehodnotila podujatie 12 školským knižniciam. Dôvodom ich
vyradenia z hodnotiaceho kola boli formálne chyby (nesplnenie povinnej elektronickej
registrácie podujatia, nedodržanie termínu podujatia a odoslanie popisu podujatia po
uzatvorení celoslovenského projektu). Do hodnotiaceho kola celoslovenského projektu
postúpilo 175 školských knižníc.
Odborná komisia hodnotila podujatia v troch kategóriách. V kategórii A hodnotila, či bolo
podujatie v súlade s vyhlásenou témou „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie
narodenia Jozefa Gregora Tajovského“, a to hodnotiacimi známkami v škále od 0 bodov
do 20 bodov. V kategórii B hodnotila originalitu a vtipnosť realizovaného podujatia, a to
hodnotiacimi známkami v škále od 0 bodov do 20 bodov. V kategórii C hodnotila úroveň
popisu podujatia po formálnej stránke – úplnosť povinných údajov, a to hodnotiacimi
známkami v škále od 0 bodov do 10 bodov.
Po sčítaní bodov udelených jednotlivými členmi odbornej komisie bolo určené výsledné
poradie zúčastnených školských knižníc.
Cena celoslovenského projektu
Víťazom celoslovenského projektu venovala Slovenská pedagogická knižnica knižné
publikácie v celkovej sume 2 000 € do ich školských knižníc.
Víťazi celoslovenského projektu
1. miesto – Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín
Školská knižnica zorganizovala podujatie pod názvom Tváre Jozefa Gregora Tajovského vo
forme galaprogramu. Program sa začal klavírnou hudbou v podaní žiačky školy. Potom
nasledovali jednotlivé príspevky žiakov, ktorí hovorili o študentskom živote Jozefa Gregora
Tajovského, jeho láskach, priateľoch, ťažkom učiteľskom povolaní a veľkom národnom
cítení. Prezradili aj názvy jeho obľúbených jedál a iné zaujímavosti z jeho súkromného života
a fungovania takzvaného Gregorovského salónu. Kvôli autentickosti bolo hovorené slovo
žiakov dopĺňané krátkymi videami z jeho života. Program bol doplnený aj o obľúbené
Tajovského ľudové piesne, napríklad Na Kráľovej holi, A ja taká čárna, a takisto aj o hymnu
Slovenskej republiky v podaní niekoľkých žiakov školy. Záver galaprogramu bol ukončený
sabrážou nealkoholického vína a spoločným prípitkom.
2. miesto – Spojená škola, Lendak
Školská knižnica zorganizovala podujatie pod názvom Život musí mať cveng ako kov... vo
forme projektového dňa, ktorý bol venovaný poznávaniu života a diela Jozefa Gregora
Tajovského. Podujatie sa začalo celoškolskou akadémiou v telocvični školy, kde si jeho
účastníci najskôr vypočuli báseň o Tajovskom, ktorú predniesla žiačka 7. ročníka, a jeho
obľúbenú detviansku hudbu v podaní pedagógov Základnej umeleckej školy v Lendaku.
Osobnosť Tajovského bola následne predstavená prostredníctvom biografickej hry zameranej
na dôležité udalosti z jeho života, a to od jeho túžby stať sa učiteľom cez lásku k starému
otcovi a končiac jeho odchodom do rumunského Nadlaku. Po tomto úvode sa žiaci presunuli
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do svojich tried, kde sa venovali čítaniu Tajovského príbehov a ich dramatizácii. Takisto
riešili rôzne pracovné úlohy, ktoré súviseli s jeho prózou. Vybraní žiaci sa zúčastnili
livestreamu so slovenskou školou v spomínanom Nadlaku. Spoločne sa porozprávali
o fungovaní školského systému i o miestach, na ktorých spisovateľ pôsobil. Po livestreame
nasledovala prednáška o jeho živote a pôsobení v Nadlaku. Celé podujatie bolo ukončené
ľudovým jarmokom, ktorý sa opäť konal v telocvični. Pozvaní miestni remeselníci nielen
žiakom ponúkali ručne vyrábané ľudové výrobky, ale im aj názorne priblížili proces ich
výroby.
3. miesto – Stredná odborná škola obchodu a služieb, Galanta
Školská knižnica zorganizovala podujatie pod názvom Lahôdky cestou do Tajova vo forme
prípravy svadby pre Zuzku Kamenskú a Ďurka Ľavka, ktorí vystupujú ako hlavné postavy
v divadelnej hre Jozefa Gregora Tajovského Statky – zmätky. Žiaci najskôr tvorili kuchársku
knihu lahôdok na spomínanú svadobnú hostinu. Potom navrhli svadobné menu spolu so
slávnostným stolovaním pre svadobčanov. Ďalej dievčatá kreslili kroje s ľudovou tematikou
pre mladuchu a chlapci zase pre ženícha. Takisto vytvorili svadobné účesy pre Zuzku a Betku,
Ďurkovu susedku. Naviazali aj svadobné pierka pre svadobčanov a vytvorili pre nich
svadobné oznámenia. Všetci prítomní účastníci podujatia sa takýmto zábavným a tvorivým
spôsobom podrobne zoznámili so spomínaným dielom Statky – zmätky.
4. miesto – Základná škola s materskou školou Jána Bakossa, Banská Bystrica
Školská knižnica zorganizovala podujatie pod názvom Návrat na dedinu vo forme zážitkového
vzdelávania. V priestoroch školy vytvorili takzvanú dedinu spolu s poznávaním dedinských
zvykov a obyčajov a folklóru v diele Jozefa Gregora Tajovského. Žiaci najskôr
prostredníctvom čítania Tajovského poviedok postupne odkrývali obraz dedinského života
v minulosti. So starými dedinskými zvykmi a obyčajami, poverami a čarami sa zoznamovali
študovaním článkov v takzvaných Národních listoch z roku 1899. S pomocou vyhľadaných
informácií z náučnej literatúry vo svojej školskej knižnici a na internete pripravili nástenné
noviny, v ktorých zaznamenali jednotlivé etapy spisovateľovho života. Inšpirovaní maľbami
Martina Benku, blízkeho priateľa Tajovského, kreslili miniatúry slovenskej dediny. Na motívy
poviedky Prvé hodinky predviedli divadelné predstavenie. V malých skupinkách si žiaci
pripravili aj krátke rozhovory, v ktorých sa štylizovali do role spomínaného spisovateľa.
Inšpiráciu čerpali z jeho súkromnej korešpondencie. Obraz života na dedine počas
Tajovského mladosti priblížil prítomným účastníkom podujatia hosť – folklorista hrou na
fujare, píšťalke a na pastierskych zvoncoch a názornou ukážkou vyrezávania varešky.
5. miesto – Základná škola, Saratovská, Levice
Školská knižnica zorganizovala podujatie pod názvom Netradičný jarmok čitateľov Jozefa
Gregora Tajovského, v rámci ktorého sa žiaci zamerali na čítanie spisovateľových poviedok,
ktoré popisovali ľudové zvyky a ľudové tradície dedinského človeka. Samotné podujatie sa
začalo premietaním krátkeho dokumentárneho filmu o života a tvorbe Tajovského, ktorý
pripravili žiaci – filmári z 8. ročníka. Následne sa žiaci 1. stupňa zoznámili s ľudovou tvorbou
pozvaných miestnych remeselníkov. Žiaci 2. stupňa sa najskôr venovali čítaniu vybraných
Tajovského poviedok a potom rôznym tvorivým úlohám, ktoré vždy súviseli s témou danej
poviedky. Napríklad šiestaci po prečítaní poviedky Do konca písali slohové práce a básničky
na tému Starý otec. Ôsmaci po prečítaní poviedok Horký chlieb, Žliebky a Do kúpeľa písali
úvahu na tému Život rodiny dnes a v minulosti a urobili workshop na tému Zaujímavosti
v okolí Tajova – rodisko Jozefa Gregora Tajovského. Na záver podujatia siedmaci a ôsmaci
spolu s niekoľkými rodičmi navštívili Ľudový dom v obci Starý Tekov, aby sa bližšie
oboznámili so životom dedinčanov z obdobia Tajovského života.
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6. miesto – Základná škola s materskou školou, Rudinská
Školská knižnica zorganizovala podujatie pod názvom Tvorba Tajovského v dvoch častiach.
V prvej časti podujatia sa všetci žiaci i učitelia stretli v školskej knižnici, kde sa
prostredníctvom živých prezentácií oboznámili so životom a tvorbou Jozefa Gregora
Tajovského. Potom sa žiaci rozišli do svojich tried, kde si spoločne čítali spisovateľove
poviedky a následne ich ilustrovali. V druhej časti podujatia sa žiaci zoznamovali s ľudovou
tvorbou miestnych remeselníkov, napríklad včelára, umeleckého maliara, výrobkyňou krojov,
rezbára, ktorí im aj podrobne rozprávali o svojej práci a zvykoch ľudí na dedinách
v minulosti. Organizátori podujatia pozvaním týchto zručných remeselníkov chceli
pripomenúť vrelý vzťah Tajovského ku svojmu starému otcovi Štefanovi Greškovi. Podujatie
bolo ukončené divadelnou hrou Ženský zákon v podaní vybraných žiakov zo 7. a 8. ročníka.
7. miesto – Spojená škola, Vrútky
Školská knižnica zorganizovala podujatie pod názvom Prebudenie Jozefa Gregora Tajovského
v 21. storočí v dvoch etapách, a to doobeda pre žiakov svojej školy a poobede pre pozvanú
vrútockú verejnosť v priestoroch kultúrnej sály Kriváň vo Vrútkach. Celé podujatie sa nieslo
v tom duchu, že sa Tajovský opäť po 145 rokoch od svojho narodenia zobudil a prišiel sa
pozrieť do Vrútok. Žiak, predstavujúci samotného spisovateľa, prostredníctvom jednotlivých
scénok priblížil účastníkom podujatia život a dielo Tajovského a históriu i súčasnosť mesta
Vrútky. Celé podujatie bolo doplnené tanečnými, hudobnými a speváckymi vstupmi žiakmi
školy. Jeho súčasťou bola takisto výstava malieb a kresieb žiakov, ktorí sa usilovali nakresliť
rodný dom spisovateľa a namaľovať jeho portrét.
Zvláštne ceny celoslovenského projektu
Spoločnosť Stiefel Eurocart (www.stiefel-eurocart.sk) venuje každej z ocenených
dvanástich školských knižníc knižné publikácie, mapy a náučné tabule v hodnote 100 €
podľa vlastného výberu do ich knižničných fondov, a to:
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín
Spojená škola, Lendak
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Galanta
Základná škola s materskou školou Jána Bakossa, Banská Bystrica
Základná škola, Saratovská, Levice
Základná škola s materskou školou, Rudinská
Spojená škola, Vrútky
Základná škola, Námestie mládeže, Zvolen
Základná škola s materskou školou, Solčany
Základná škola s materskou školou, Hrušov
Konzervatórium, Timonova, Košice

239

Spojená škola, Spišská Stará Ves
Klub mladých čitateľov Albatros (www.kmc.sk) venoval Základnej škole s materskou
školou na Námestí mládeže vo Zvolene, ktorá sa umiestnila ako prvá základná škola mimo
poradia víťazov, knihy v hodnote 150 € do jej školskej knižnice.
Školská knižnica zorganizovala podujatie pod názvom Tajovského človečina vo forme
netradičného vyučovacieho dňa. Podujatie bolo slávnostne otvorené v školskej knižnici. Po
uvítacom príhovore si všetci prítomní najskôr pozreli prezentácie o živote a tvorbe Jozefa
Gregora Tajovského. Potom dostali účastnícke listy s názvami jednotlivých stanovíšť, na
ktorých riešili rôzne zábavné úlohy. Stanovištia boli pomenované týmito názvami: V dome
u starých rodičov, V izbietke u Greškovcov, Kuchyňa u starej mamy Greškovej, Na poli so
starým otcom, V Tajovského škole. Napríklad na stanovišti V dome u starých rodičov vybraní
žiaci predviedli dramatizáciu poviedky Do konca. Diváci mali za úlohu vysvetliť, čo znamená
názov predvedenej poviedky. Na stanovišti nazvanom V Tajovského škole žiaci pomocou
informácií z populárno-náučnej a umeleckej literatúry zo školskej knižnice a z internetu riešili
vedomostný kvíz o spisovateľovi. Po zvládnutí všetkých úloh sa všetci súťažiaci vrátili naspäť
do školskej knižnice, aby si spoločne pozreli veselohru Ženský zákon v podaní žiakov
z 9. ročníka.
Vydavateľstvo Tatran (www.slovtatran.sk) venovalo Základnej škole s materskou školou
v Solčanoch, ktorá sa umiestnila ako druhá základná škola mimo poradia víťazov, knihy
v hodnote 150 € do jej školskej knižnice.
Školská knižnica zorganizovala podujatie pod názvom Ako to vlastne naozaj bolo?
V doobedňajšej časti školská knihovníčka žiakom i učiteľom porozprávala o zaujímavostiach
zo života a tvorby Jozefa Gregora Tajovského. Následne sa žiaci rozišli do svojich tried, kde
pod vedením svojich učiteľov plnili rôzne úlohy s cieľom spoznať život ľudí a detí v rodinách
z dedinského prostredia v minulosti. Napríklad prvá pracovná skupina pomenovaná Spoznajte
ma, volám sa Maco Mlieč si najskôr prečítala poviedku Maco Mlieč a potom kreslila hlavnú
literárnu postavu a písala jej charakteristiku. Ďalšia pracovná skupina nazvaná Hodinári si
spoločne so starými rodičmi prečítala poviedku Prvé hodinky a snažila sa z papiera vyrábať
náramkové hodinky na pamiatku oslavy Tajovského narodenín. Iná pracovná skupina sa
poobede vybrala s mikrofónom a kamerou na vopred dohodnutú návštevu k starým občanom
obce, aby zachytila ich zážitky z minulosti. Získané informácie žiaci zverejnili aj v písomnej
podobe na chodbe školy.
ŠEVT, a. s., (www.sevt.sk/firstnews) venoval Konzervatóriu na Timovej ulici v Košiciach,
ktoré sa umiestnilo ako prvá stredná škola mimo poradia víťazov, 50 výtlačkov anglických
novín First News z Veľkej Británie z ročníka 2018/2019 v hodnote 150 € do jej školskej
knižnice.
Školská knižnica zorganizovala podujatie pod názvom Dôverné listy Hany Gregorovej
a Jozefa Gregora Tajovského vo forme scénického čítania listov manželov Jozefa Gregora
Tajovského a Hany Gregorovej, ktoré si manželia písali počas štyridsiatich rokov manželstva.
Umelecké čítanie bolo prepojené hudobnými vstupmi, ktoré dotvárali dejovú líniu samotného
predstavenia. V podaní žiakov odzneli napríklad tieto piesne zo súčasnej slovenskej a českej
populárnej hudby: Staré lásky, Staré rány, Smutná pieseň, Miluješ – nemiluješ, Černá kára,
Otázky.
Knižná edícia pre malých čitateľov Stonožka (www.stonozka.sk) venovala Základnej
škole s materskou školou v Hrušove, ktorá sa umiestnila ako tretia základná škola mimo
poradia víťazov, knihy v hodnote 80 € do jej školskej knižnice.
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Školská knižnica zorganizovala podujatie pod názvom Tvoríme s Jozefom Gregorom
Tajovským vo forme rôznorodých čitateľských aktivít pre všetkých žiakov školy a pozvaných
predstaviteľov miestnej komunity. Samotné podujatie otvorila školská knihovníčka, ktorá
predstavovala spisovateľovu manželku Hanu Gregorovú. Následne žiak, ktorý predstavoval
zase spisovateľa, hovoril o svojom živote a najmä o detstve, ktoré prežil so svojimi starými
rodičmi. Potom žiaci navštívili školskú kuchyňu, kde si spoločne prečítali úryvok z poviedky
Na chlieb a oboznámili sa s prípravou domáceho chleba. Po prečítaní poviedky Prvé hodinky
žiaci navštívili školské átrium, kde bol pre nich pripravený jarmok s rozličným ľudovým
tovarom. V rámci dramatickej tvorby predviedli úryvok z diela Statky – zmätky a pracovali
s frazeologizmami. Podujatie bolo ukončené návštevou Ľudového domu v obci Hrušov. Jej
cieľom bolo podrobnejšie oboznámiť žiakov so životom v minulosti.
Knižná edícia pre mladých čitateľov YOLI (www.yoli.sk) venovala Spojenej škole
v Spišskej Starej Vsi, ktorá sa umiestnila ako druhá stredná škola mimo poradia víťazov,
knihy v hodnote 80 € do jej školskej knižnice.
Školská knižnica zorganizovala podujatie pod názvom Náš Tajovský vo forme rozmanitých
čitateľských aktivít zameraných na priblíženie života a tvorby Jozefa Gregora Tajovského
s využitím informačných zdrojov z jej knižničného fondu. Podujatie sa začalo dramatizáciou
Tajovského poviedok Prvé hodinky a Na chlieb. Potom nasledoval školský jarmok, kde sa
žiaci prezlečení za trhovníkov snažili rozprávaním a predávaním ľudových výrobkov priblížiť
ostatným účastníkom podujatia atmosféru Radvanského jarmoku v časoch Tajovského detstva.
Po skončení ľudového jarmoku sa žiaci rozišli do svojich tried, kde riešili rôzne zábavné
úlohy, ktoré sa týkali života a diela Tajovského. Napríklad doplňovali slepé mapy názvami
miest, ktoré súviseli so spisovateľovým životom, odpovedali na otázky, ktoré boli zamerané na
jeho poviedkovú tvorbu, či vyrábali pre neho ako oslávenca darček.
Poďakovanie školským knižniciam
Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave, propagácii a realizácii osláv
Medzinárodného dňa školských knižníc 28. októbra 2019 vo svojich základných školách
a stredných školách a ktorí si spoločne so školskou komunitou a širokou verejnosťou
pripomenuli 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského. Rovnako im patrí vďaka za
to, že vytvorili príležitosť pre každého účastníka, aby mohol prispieť svojou inšpiráciou
a svojimi vedomosťami k originálnemu priebehu podujatia a zároveň v ňom mohol prejaviť
svoj osobný talent.
Všetkým oceneným školským knižniciam úprimne gratulujeme.
Špeciálne poďakovanie
Osobitne ďakujeme Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
za prevzatie záštity nad 15. ročníkom celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie
školskej knižnice“.
Veľkú vďaku vyjadrujeme aj partnerom celoslovenského projektu, a to Spoločnosti Stiefel
Eurocart (www.stiefel-eurocart.sk), Klubu mladých čitateľov Albatros (www.kmc.sk),
Vydavateľstvu Tatran (www.slovtatran.sk), ŠEVT, a. s., (www.sevt.sk/firstnews), Knižnej
edícii pre malých čitateľov Stonožka (www.stonozka.sk) a Knižnej edícii pre mladých
čitateľov YOLI (www.yoli.sk).
Odborný garant celoslovenského projektu
Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice
Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava
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Tel.: 02/68 20 86 10, e-mail: rozalia.cenigova@spgk.sk

Organizátori

Partneri:

Hodnotiaca tabuľka
Poradie

Číslo
podujatia

Počet
bodov

Názov a sídlo školy

1

54

Stredná odborná škola obchodu a služieb
Ul. P. Jilemnického 24
912 50 Trenčín

150

2

102

Spojená škola
Školská 535/5
059 07 Lendak

147

3

88

Stredná odborná škola obchodu a služieb
Z. Kodálya 765
924 47 Galanta

145

4

101

5

4

6

Základná škola s materskou školou
Jána Bakossa
Bakossova 5
974 01 Banská Bystrica

142

Základná škola
Saratovská 85
934 05 Levice

140

100

Základná škola s materskou školou
Rudinská 115
023 31 Rudinská

139

7

138

Spojená škola
M. R. Štefánika 1
038 61 Vrútky

137

8

152

Základná škola
Námestie mládeže 587/17
960 01 Zvolen

135

9

69

Základná škola s materskou školou
Hviezdoslavova 38
956 17 Solčany

134

242

10

18

Základná škola s materskou školou
Školská 497
991 42 Hrušov

127

11

140

Základná škola Petra Škrabáka
Ul. Martina Hattalu 2151
026 01 Dolný Kubín

124

12

139

Základná škola s materskou školou
Udiča 248
018 01 Udiča

123

13

53

Základná škola
Májové námestie 1
080 01 Prešov

119

14

116

Základná škola s materskou školou
Brvnište 388
018 12 Brvnište

118

15

136

Základná škola M. R. Štefánika
Haličská cesta 1191/8
984 03 Lučenec

117

16

66

Základná škola
Školské námestie 399/2
906 38 Rohožník

115

17

46

Základná škola s materskou školou
Ul. kpt. Nálepku 43
941 01 Bánov

114

17

104

Konzervatórium
Timonova 2
042 03 Košice

114

17

108

Základná škola
Spojová 14
974 04 Banská Bystrica

114

17

112

Spojená škola
Štúrova 231/123
061 01 Spišská Stará Ves

114

18

93

Základná škola
Ul. Komenského 2666/16
069 01 Snina

113

18

117

Základná škola s materskou školou
Stará Bystrica 680
023 04 Stará Bystrica

113

19

9

Súkromná základná škola
Oravská cesta 11
010 01 Žilina

112

19

27

Základná škola
Modranská cesta 892
946 34 Bátorove Kosihy

112

19

42

Základná škola s materskou školou
Podzávoz 2739
022 01 Čadca

112

19

71

Spojená škola internátna
Mičurova 364/1
014 01 Bytča

112

19

119

Stredná zdravotnícka škola
M. Hattalu 2149
026 01 Dolný Kubín

112

19

123

Gymnázium Angely Merici
Hviezdoslavova 10
917 01 Trnava

112

19

124

Základná škola s materskou školou
M. Nešpora 12/1
972 45 Bystričany

112

243

19

160

Gymnázium M. R. Štefánika
Slnečná 2
931 01 Šamorín

112

20

22

Základná škola s materskou školou
Vlčany 1547
925 84 Vlčany

111

20

41

Základná škola Teodora Jozefa Moussona
T. J. Moussona 4
071 07 Michalovce

111

20

74

Spojená škola
Mudroňova 1
949 01 Nitra

111

20

106

Základná škola
Školská 482
966 01 Hliník nad Hronom

111

20

113

Základná škola s materskou školou
SNP 5
956 41 Uhrovec

111

20

154

Základná škola
Bernolákova ulica 1061
092 01 Vranov nad Topľou

111

20

167

Základná škola
Školská 757/10
946 14 Zemianska Olča

111

21

85

Základná škola
Komenského 279/32
026 01 Dolný Kubín

110

21

161

21

181

Gymnázium Martina Hattalu
Železničiarov 278
028 01 Trstená

110

22

3

Odborné učilište internátne
Nám. sv. Ladislava 1791/14
951 15 Mojmírovce

109

22

11

22

17

Základná škola
Športovcov 372/21
958 04 Partizánske

109

22

63

Súkromná základná škola
Dukelská 33
087 01 Giraltovce

109

22

72

Základná škola s materskou školou
Lutiše 65
013 05 Lutiše

109

22

73

Základná škola
Lúčna 8
985 52 Divín

109

22

81

Základná škola s materskou školou
Školská 2
065 41 Ľubotín

109

22

105

Základná škola s materskou školou
Krasňany 19
013 03 Krasňany

109

Základná škola s materskou školou
sv. Dominika Savia
Školská 386/1
018 41 Dubnica nad Váhom

Základná škola s materskou školou
Juraja Slávika Neresnického
Školská 447/3
962 61 Dobrá Niva
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110

109

23

15

Základná škola
Ul. Komenského 307/22
089 01 Svidník

108

23

19

Obchodná akadémia
Inovecká 2041/24
955 94 Topoľčany

108

23

70

Základná škola
Odorín 65
053 22 Odorín

108

23

77

Základná škola s materskou školou a ŠJ
Osloboditeľov 204
067 83 Kamenica nad Cirochou

108

23

82

Základná škola s materskou školou
Bukovce 80
090 22 Bukovce

108

23

86

Základná škola s materskou školou
Udavské 80
067 31 Udavské

108

23

89

Základná škola s materskou školou
I. Madácha 3
991 02 Dolná Strehová

108

23

94

Základná škola
Školská 255/6
053 14 Spišský Štvrtok

108

23

97

Spojená škola internátna
Tovarnická 1632
955 01 Topoľčany

108

23

122

Základná škola
Školská 289
951 95 Obyce

108

24

29

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium
Teplická 7
831 02 Bratislava

107

24

121

24

153

Základná škola Valentína Beniaka s MŠ
Školská 186/13
956 33 Chynorany

107

25

23

Základná škola
Vajanského 93
900 01 Modra

106

25

26

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

106

25

35

Spojená škola
Medvedzie 133/1
027 44 Tvrdošín

106

25

99

Gymnázium Juraja Fándlyho
Školská 3
927 01 Šaľa

106

25

127

Základná škola
Komenského 1962/8
075 01 Trebišov

106

25

141

Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul
Saratovská 87
934 05 Levice

106

25

156

Gymnázium Ladislava Novomeského
Tomášikova 2
827 29 Bratislava

106

Základná škola s materskou školou
Kráľovnej Pokoja
Haligovce 24
065 34 Veľká Lesná
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107

25

157

Základná škola
Hlavné námestie 14
941 31 Dvory nad Žitavou

106

25

163

Základná škola
Zákopčie 957
023 11 Zákopčie

106

25

164

Základná škola
Kysak 210
044 81 Kysak

106

26

52

Základná škola
Školská 14
956 18 Bošany

105

26

58

Stredná odborná škola technická
Družstevná 1474/19
066 01 Humenné

105

26

79

Základná škola
Kúpeľná 2
080 01 Prešov

105

26

84

26

96

Stredná zdravotnícka škola
Komenského 843
031 01 Liptovský Mikuláš

105

26

129

Základná škola
Mníšek nad Hnilcom 497
055 64 Mníšek nad Hnilcom

105

26

137

Základná škola s materskou školou
Hlavná 113/68
082 67 Terňa

105

27

95

Spojená škola internátna, ŠZŠ
Kováčska 12
056 01 Gelnica

104

27

176

Základná škola
Vyhne 111
966 02 Vyhne

104

27

184

Základná škola s materskou školou
Nová Bystrica-Vychylovka 687
023 05 Nová Bystrica

104

28

28

Základná škola
Pavilón B, Školská 26
946 55 Pribeta

103

28

31

Základná škola s materskou školou
Sasinkova 1
951 41 Lužianky

103

28

33

Základná škola s materskou školou
Školská 3
072 14 Pavlovce nad Uhom

103

28

36

Základná škola
Prostějovská 38
080 01 Prešov

103

28

64

Základná škola s materskou školu
Lipové námestie 296/28
992 01 Modrý Kameň

103

28

114

Základná škola
Čaklov 495
094 35 Čaklov

103

28

115

SOŠ masmediálnych a informačných štúdií
Kadnárova 7
834 14 Bratislava

103

Základná škola s materskou školu
M. R. Štefánika
Budimír 11
044 43 Budimír

105

246

28

126

Základná škola
Ing. O. Kožucha 11
052 01 Spišská Nová Ves

103

28

147

Základná škola s materskou školou
Papradno 312
018 13 Papradno

103

28

158

Základná škola
Školská 235/10
017 01 Považská Bystrica

103

29

30

Základná škola
Jedľové Kostoľany 75
951 96 Jedľové Kostoľany

102

29

34

Súkromná základná škola s MŠ DSA
Kubínyiho námestie 42/6
984 01 Lučenec

102

29

60

Základná škola J. F. Rimavského
Nábrežie Rimavy 457
981 01 Hnúšťa

102

29

120

Základná škola
Ulica energetikov 242/39
971 01 Prievidza

102

29

125

Základná škola s materskou školou
Bidovce 209
044 45 Bidovce

102

29

148

Základná škola Františka Hrušovského
Gymnaziálna 197
038 43 Kláštor pod Znievom

102

29

159

Základná škola
Martinská 20
010 08 Žilina

102

30

7

30

12

Základná škola s materskou školou
Prakovce 307
055 62 Prakovce

101

30

21

Základná škola
Školská 285
908 43 Čáry

101

30

25

Základná škola s materskou školou
Oravská Polhora 130
029 47 Oravská Polhora

101

30

98

Škola umeleckého priemyslu
Vodárenská 3
080 01 Prešov

101

30

118

Spojená škola
Centrálna 464
089 01 Svidník

101

30

128

Základná škola,
Konštantínova 1751/64
091 01 Stropkov

101

30

151

Základná škola Jána Drdoša
Vígľaš 436
962 02 Vígľaš

101

30

179

SOŠ Jozefa Szakkayho - Szakkay József
Szakközépiskola
Grešákova 1
040 01 Košice

Základná škola s materskou školou
E. A. Cernana
Ústredie 316
023 55 Vysoká nad Kysucou

247

101

101

31

78

31

182

32

Cirkevná základná škola s materskou školou
sv. Petra a Pavla
Cintorínska 66
067 81 Belá nad Cirochou

100

Základná škola s materskou školou
Dlhá nad Oravou 110
027 55 Dlhá nad Oravou

100

2

Základná škola
Nábrežná 95
940 57 Nové Zámky

99

32

8

Spojená škola
Štefánikova 64
085 01 Bardejov

99

32

75

Stredná odborná škola
Pruské 294
018 52 Pruské

99

32

90

Gymnázium
Bernolákova 37
942 01 Šurany

99

32

135

Základná škola s MŠ Ondreja Štefku
M. R. Štefánika 432
013 03 Varín

99

32

178

Stredná priemyselná škola dopravná
Hlavná 113
040 01 Košice

99

33

10

Spojená škola
Kremnička 10
974 05 Banská Bystrica

98

33

48

Základná škola s materskou školou
Kolačkov 31
065 11 Kolačkov

98

34

39

Súkromná spojená škola EDURAM
Maurerova 55
053 42 Krompachy

97

34

62

Základná škola s materskou školou
Školská 311
059 34 Spišská Teplica

97

34

109

Základná škola J. A. Komenského
Komenského 652/50
020 01 Púchov

97

34

133

34

134

Základná škola
Školská 56/9
972 47 Oslany

97

34

149

Základná škola s materskou školou
Rakovec nad Ondavou 2
072 03 Rakovec nad Ondavou

97

34

171

Základná škola
Školská 212/19
059 92 Huncovce

97

34

180

Základná škola
Hermanovská 347/7
094 34 Bystré

97

35

44

Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ
Bzince pod Javorinou 346
916 11 Bzince pod Javorinou

96

Špeciálna základná škola pre žiakov
s telesným postihnutím
Matúškova 1631
026 01 Dolný Kubín

248

97

35

51

Základná škola
Podhoroď 17
072 63 Podhoroď

96

35

57

Základná škola Jána Amosa Komenského
Nová cesta 9
941 10 Tvrdošovce

96

35

61

Základná škola s materskou školou
Kolta 245
941 33 Kolta

96

35

107

35

130

Základná škola
Obchodná 5
078 01 Sečovce

96

36

32

Základná škola s materskou školou
Stankovany 330
034 92 Stankovany

95

36

142

Základná škola s materskou školou
Radoľa 326
023 36 Radoľa

95

37

76

Základná škola
Pugačevova 1381/7
066 01 Humenné

94

37

165

Spojená škola internátna
Ľ. Stárka 12
911 05 Trenčín

94

37

183

Základná škola
Matice slovenskej 13
080 01 Prešov

94

38

91

Obchodná akadémia
Mládežnícka 158/5
926 01 Sereď

93

38

111

Stredná športová škola
Trieda SNP 104
040 11 Košice

93

38

162

Základná škola Andreja Kmeťa
Ul. M. R. Štefánika 34
934 01 Levice

93

39

110

Základná škola
Ul. M. R. Štefánika 17
965 01 Žiar nad Hronom

92

39

132

Základná škola Jozefa Gregora Tajovského
Gaštanová 12
974 09 Banská Bystrica

92

39

155

Základná škola Eduarda Schreibera
Schreiberova 372
020 61 Lednické Rovne

92

39

185

Základná škola
Školská 1123/29
957 01 Bánovce nad Bebravou

92

40

45

Základná škola J. A. Komenského
Komenského 7
050 01 Revúca

91

40

59

Základná škola sv. Ladislava
Lipová 3868
955 01 Topoľčany

91

40

65

Základná škola
Lesnícka 1
080 05 Prešov

91

Súkromná stredná odborná škola
polytechnická DSA
Novozámocká 220
949 05 Nitra

96

249

40

67

Základná škola s materskou školou MBF
ČSA 109/91
962 23 Očová

91

40

83

Základná škola
Muránska Dlhá Lúka 321
050 01 Muránska Dlhá Lúka

91

40

131

Základná škola
Partizánska 6
957 01 Bánovce nad Bebravou

91

40

143

Základná škola
Báb 225
951 34 Báb

91

41

146

Základná škola Štefana Závodníka
Pružina 408
018 22 Pružina

90

42

14

Základná škola
Strážnická 26
080 06 Ľubotice

89

42

40

Základná škola
Sľažany 122
951 71 Sľažany

89

43

38

Základná škola
Škultétyho 2326/11
955 01 Topoľčany

88

43

144

Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola
Krátka 11
927 01 Šaľa

88

43

174

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
Komenského 4
066 01 Humenné

88

44

13

Stredná odborná škola služieb
Košická 20
080 01 Prešov

87

45

47

Základná škola
Kráľovohoľská 413
976 71 Šumiac

86

45

168

Stredná odborná škola polytechnická DSA
Koniarekova 17
918 50 Trnava

86

46

24

Základná škola s materskou školou
Školská ulica 243/1
018 64 Košeca

85

46

37

Základná škola s materskou školou
Školská 5
956 21 Jacovce

85

46

150

Základná škola s materskou školou
Malonecpalská ulica 206/37
971 01 Prievidza

85

46

173

Základná škola s materskou školou
Starojánska ulica 11/11
032 03 Liptovský Ján

85

47

16

Základná škola
Severná 21
045 01 Moldava nad Bodvou

84

48

20

Základná škola
Poľný Kesov 69
951 15 Poľný Kesov

83

48

87

Základná škola
Cabajská 2
949 01 Nitra

83

250

48

92

Základná škola
Devínska 12
940 63 Nové Zámky

83

49

1

Základná škola
Stredisková 735/5
962 21 Lieskovec

82

49

80

Základná škola
Pionierov 1
048 01 Rožňava

82

50

49

Základná škola
Hlinné 138
094 35 Hlinné

81

51

68

Základná škola
Gorazdova 1174/2
020 01 Púchov

80

52

166

Základná škola S. Petofiho s VJM
Kamenín 494
943 57 Kamenín

73

53

50

Základná škola s materskou školou
Spartakovská 5
917 00 Trnava

66

53

103

Základná škola Albína Brunovského
Obchodná 7
900 51 Zohor

66

54

175

Súkromná základná škola
Námestie slobody 100
083 01 Sabinov

60

5

Základná škola s materskou školou
Lakšárska Nová Ves 397
908 76 Lakšárska Nová Ves

Nehodnotené

6

Špeciálna základná škola
Trstín 335
919 05 Trstín

Nehodnotené

43

Základná škola
Tribečská 1653/22
955 01 Topoľčany

Nehodnotené

55

SOŠ hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3
940 01 Nové Zámky

Nehodnotené

56

Základná škola s materskou školou
Krivany 1
082 71 Krivany

Nehodnotené

145

Základná škola
J. Alexyho 1941/1
960 01 Zvolen

Nehodnotené

169

Základná škola
P. J. Šafárika 3
971 01 Prievidza

Nehodnotené

170

Základná škola s materskou školou
Valaská Belá 242
972 28 Valaská Belá

Nehodnotené

172

Základná škola s materskou školou
Železničná 245
049 16 Jelšava

Nehodnotené

177

Základná škola
Ul. 17. novembra 31
083 01 Sabinov

Nehodnotené

186

Základná škola Jozefa Horáka
Ul. P. Dobšinského 17
969 22 Banská Štiavnica

Nehodnotené

251

187

Súkromná spojená škola
Starozagorská 8
040 23 Košice

Nehodnotené

252
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14. medzinárodná konferencia
Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl
(Foto Ľudovít Zupko)

PhDr. Vladimír Grigar, riaditeľ Slovenskej pedagogickej knižnice,
počas vítania účastníkov 14. medzinárodnej konferencie

PaedDr. Anna Chlupíková, poverená riaditeľka odboru predprimárneho vzdelávania
a základných škôl z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
počas slávnostného otvorenia 14. medzinárodnej konferencie

254

Ing. Silvia Stasselová, generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice v Bratislave a členka výboru
Sekcie IFLA pre vedecké a akademické knižnice, počas prednesenia úvodného príhovoru
na 14. medzinárodnej konferencii

Účastníci 14. medzinárodnej konferencie

255

Slávnostné ocenenie víťazov 15. ročníka celoslovenského projektu
Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice
k Medzinárodnému dňu školských knižníc 28. októbra 2019
(Foto Ľudovít Zupko)

PaedDr. Anna Chlupíková, poverená riaditeľka odboru predprimárneho vzdelávania
a základných škôl z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
a riaditeľka školy Mgr. Mária Hančinská
zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Trenčíne

PaedDr. Anna Chlupíková, poverená riaditeľka odboru predprimárneho vzdelávania
a základných škôl z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
a školská knihovníčka Ing. Marcela Šimíčková
zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Trenčíne

256

PaedDr. Anna Chlupíková, poverená riaditeľka odboru predprimárneho vzdelávania
a základných škôl z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
a riaditeľka školy PaedDr. Mária Budzáková
zo Spojenej školy v Lendaku

PaedDr. Anna Chlupíková, poverená riaditeľka odboru predprimárneho vzdelávania
a základných škôl z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
a školská knihovníčka Mgr. Janka Budzáková
zo Spojenej školy v Lendaku

257

PaedDr. Anna Chlupíková, poverená riaditeľka odboru predprimárneho vzdelávania
a základných škôl z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
a riaditeľka školy Mgr. Anzelma Bolová
zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Galante

PaedDr. Anna Chlupíková, poverená riaditeľka odboru predprimárneho vzdelávania
a základných škôl z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
a školská knihovníčka Mgr. Viera Marczibányiová
zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Galante

258

PaedDr. Anna Chlupíková, poverená riaditeľka odboru predprimárneho vzdelávania
a základných škôl z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
a riaditeľ školy PaedDr. Peter Kriška, PhD.,
zo Základnej školy na Saratovskej ulici v Leviciach

PaedDr. Anna Chlupíková, poverená riaditeľka odboru predprimárneho vzdelávania
a základných škôl z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
a školská knihovníčka PaedDr. Judita Olajošová

zo Základnej školy na Saratovskej ulici v Leviciach
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PaedDr. Anna Chlupíková, poverená riaditeľka odboru predprimárneho vzdelávania
a základných škôl z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
a riaditeľka školy Mgr. Ľubica Tomčíková
zo Základnej školy na Námestí mládeže vo Zvolene

PaedDr. Anna Chlupíková, poverená riaditeľka odboru predprimárneho vzdelávania
a základných škôl z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
a školská knihovníčka Mgr. Katarína Sliacka
zo Základnej školy na Námestí mládeže vo Zvolene
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Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl
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