Hodnotenie
celoslovenského projektu Záložka do knihy spája školy
základnými školami a strednými školami
(výber z 260 hodnotení)

Základné školy

„Naši školáci – mladí čitatelia sa veľmi potešili výzve Slovenskej pedagogickej knižnice, že aj
v tomto školskom roku sa budú môcť realizovať a prostredníctvom záložky do knižky
imaginárne spojiť s kamarátom z iného mesta. Tí najmenší, prváci, sa po prvýkrát stretli
s touto formou kamarátstva. Kamarátske záložky z našej partnerskej školy si hneď vložili
do svojich Kukovských šlabikárov...“
Renáta Titková, Základná škola, Škultétyho, Nitra

„...projekt bol prínosom. Žiaci vyrábali záložky s nasadením. Písali listy na potešenie svojich
nových kamarátov. Záložky od našich kamarátov využívajú na hodinách čítania a hlavne
máme množstvo zážitkov a veľa nových kamarátov.“
Mária Michalíková, Základná škola, Michálkov
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„Žiaci sa zúčastnili celého procesu od výroby až po odovzdanie obálky na pošte. Žiakom
partnerskej školy napísali aj list... Pri čítaní svojich knižiek budú používať záložky, ktoré
pre nich vyhotovia žiaci z partnerskej školy.“
Martina Minárová, Základná škola, Topoľová, Nitra

„Realizácia tohto projektu sa na našej školy stretla s obrovským úspechom u detí. Deti
s radosťou vyrábali záložky pre žiakov s partnerskej školy. Použili sme rôzne techniky
ako odtláčanie listov, koláž, maľovanie vodovými farbami a iné. Záložky sme si vymenili
poštou a rozdali našim deťom.“
Erika Ambrušová, Základná škola, Lok

„Po prihlásení sa do projektu žiaci vybraných tried najprv usilovne predstavovali svoje
obľúbené knihy svojim spolužiakom, čítali ich, vyberali najzaujímavejšie pasáže. Potom
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nasledovala kreatívna časť projektu. Žiaci s radosťou pripravovali návrhy a neskoršie
aj samotné záložky.“
Anna Dzurusová, Základná škola, Hviezdoslavova, Lipany

„Žiakov výroba záložiek bavila. Dokonca si vyrobili záložky aj pre seba. Každá trieda
napísala aj pár slov o sebe a o našej škole. Aj záložky, ktoré sme dostali sa žiakom páčili,
a dúfam, že im budú dlho a dobre slúžiť.“
Anna Cabuková, Základná škola, Zákopčie

„S radosťou sme sa zapojili do celoslovenského projektu. Najprv sme si vyhľadali informácie
o škole. Priznáme sa, že sme ani netušil, kde sa škola s krásnym názvom Letničie nachádza.
Všetky údaje sme našli na internete. Usilovne sme pracovali a výsledky prikladáme
na fotografiách.“
Mária Novotná, Základná škola, Šemša
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„Kniha je život, život je láska a z lásky je záložka. Toto motto sa objavilo na jednej zo 130
záložiek, ktoré vytvorili žiaci a žiačky na hodinách výtvarnej výchovy. Ďakujeme Slovenskej
pedagogickej knižnici, ktorá toto zaujímavé podujatie organizuje... Uvedomujeme si, že
čítanie sa pomaly vytráca z popredných miest rebríčka záľub mladých ľudí a práve takéto
akcie podporujú záujem detí siahnuť po knihe a začítať sa do zaujímavých príbehov, ktoré
ponúka. Napríklad aj tým, že si do knihy vložia záložku, ktorú práve pre nich vytvorili
rovesníci v inom kúte Slovenska. Tento školský rok si naši žiaci vymenili záložky s deťmi
zo Základnej školy v Čadci. So zatajeným dychom sme otvárali obálku a zistili sme, že
mozaika života detí, ktorú vyjadrili výzdobou záložiek, je skoro navlas rovnaká – farebné
ornamenty, usmievavé tváre rozprávkových postavičiek, zvieratiek. Deti mali z tvorby
záložiek, ako aj zo záložiek detí z Čadce veľkú radosť a už teraz sa tešia na ďalší ročník
projektu.“
Jana Jamrišková, Základná škola Sama Cambela, Slovenská Ľupča

„...chceli by sme Vám poďakovať za to, že aj v tomto roku sme sa mohli zapojiť do Vášho
projektu, ktorý je medzi našimi žiakmi tak obľúbený. Naši žiaci s nadšením prijali výzvu
a vytvorili 150 záložiek pre svojich nových kamarátov z Bratislavy. Získali sme nielen nových
kamarátov a nové priateľstvá, ale aj chuť čítať a prežívať nové dobrodružstvá.“
Žiaci a pedagogický kolektív, Základná škola, Bystrany
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„...ďakujeme Vám za akciu, ktorú ste pre žiakov zorganizovali. Žiaci na hodinách pracovného
vyučovania a výtvarnej výchovy aktívne, zanietene a s radosťou vymýšľali a tvorili záložky.
Dokonca niektorí žiaci z vyšších ročníkov navrhovali záložky pomocou počítača, pričom
využili poznatky z hodín informatickej výchovy.“
Margita Jurčovičová, Spojená škola, Komenského, Pezinok

„V mene žiakov sa Vám chceme poďakovať za to, že pre nás pripravujete tento projekt...
Do výroby záložiek sa žiaci pustili s veľkou radosťou. A netrpezlivo očakávali doručenie
záložiek z partnerskej školy. Kamarátske záložky si žiaci založili do čítaniek a používajú ich
na hodinách vyučovania.“
Elena Plzáková, Základná škola s materskou školou, Čadca-Horelica
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„Naše dievčatá začali s veľkou chuťou na pracovnom vyučovaní vyrábať záložky do kníh...
Koncom októbra sme obdŕžali záložky od žiačok z Kysuckého Nového Mesta spolu s listom,
v ktorom sme sa dozvedeli niečo o živote a práci kolegov z tejto školy.“
Darina Jašeková, Špeciálna základná škola, Trstín

„Žiaci z rôznych ročníkov, od najmenších až po tých najstarších sa s radosťou zapájali
do tejto akcie... Tešíme sa na záložky od našej partnerskej školy a taktiež na projekt na budúci
školský rok.“
Soňa Kotánová, Základná škola, Krosnianska, Košice

„Žiaci vyhľadali informácie o meste i kraji, kde sa naša partnerská škola nachádza
a netrpezlivo čakali na ich práce. Milé pozdravy dorazili podľa dohodnutého termínu.
Obrovská radosť z listu i obsahu obálky uchvátila všetkých žiakov... V mene žiakov Vám
ďakujeme za príležitosť prežiť výnimočné chvíle v škole, ktorá nemá byť len úsilím a drinou,
ale aj zábavou, potešením a radosťou z práce i z úspechu. Pre nás taký určite projekt bol.“
Ivana Reviliaková, Spojená škola, Tilgnerova, Bratislava
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„Chceme sa Vám poďakovať za krásnu myšlienku, na základe ktorej sme mali možnosť
spoznať sa so žiakmi z inej školy na opačnom konci Slovenska. Žiaci sa s nadšením zapájali
do tohto projektu. Zaujímalo ich napríklad, kde sa na mape nachádza mesto, do ktorého
máme poslať záložky. S partnerskou školou sme boli v kontakte cez e-maily a vymenili sme si
pár príjemných myšlienok... Neviete si predstaviť tú radosť a zvedavosť žiakov, keď zbadali
záložky z partnerskej školy.“
Dagmar Smutná, Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským
a maďarským, Veľký Kýr

„Všetky záložky sú malým umeleckým dielom žiakov a preto sme ich vystavili na hlavnej
chodbe našej školy, aby sme ich mohli čo najdlhšie obdivovať. Potom ich využijeme
na hodinách čítania... Sme radi, že sme sa zapojili do projektu, ktorý deti podnietil
k pracovnej činnosti, priblížil ku knihám a deti si urobili navzájom radosť pri výmene záložiek
s partnerskou školou.“
Alena Duranziová, Špeciálna základná škola, Radlinského, Bánovce nad Bebravou
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„Prácu na výrobe záložiek brali zodpovedne a vyrábali ich s dobrým pocitom, že niekomu
svojím dielkom urobia radosť. Uvedomovali si a boli vedení k tomu, že tá – ich záložka, bude
mať miesto v nejakej peknej knižke, ktorú žiak/žiačka z partnerskej školy bude čítať. Prvákov
sme motivovali tak, že vyrábajú kamarátom záložky do šlabikára.“
Mária Osuská, Základná škola, Brezová pod Bradlom

„Teší nás, že projekt neskončil, ale pokračuje ďalej na celoslovenskej úrovni. Práca
na projekte našich žiakov veľmi zaujala. Zvlášť žiaci 1. stupňa sa do práce zapojili s veľkým
elánom a srdcom.“
Božena Selecká, Základná škola, Dargovských hrdinov, Humenné

8

„V našej škole sme 22. októbra 2012 privítali partnerskú školu – Základnú školu z Borského
Mikuláša. Cieľom stretnutia bolo pripomenúť si, aké sú knihy pre nás dôležité... Pre našich
hostí sme si pripravili bohatý program: medziškolský duel, žiacke prezentácie obľúbených
kníh, výmenu záložiek a prehliadku školskej knižnice.“
Andrea Turčanová, Andrej Moravčík, Základná škola Š. Moysesa, Tesárske Mlyňany

„Prostredníctvom záložiek posielajú niektorí žiaci našej školy informácie o ich obľúbenej
knihe, ktorú prečítali a odporúčajú ju svojim rovesníkom na Základnej škole v Liskovej.
Veľkým pozitívom na tomto projekte je snaha Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave
o nadviazanie vzájomnej spolupráce, kontaktov a poznávanie žiakov z rôznych kútov
Slovenska. U nás sa do projektu zapojili žiaci prvého a druhého stupňa. Najmä žiaci nižších
ročníkov boli nadšení z toho, že ich vlastnoručne vyrobené záložky putujú k iným deťom a pre
radosť iných. Veríme tomu, že záložky vyrobené vlastnými rukami kamarátov podnietia žiakov
k čítaniu a častejším návštevám školskej knižnice a k vytvoreniu si pozitívnemu vzťahu
ku knihám.
Pedagógovia, Základná škola, Hargašova, Bratislava

„Po odovzdaní záložiek do školskej knižnice sme z nich vytvorili výstavku. Záložky, ktoré sme
dostali tiež vystavíme v školskej knižnici. A žiaci, ktorí si prídu požičať knihu, odídu navyše
s peknou záložkou od vzdialeného kamaráta.“
Ingrid Bohušová, Základná škola J. A. Komenského, Sereď
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„.. veríme, že záložky vyrobené našimi žiakmi si nájdu miesto v knihách žiakov Špeciálnej
školy v Seredi.“
Juliana Perečinská, Základná škola, Veľký Šariš

„Záložky so školou v Úľanoch nad Žitavou sme si úspešne vymenili. Žiaci boli so záložkami
spokojní, získali aj adresy žiakov z ich školy a tešia sa na ďalší písomný kontakt s nimi.“
Elena Smoláková, Základná škola, Holíčska 50, Bratislava

„Navzájom sme sa s pani riaditeľkou skontaktovali a vymenili sme si maily s odkazmi
na webové sídla oboch škôl. Naše deti vytvárali záložky na výtvarnej výchove a v rámci
činnosti školského klubu Srdiečko. Na záložky pripojili aj svoje adresy. Záložky sme odoslali
družobnej škole. Veľkým prekvapením, príjemným, pre deti bolo, že dostali listy od kamarátov
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z Krásna nad Kysucou. Pani riaditeľka nám tiež napísala list, v ktorom nám ďakuje
za záložky. Bola rada, že mala možnosť spoznať ďalšiu málotriednu školu na Slovensku.
Verím, že naďalej zostaneme v kontakte aspoň prostredníctvom e-mailov a písania listov.“
Jana Poláčeková, Základná škola, Kráľová nad Váhom

„Keď sme sa v septembri dozvedeli, že projekt bude pokračovať, hoci len na Slovensku, veľmi
sme sa s kolegyňou potešili. Každý rok totiž s novou záložkou na našu školu prišli i nové
motívy pre našu prácu.“
Eva Timárová, Základná škola, Budkovce

„S partnerskou školou sme sa skontaktovali a komunikovali prostredníctvom e-mailov.
Dokonca sme sa dohodli aj na ďalšej spolupráci, kde si budeme vzájomne písať listy, maily
a možno dôjde aj vzájomnému stretnutiu pedagogického zboru... Žiaci našej školy pochádzajú
väčšinou z málo podnetného prostredia, preto akcie, ktoré propagujú a prezentujú fantáziu
a predstavivosť vyvíjajúcej sa osobnosti, veľmi radi privítame aj v budúcnosti, pretože
na pôde školy sa môžu v tomto smere plne realizovať.“
Pedagogóvia, Špeciálná základná škola, Třebíčská, Humenné
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„Naša škola sa zúčastnila projektu s radosťou. Žiakov tento projekt oslovil, na záložkách
pracovali s chuťou. Záložky od kamarátov sa im páčili. Pani učiteľky nám poslali i fotografie
žiakov, my zase našich detí... Chystáme sa bližšie zoznámiť sa a vzájomne si dopisovať.“
Darina Havrlentová, Základná škola s materskou školou, Dubovany

„V prvom rade sme si zistili na mape, kde leží naša partnerská škola Ľubovec. Na internete
sem si prečítali základné informácie o obci a škole. Záložky sme nafotili a na počítači sme si
vytvorili prezentáciu o našej obci Podlužany, ktorú im pošleme po skontaktovaní sa mailovými
adresami.“
Jana Salajová, Stanislava Kasanová, Základná škola s materskou školou, Podlužany
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„Prácu na projekte sme začali výrobou veľkého plagátu. Konkrétne ho vyrobili zástupcovia
Žiackeho parlamentu. Plagát sme sprístupnili na chodbe našej školy. Paralelne počas
prácach na záložkách sme si pozreli partnerskú školu a mesto prostredníctvom webového
sídla. Dozvedeli sme sa zaujímavé informácie o ich kultúrnych a historických pamiatkach,
prírodných krásach. Udržiavali sme písomný aj telefonický kontakt. Do balíka, v ktorom sme
záložky napokon zaslali, sme pribalili dva listy. Jeden, v ktorom sme my pedagógovia
pozdravili vedenie školy, pedagógov a žiakov z partnerskej školy, a druhý list zaslali členovia
Žiackeho parlamentu v mene našich všetkých žiakov. ...projekt bol pre nás prínosom, ukázal
nám šikovnosť našich aj partnerských žiakov a skutočnosť, že ak žiaka niečo zaujme, chce sa
prezentovať, chce ukázať svoje schopnosti a kvality a v neposlednom rade, má záujem
rozširovať svoje priateľské vzťahy a komunikovať, nielen so zahraničnými žiakmi, ale
aj s domácimi, slovenskými.“
Pedagógovia a žiaci, Základná škola, Semerovo

„Do projektu sme zapojili dve triedy, deviatu a šiestu. Deti sa na výrobu záložiek veľmi tešili,
dokonca aj tie väčšie. Mali veľa nápadov. Svojim novým kamarátom obe triedy tiež napísali
listy a poslali fotografie so svojimi menami. Všetky výrobky sme zhotovovali na krúžku alebo
na hodinách tvorivého čítania a písania.“
Kristína Pániková, Základná škola, Ružindol

„Deti sa do tohto projektu zapojili s nadšením, niektoré dokonca spravili viac záložiek... Som
veľmi rada, že takýto projekt existuje a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.“
Drahomíra Muráňová, Základná škola s materskou školou, Rišňovce
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„Deti pracovali s radosťou a tešili sa na to, že môžu niekoho iného obdarovať. Tento projekt
je výborný v tom, že aj tie deti, ktoré nerady čítajú, sa takto približujú ku knihám. Láka ich
tá myšlienka, že niekto druhý na nich myslí a vyrába pre nich darček. Takouto formou si
pripomenuli, že čítanie je stále IN a že záložky, ktoré používajú na hodinách literárnej
výchovy, budú im pri čítaní pripomínať vzdialených kamarátov na druhom konci našej
republiky.“
Alena Fabianová, Základná škola s mateskou školou Jána Smreka, Melčice-Lieskové

„Aj tento rok boli žiaci touto akciou nadšení, obzvlášť prváčikovia. Lepili, strihali,
vyfarbovali a tvorili originálne malé umelecké diela. Spracovali témy z rôznych rozprávok
Tešili sa, že ich záložku bude používať žiačik inej školy... Bola to pre nich určitá možnosť
komunikácie na diaľku, možnosť zviditeľniť sa, motivácia ako prejaviť svoj talent a kreativitu,
nápady a fantáziu... Táto milá akcia pripomenula deťom, aké je čítanie kníh krásne a o to
zaujímavejšie s krásnou záložkou.“
Jana Kostíková, Základná škola, Hrnčiarska, Stropkov
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„Tvorba záložiek opäť zaujala naše deti. Tešili sa na výrobu záložiek a na žiakov
z partnerskej školy. Snažili sa pre nich vytvoriť čo najkrajšie záložky.“
Lenona Daniel, Špeciálna základná škola, Ádorská, Dunajská Streda

„Naši žiaci mali opäť možnosť preukázať tvorivosť, chuť pracovať a vyzdvihnuť dobro
a krásu. ...uskutočnili sme prezentáciu všetkých záložiek a spoločne sme pomocou nich
vytvorili Domček záložiek – knižnicu. Žiaci väčšinou použili mená slovenských autorov,
ilustrátorov, písmenká, žánre, úryvky a podobne. Vďaka za krásnu akciu. Žiaci sa už tešia
na budúci rok.“
Tatiana Roháľová, Základná škola s mateskou školou, Šarišské Michaľany

„Výroba záložiek nám priniesla veľa radosti a príjemne strávených chvíľ. Záložky od našej
partnerskej školy žiaci nachádzajú v zapožičaných knihách zo školskej knižnice. Prinášajú tak
nielen radosť z čítania, ale aj z pocitu, že niekto iný pre nich vyrobil milý darček.“
Alena Kralovičová, Základná škola B. Krpelca, Bardejov
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„Veľmi pekne Vám ďakujeme za zorganizovanie takejto akcie. Veľmi nám pomohla
s motiváciou k čítaniu... Deti sa zhostili výroby záložiek úplne prirodzene. Mali záujem
vytvoriť vlastnú záložku, ktorou niekomu urobia radosť.“
Katarína Hüberová, Základná škola s materskou školou, Hurbanova, Martin

„Deti si našli kamarátov a my pani učiteľky nové kolegyne. Okrem záložiek sme si vymenili
i fotografie našich detí, ako vyrábajú záložky. Deti na záložky napísali svoje mená, aby naši
kamaráti vedeli od koho majú záložky, to isté urobili deti z Bešeňova. Záložky si vložili
do kníh, ktoré čítajú doma i v škole. Záložky im budú vždy pripomínať nového kamaráta.“
Viera Pribylová, Základná škola s materskou školou, Smolinské
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„...ďakujeme, že sme dostali možnosť zapojiť sa do tohto veľmi ušľachtilého a príjemného
projektu. Žiaci našej školy boli nadšení projektom a usilovali sa vyrobiť pre svojich
kamarátov z partnerskej školy čo najkrajšie záložky.“
Andrea Petrová, Súkromná základná škola, Strojárenská, Košice

„...a keďže pani učiteľky spoločne so žiakmi pristupovali k výrobe záložiek s nadšením
a nápaditosťou, obidve školy boli spokojné. Počas výroby záložiek sme medzi sebou priateľsky
komunikovali a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.“
Miroslava Švehlová, Základná škola s materskou školou, Košeca

„Žiaci veria, že ich malé dielka urobia radosť iným deťom. Mnohí starší žiaci očákavajú, že
sa im žiaci z partnerskej školy ozvú a získajú tak nových priateľov na rozhovory cez internet.
Veď aj taký je cieľ tohto projektu – spájať a vytvárať nové priateľstvá. No hlavne je priblížiť
deťom knihu ako zdroj poznania a zábavy. Ďakujeme, že na to každý rok myslíte a robíte tento
projekt.“
Anna Vnuková, Základná škola, Horný Vadičov
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„...záložky, ktoré sme dostali urobia radosť našim deťom a určite z nich načerpajú i nové
inšpirácie do budúceho ročníka.“
Jana Klenovičová, Základná škola s materskou školou, Vlčany

„...v mene našich žiakov a kolegov sa Vám chcem poďakovať za tento projekt, ktorý nám dal
možnosť ukázať tvorivé schopnosti našich žiakov, podeliť sa o výsledky ich práce s inými
deťmi a prehĺbil u nich vzťah ku knihám.“
Renáta Bohunická, Základná škola, Pusté Úľany
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„Výrobe záložiek predchádzala relácia v školskom rozhlase. Pri ich tvorbe žiaci prejavili
svoju kreativitu, fantáziu a tvorivosť a pri práci využili aj rôzne druhy techník.“
Eva Sýkorová, Základná škola s materskou školou, Chminianska Nová Ves

„...deti sa snažia každý rok vymýšľať nové námety na výrobu záložiek. Teší ma, že do výroby
záložiek sa zapoja aj tí žiaci, ktorí sa pôvodne prihlásiť nechceli. Tak ich naše činnosti
záujmu. Ďakujeme za takýto projekt.“
Zuzana Pištejová, Základná škola s materskou školou, Zemplínske Hámre

„Mnohí žiaci na záložku uviedli aj svoje meno a triedu – vytvorili tak priestor
na nadväzovanie vzájomných priateľstiev... Odovzdávanie záložiek sme spojili s podujatím
školskej knižnice – výstavkou Moja prvá kniha, moje prvé leporelo. Súčasťou výstavky boli
aj informácie o partnerskej škole.“
Kristína Tirpáková, Základná škola s materskou školou, Ľubotín
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„Do projektu sa zapojilo o niečo viac detí, ako sa prihlásilo, pretože tvorba záložiek ich
naozaj zaujala. Záložky boli jednoduché, ale vyrábané so srdiečkom. Naši žiaci sa nimi
potešili – vystavili sme ich na chodbe školy.“
Anna Blažeková, Základná škola, Holíč

„Myslíme si, že projekt si získal srdcia mnohých a každý si z neho odnáša kus dobrého pocitu
z vykonanej práce, veď nesie hlbokú myšlienku priateľstva a dobrosrdečnosti.“
Lenka Nižníková, Základná škola, J. Švermu, Michalovce
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„Prostredníctvom projektu sme chceli podnietiť záujem o danú problematiku, lebo zvýšenie
celkovej úrovne čitateľskej gramotnosti je základným cieľom v komplexnom vzdelávaní každej
školy. Našim cieľom bolo podporiť záujem o čítanie kníh, rozvíjať schopnosti a zručnosti
žiakov pomocou tvorivých dielni.“
Pedagógovia a žiaci, Základná škola s materskou školou, Tajovského, Poprad

„Naša základná škola uvítala tento projekt ako zaujímavú výzvu upútať žiakov, inšpirovať ich
k práci s knihou... Sme veľmi vďační za nové kontakty, ktoré sme získali ako škola i žiaci
jednotlivo. Prostredníctvom výmeny e-mailových adries si deti našli nových kamarátov.
V rámci využitia sociálnych sieti sa mohli porozprávať o prečítaných knihách, o odkazoch,
ktoré si na záložkách našli. Žiaci prostredníctvom záložiek prezentujú svoj kraj, regionálne
tradície a zvyky. Do výroby záložiek sa tento rok zapojili všetky triedy, od najmenších
prváčikov až po žiakov deviateho ročníka. Vyrábali ich na hodinách výtvarnej výchovy,
no niektorí žiaci tvorivo pracovali i počas svojho voľného času. Tento projekt umožnil
prezentovať tvorivosť detí a zvýšil záujem o knihy a ich čítanie.“
Juliana Zajacová, Základná škola s materskou školou, Uhrovec

„Deti boli nadšené, že si takýmto spôsobom môžu nájsť nových kamarátov. S radosťou
a nadšením sa pustili do svojej tvorivej práce a vytvorili krásne záložky, ktoré sme spoločne
so sprievodným listom poslali svojej partnerskej škole. Sme veľmi potešení, že sme sa mohli
zapojiť do tohto projektu a tešíme sa na budúcu spoluprácu.“
Helena Kopčanová, Základná škola 1. – 4. roč., Lysica
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„Behom októbra sme si prečítali veľa kníh, spravili sme si čitateľský kvíz a zaujímavou
činnosťou bola výroba záložiek. Deti sme motivovali nielen viac čítať, ale aj tvorivo myslieť.“
Denisa Mihálová, Základná škola, Smrdáky

„Najskôr sme žiakov oboznámili s poslaním projektu, so snahou nadviazať nové priateľstvá
a potom sme sa pustili do práce... Do balíka sme partnerskej škole okrem záložiek pribalili
aj naše školské časopisy a propagačný materiál o škole.“
Daniela Vystrčilová, Základná škola, Škultétyho, Topoľčany
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„Do tohto projektu sa zapojili žiaci zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného
prostredia. Žiaci, ktorí navštevujú 0. – 4. ročník. Myšlienka urobiť radosť niekomu inému, ich
veľmi zaujala. Žiaci všetky záložky zhotovovali s nadšením a s veľkou láskou.“
Katarína Lutterová, Základná škola, SNP, Spišské Vlachy

„Do projektu sa zapojili žiaci nečakane aktívne a tvorivo – piataci najmä kreslili,
šiestaci písali aj básničky, ktorými záložky ozvláštnili. K tvorbe záložiek pristupovali
s radosťou a s istou hrdosťou, že práve ich záložku bude mať niekto v knihe a zároveň
s presvedčením, že záložka je len začiatok ďalšej, užšej spolupráce.“
Zuzana Herbrychová, Súkromná základná škola BellAmos, Martin

„Myslím si, že projekt je pre žiakov veľkým obohatením. Spája nielen deti s partnerskou
školou, ale i deti v danej škole navzájom. Žiaci sa tešia z darovaných záložiek, ale radosť
sa u nich prejavuje aj pri tvorbe a darovaní svojich záložiek. Výroba záložiek otvára deťom
dvere do školskej knižnice a prehlbuje ich vzťah ku knihám.“
Adriana Juríková, Základná škola s materskou školou, Skačany
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„Naši žiaci sa tešili a so zápalom vyrobili záložky, ktoré sme odoslali partnerskej škole.
Od nich sme obdŕžali záložky, ktoré sme rozdali žiakom. Mali radosť z toho, že aj pre nich iní
žiaci pripravili pekné záložky. Sme vďační, že niečo takéto organizujete pre žiakov.“
Anna Sukubová, Základná škola, Mníchova Lehota

„Sme radi, že tento projekt pokračuje, aj keď len s účasťou slovenských škôl. U nás sa stala
výroba záložiek už každoročnou októbrovou aktivitou a radi sa do nej opäť zapojíme. Veríme,
že na fotkách vidno zanietenosť a snahu našich detí vyrobiť pekné záložky .“
Žiaci a učitelia, Základná škola s materskou školou, Kolta

„Do tohto projektu sme sa zapojili po druhýkrát. V rámci hodín slovenského jazyka
a literatúry sme diskutovali o obľúbených detských a mládežníckych knihách, následne sme
24

spolupracovali s vyučujúcimi výtvarnej výchovy, ktorí vysvetlili žiakom techniku tvorby
záložky. Výtvory detí boli napokon ponechané na ich vlastnú fantáziu. Tí menší sa nechali
inšpirovať rozprávkami. Konkrétne kreslili rozprávkové scény. Tí starší chceli vyniknúť
a prejavili svoju originalitu nielen námetom, ale aj tvarom záložky a rôznym materiálom
(napr. flitre, látky, pierka). Úloha bola najťažšia pre prváčikov, tým pomohli starší žiaci –
vytvorili im makety na vyfarbovanie. Najkrajšie záložky sme poslali našej pridelenej škole.
Ostatné záložky zdobia triedy. Žiaci sa pri tvorbe záložiek a ich prezentácii pobavili
a motivovali sa navzájom k čítaniu.“
Jana Kutišová, Základná škola s materskou školou, Svinná

„Žiaci našej školy sa potešili, že môžu opäť tvoriť záložky pre kamarátov. Vytvorili ich naozaj
pekné, práca ich bavila, boli prístupní novým spôsobom tvorenia záložiek a zároveň rozvíjali
svoju fantáziu a tvorivosť. Dokonca vytvárali záložky napríklad pre Jožka z tej druhej školy...
Takže sme naozaj rozvinuli priateľstvo na diaľku.“
Katarína Gajdošová, Špeciálna základná škola, Vrbové

„Žiaci s chuťou vyrábali záložky... Z doručených záložiek z našej partnerskej školy sme
najskôr urobili výstavku pre našich žiakov. Potom sme im záložky rozdali, aby sa žiaci mohli
spolu navzájom skontaktovať a nadviazať ďalšie priateľské kontakty...“
Renáta Hnilicová, Základná škola s materskou školou, M. R. Štefánika, Vrútky
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„Nielen pedagógovia, ale i samotní žiaci vyjadrili myšlienku, že v budúcnosti by sme mohli
pokračovať v spoločných aktivitách a prípadne zrealizovať vzájomnú návštevu. Preto sme si
dovolili v mene nás všetkých srdečne pozvať žiakov Základnej školy v Nesvadoch na školský
výlet do nádherného baníckeho mesta Kremnica. Určite je u nás mnoho kultúrno-historických
pamiatok aj iných možností, ako spoznať naše mesto.“
Zuzana Dobiasová, Základná škola, P. Križku, Kremnica

„Práca na záložkách priniesla každému žiakovi veľa pekných chvíľ. Tvorivá atmosféra sa
vznášala v každej triede. Žiaci pracovali so zanietením a so zvedavosťou. K záložkám pridali
aj svoje kontakty na facebook.“
Gabriela Jahodová, Základná škola, Nábrežie mládeže, Nitra
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„Projekt sme využili aj na to, aby sme predostreli našim žiakom myšlienku, že kniha je aj
v dnešnej dobe výborným priateľom človeka, rozvíja jeho fantáziu a predstavivosť a že čítanie
je plnohodnotným využitím voľného času.“
Emília Endrödyová, Základná škola, Cabajská, Nitra

„Žiaci pracovali usilovne. Využili svoju fantáziu a veľmi sa tešili, že ich záložky dostane
niekto, koho ani nepoznajú. V priebehu Medzinárodného dňa školských knižníc boli záložky
vystavené v školskej knižnici.
Judita Tímár, Základná škola Sándora Petőfiho s VJM, Kamenín

„Deti pracovali so záujmom a nasadením a už sa tešia na záložky z partnerskej školy. Keďže
projekt bol u nás prijatý s nadšením, radi sa zapojíme do projektu aj v budúcom školskom
roku.“
Pedagógovia, Základná škola, Viničné

27

„Deti sa s radosťou zapojili do výroby záložiek. Vytvorili zaujímavé práce v rámci svojich
schopností. V mene pedagógov a detí Vám ďakujeme za krásnu myšlienku, ktorú sme mohli
realizovať týmto projektom a tešíme sa na ďalšie podobné projekty a spoluprácu s Vami.“
Katarína Bačinská, Základná škola, Pohranice

„Žiaci sa pri práci rozprávali o prečítaných knihách, knižných novinkách, preberali
dôležitosť čítania a učitelia im pri práci čítali úryvky z kníh.“
Renáta Gazdíková, Základná škola s materskou školou, Dolná Strehová
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„Žiaci sa v rámci projektu nielen zdokonalili vo svojich zručnostiach, fantázii a tvorivosti, ale
na mape si ukázali, kde je obec Podbiel a niečo sa o tejto obci naučili. Projekt sa všetkým
veľmi páčil.“
Ingrid Hakszerová, Základná škola, Hamuliakovo

„V snahe zapojiť aj vlastnú fantáziu žiaci s radosťou realizovali záložky rôznych tvarov,
veľkostí a pritom premýšľali, či žiaci z partnerskej školy ozaj pochopia, aké postavičky
a z ktorej rozprávky ich inšpirovali pri tvorbe dielka.“
Marta Kucerová, Základná škola, Komenského, Snina

„V školskej knižnici sme urobili výstavku záložiek, ktoré vyrobili naši žiaci. Našu výstavku si
pozreli aj pedagógovia z Frýdlantu nad Ostravicí z Českej republiky, ktorí boli u nás
na návšteve. Práce žiakov sa im veľmi páčili, čo nás samozrejme potešilo.“
Danica Janišová, Základná škola, Bukovina, Turzovka
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„Vďaka projetku naše hospitalizované deti prežili príjemné a tvorivé chvíle pri výrobe
záložiek. Spestrili si tým pobýt v nemocnici a aspoň na chvíľu odpútali pozornosť od chorôb,
kvôli ktorým boli hospitalizované.“
Martina Kubenová, Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení,
Levice

„Prepojením tvorivého výtvarného realizovania žiakov školy sme sa snažili aj takto
vzbudzovať nielen väčší záujem detí o čítanie kníh, ale aj prebúdzať v nich prosociálne cítenie
vytvorením drobného darčeka pre niekoho neznámeho.“
Z. Rauová, K. Čajdová, Základná škola s materskou školou, Riazanská, Bratislava
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„Deti projekt veľmi zaujal. Vyhotovili pekné záložky. Použili viacero techník a námetov.
Záložky vyrábali v spolupráci s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi výtvarnej výchovy. Na zadnú
stranu záložiek napísali svoje meno...“
Mária Perďochová, Základná škola, Staškov

„Dúfame, že táto práca priniesla radosť všetkým zúčastneným na tomto projekte. Sme radi, že
spoznali novú slovenskú školu a vo výmene skúseností budeme ďalej pokračovať...“
Karin Fóglová, Základná škola, Námestie mládeže, Zvolen

„Reakcia na výzvu na výrobu záložiek bola veľká, do ich prípravy sa zapojili i žiaci, ktorí
po minulé roky nejavili záujem. Keďže niektorým sa práca zapáčila a vyrobili viac záložiek
ako jednu, partnerskej škole sme ich poslali viac, ako sme prisľúbili.“
Ľ. Hrušovská, Základná škola, Podzáhradná, Bratislava
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„Našu školu navštevujú žiaci s mentálnym a viacnásobným postihnutím. S veľkým záujmom,
radosťou a láskou vytvorili na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania
a v školskom klube záložky do knihy pre kamarátov, ktorých nepoznajú. Každý žiak sa snažil
zhotoviť čo najkrajšiu záložku, našli sa aj takí, ktorí vytvorili dve. Z vytvorených záložiek sme
pripravili výstavku, na ktorú sa prišli pozrieť všetci žiaci našej školy. Rozprávali sme sa
o knihách, o tom aký význam majú v živote človeka, ako sa treba o knihy starať a ako s nimi
zaobchádzať.“
Eva Kováčiková, Katarína Mičurová, Špeciálna základná škola internátna, Bytča

„Už tradične sa zapájajú žiaci našej školy do projektu, ktorého cieľom je výroba záložiek
do kníh. Snažíme sa pracovať v rozličných výtvarných technikách a materiáloch. Veľmi sa
tešíme na záložky, ktoré dostaneme poštou od našich priateľov. Vždy nájdeme niečo nové,
zaujímavé. Ďakujeme organizátorom.“
Viera Lukáčová, Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Nám. L. Svobodu,
Banská Bystrica

„Tento rok sa do výroby záložiek zapojila celá naša škola. Záložky použijeme aj ako darčeky
pri zápise detí do školy, lebo sme ich vyrobili oveľa viacej...“
Otília Mittašová, Základná škola s materskou školou, Ráztočno
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„Pocit radosti, že žiaci robia záložky pre niekoho iného a zároveň očakávania, aké záložky
dostanú od kamarátov partnerskej školy sú tiež veľmi zaujímavé a pre nás motivujúce.“
Ľubomíra Halušková, Základná škola P. Kellnera Hostinského, Rimavská Sobota

„Naši žiaci sú trochu iní, nesú so sebou svoj hendikep, sú mentálne postihnutí. Neviete si ani
predstaviť, ako ich teší (a tým samozrejme aj nás), keď cítia, že sú potrební, že niekto na ich
záložky čaká... A potom netrpezlivé vyčkávanie na záložky od nových kamarátov, ako si ich
strážia a dávajú ne pozor. Možnosť ukázať, čo v nich je, ich šikovnosť, je na nezaplatenie.
Takže ďakujeme a tešíme sa na ďalší rok.“
Jana Vašková, Špeciálna základná škola, Fándlyho, Sereď
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„Po dokončení záložiek sa žiaci spoločne fotili, aby zostala pekná spomienka z tejto akcie
nielen nám, ale aj žiakom v Tvrdošovciach, ktorým sme fotky so záložkami zaslali...Projekt
nás spojil v krásnej myšlienke rozvoja čítania, vzájomnej spolupráce, poznania školy v inom
kúte Slovenska. Ďakujeme!“
Gabriela Aláčová, Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec

„Myslím si, že najviac tvorba záložiek oslovila žiakov na 1. stupni a deviatakov, ktorí použili
pri ich tvorbe aj počítač. Veríme, že sa pri podobnom projekte stretneme aj v budúcom
školskom roku.“
Jana Slobodová, Základná škola s materskou školou, Hlavná, Nové Sady

„Deti boli šťastné, že môžu obdarovať rovesníkov, ktorých zatiaľ osobne nepoznajú a zároveň
sa nedočkavo tešili na balíček so záložkami od nich.“
Valika Brodňaková, Spojená škola, Svidník
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„Prostredníctvom projektu sme si na slovenskom jazyku a literatúre prečítali viacero
informácií o partnerskej škole a ich obci Plave Vozokany, aby sme ju lepšie spoznali.
Na informatickej výchove žiaci vyhľadali informácie o polohe, počte obyvateľov
a zaujímavosti na internete. Na vlastivede sme sa naučili, kde na mape sa nachádzajú Plave
Vozokyna... Žiaci si záložky z partnerskej školy založili do kníh, ktoré čítajú v škole a doma.“
Zuzana Kováčiková, Základná škola Dominka Tatarku, Plevník-Drienove

„Partnerská škola nám poslala veľmi veselé zaujímavé a pekné záložky. Žiaci ich dostanú
na najbližšej hodine čítania a literárnej výchovy uskutočnenej v školskej knižnici... Sme
presvedčení, že myšlienka projektu je dobrá, dáva priestor pre komunikáciu a partnerstvo
medzi školami. Rozvíja estetické cítenie i spolupatričnosť detí.“
Judita Juhászová, Základná škola Jána Amosa Komenského, Tvdošovce
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„Žiaci zhotovovali záložky pre svojich nových kamarátov s nadšením a veľkou láskou.“
Edita Hozzová, Základná škola sv. Jána Krstiteľa, Komenského, Spišské Vlachy

„Záložky, ktoré sme dostali od partnerskej školy, rozdáme tým žiakom, ktorí boli do projektu
zapojení. Budem ich motivovať k tomu, aby si záložky založili do knihy, ktorú práve čítajú.“
Darina Čulková, Základná škola, Bidovce

„Do projektu bola zapojená takmer celá škola. Žiakov výroba záložiek mimoriadne tešila.
V niektorých triedach bolo sprievodnou aktivitou výroby záložiek čítanie o východnom
Slovensku odkiaľ bola naša partnerská škola.“
Alena Hanáková, Základná škola, P. Jilemnického, Zvolen
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„Do projektu sa zapojili z našej školy piataci, šiestaci a siedmaci. Záložky vyrábali
na hodinách tvorivého čítania a písania. Práca na záložkach žiakov bavila a tešia sa na ďalší
ročnik.“
Bernard Kyzek, Základná škola, M. R. Štefánika, Čadca

„Počas dvoch týždňov vládla v našej škole tvorivá atmosféra. Žiaci vyrábali záložky počas
vyučovania i vo výchovných skupinách popoludní. Výsledky našej práce sme následne zaslali
partnerskej škole a ich záložky sme vystavili. Ďakujeme Vám za možnosť do projektu zapojiť
aj deti vzdelávajúca sa v špeciálnych základných školách.“
Katarína Mičudová, Špeciálna základná škola, Kúpeľná, Liptovský Ján

„Hneď na začiatku sme sa s partnerskou školou dohodli, že si pošleme záložky pre všetkých
žiakov a na každú záložku napíšeme meno, aby žiaci vedeli, od koho ju majú. Zároveň sme
komunikovali mailom o našich obciach, o školskej knižnici a o rôznych podujatiach.
Z partnerskej školy nám okrem záložiek poslali aj ďalšie darčeky, napríklad veľký pozdrav,
knižky, bulletin, časopis o obci aj o škole a pre každého žiaka aj pohľadnicu obce... Aj my sa
Vám chceme poďakovať za to, že ste takýto zmysluplný projekt vymysleli a že sa úspešne
realizuje. Tešíme sa, že budeme pokračovať aj v budúcom školskom roku.“
Anna Michalicová, Základná škola s materskou školou, Cerová
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„S veľkou radosťou sme sa do projektu zapojili už po tretíkrát. S našou partnerskou školou
sme si vymenili maily i záložky. Dúfam, že žiaci budú s radosťou používať záložky v knihách.“
Martina Sedláková, Základná škola, Jedľové Kostoľany

„Pri výrobe záložiek každá trieda využila inú techniku práce. Dôraz bol kladený na fantáziu
žiakov a ich výtvarnú zručnosť: strihanie, lepenie, skladanie, farebnosť a účel. Žiakov
vyrábanie záložiek bavilo.“
Janka Ďurčová, Základná škola, Golianova, Banská Bystrica

„Žiaci dostanú záložky na zaujímavej hodine, ktorá sa uskutoční v školskej knižnici a určite
bude spojená s čítaním peknej knižky. Takto splní záložka svoje posolstvo šírenia lásky
k literatúre, priateľstva a dobra.“
Jana Janečková, Základná škola, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava
38

„S partnerskou školou sme si vymenili úvodné maily, potom sme sa informovali o priebehu
projektu, vymenili sme si pozdravné listy, záložky a ďakovné listy...“
Peter Hajšel, Základná škola Jozefa Horáka, Dobšinského, Banská Štiavnica

„Projekt sa našim žiakom páčil – hlavne myšlienka, že môžu svojím malým darčekom urobiť
radosť iným žiakom. Podľa nášho názoru tento projekt je prínosom vďaku tomu, že rozvíja
v deťoch dobrý pocit z prijímania a darovania.“
Jana Hanesová, Základná škola T. J. Moussona, Michalovce
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„Naši žiaci sa záložkám potešili. Veríme, že skončia v ich obľúbených knihách, pretože aj keď
si dnes väčšina ľudí myslí, že naši žiaci takmer nečítajú, nie je to celkom pravda...“
Iveta Pastorková, Súkromná základná škola, Oravská cesta, Žilina

„Záložky sme vyrábali nielen na hodinách výtvarnej výchovy, ale aj doma, na krúžkoch,
ba niektoré aj na Medzinárodnom dní školských knižníc...“
Eva Javorská, Základná škola s materskou školou, Budimír

„...zo zvyšných záložiek sme vybrali 20 a tieto budú slúžiť čitateľom v našej školskej knižnici
pri práci s knihou.“
Mária Zvalová, Iveta Arvajovičová, Základná škola, Ďumbierska, Banská Bystrica
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„Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc boli záložky venované žiakom, ktorí
v ten deň navštívili školskú knižnicu. Žiaci boli radi, že okrem vypožičanej knihy si odnášali
domov aj záložku podľa vlastného výberu.“
Mgr. Zuzana Salvová, Základná škola, Bystrická cesta, Ružomberok

„Do balíka so záložkami sme zbalili spolu s listom, darčekovými predmetmi aj knihy nášho
rodáka Mirka Sanigu a poslali sme ich našej partnerskej škole.“
Dana Fričová, Základná škola s materskou školou, Liptovské Revúce

„Sme radi, že rovnako naši, ako aj žiaci z našej partnerskej školy, vytvorili záložky primerané
ich mentálnemu postihnutiu.“
Katarína Mišanková, Špeciálna základná škola, Hnúšťa
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„Práca na záložkách nám priniesla veľa pekných chvíľ. Žiaci sa tešili, že môžu niekoho
obdarovať a zároveň sa tešili na záložky od kamarátov z našej partnerskej školy. Je to pekná
myšlienka, ako vzbudiť u žiakov záujem o čítanie a nadviazať kontakt s inou školou. Ďakujeme
veľmi za vyhlásenie projektu a tešíme sa na ďalší.“
Agnesa Fuková, Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Nitra

„Celkový projekt bol pre našu školu, žiakov aj učiteľov veľkým prínosom. Žiaci použili
záložky do kníh, ktoré mali prečítať počas jesenných prázdnin. Záložky boli o to vzácnejšie, že
ich vyrobili ich rovesníci, ktorým taktiež poslali svoje záložky.“
Helena Kormošová, Základná škola s materskou školou, Krásna Lúka

„Kladom projektu bola motivácia čítania, pekné strávené chvíle pri výrobe záložiek, rozvoj
kreativity, prezentačné schopnosti, poznávanie Slovenska, nadviazanie kamarátstiev.“
Slávka Pribulová, Základná škola s materskou školou, Ľubovec
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„Do výroby záložiek sa zapojili žiaci všetkých ročníkov. Po niekoľkých hodinách aktívnej
a zanietenej práce sa nám podarilo vytvoriť veľkú kopu krásnych záložiek. Dúfame, že sa
žiakom z partnerskej školy budú páčiť a využijú ich ako skutočné záložky do kníh.“
Lenka Husárová, Základná škola, Rajecká Lesná

„Do projektu sa zapájame od jeho vzniku. Vnímame túto formu aktivity ako vhodnú motiváciu
k tomu, aby žiaci chytili knihu do ruky aj mimo vyučovacieho procesu.“
Anna Zacharová, Základná škola, Sučany

„...jedna žiačka našej školy napísala list, v ktorom v mene našich žiakov pozdravila
neznámych kamarátov v partnerskej škole a zaželala im veľa chuti do čítania, čo bolo
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zmyslom Vášho projektu. Žiaci z partnerskej školy naše záložky a tiež so svojimi záložkami
poslali ďakovné listy.“
Eva Virágová, Základná škola kráľa Svätopluka, Nitra

„Záložky z partnerskej školy sme dostali spolu s krásnym listom a prianím. Záložky sme si
vyložili na výstavu, aby sme ich všetci videli. Potom si ich zoberieme do tried a školskej
knižnice. V školskom rozhlase sme si prečítali list, ktorý sme dostali.“
Alena Jancurová, Spojená škola, Dúbravská cesta, Bratislava

„V našej triede 3.A sme záložky rozdeľovali spravodlivo – podľa umiestnenia v čitateľskom
maratóne, ktorý sme organizovali počas prvého novembrového týždňa. A tu je odozva jedného
z našich žiakov: „Každý večer čítam z čítanky mojej malej sestričke. Záložka sa jej veľmi
páči, ale ja si ju strážim, aby mi ju nezničila.“
Marcela Timková, Základná škola, Vtáčkovce
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„Aj keď sa výmenou záložiek projekt skončil, veríme, že priateľstvo medzi školami nekončí.
Naši žiaci si záložky z našej partnerskej školy hneď dávali do kníh.“
Jana Kočová, Základná škola, Kráľ

Stredné školy

„Snahou bolo, aby záložky boli estetické, funkčné, potechou pre oči, ale aj potechou pre dušu.
Preto sme sa rozhodli, že každá záložka prinesie citát alebo veršík, ktorý by našich priateľov
z partnerskej školy zaujal a potešil. Žiaci si našli čas v škole, ale aj doma a vytvorili krásne
a vtipné záložky. K tejto výzve sa pridali aj vyučujúci a umožnili žiakom pracovať
na záložkách na svojich predmetoch.“
Mária Tormová, Jarmila Kuriljuková, Stredná priemyselná škola, Partizánska, Snina
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„Celá akcia sa nám veľmi páčila a dúfame, že aj budúci rok sa budeme môcť zapojiť.“
Veronika Neznáma, Súkromné slovensko-anglické gymnázium, Dolný Kubín

„Chceme Vám poďakovať za prípravu a propagáciu projektu Záložka do knihy spája
slovenské školy. Do projektu sme sa zapojili po prvý raz a sme radi, že sme prostredníctvom
Vás mohli nadviazať kontakt s inou školou a pripraviť pre nich milé darčeky. Študenti tak
mohli zrealizovať svoje záujmy a schopnosti a potešiť druhého. Zároveň mohli aj prehĺbiť svoj
záujem o knihu.“
Elena Bieliková, Gymnázium sv. Michala Archanjela, Piešťany
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„Projekt je pre našich žiakov zaujímavým pripomenutím dôležitosti čítania krásnej literatúry
i zaujímavosti priestoru školskej (či akejkoľvek) knižnice. Potešilo nás pokračovanie aktivity...
Dovolili sme si však istý posun v jeho koncepcii, a predsa len sme prekročili slovenské
hranice a pozitívnym spôsobom rozšírili multiplikačný efekt záložiek. Okrem vyrobených
záložiek pre nášho tohtoročného slovenského partnera Gymnázium vo Vrábľoch sme vyrobili
užitočných pomocníkov čítania aj pre našich zahraničných kamarátov z oboch partnerských
škôl – Astley Sports College v Manchestri v Anglicku a Mädchenrealschule St. Josef
v Hannau pri nemeckom Frankfurte nad Mohanom. Myšlienka výmeny záložiek, ktoré spájajú
školy sa im zapáčila a rozhodli sa Medzinárodný mesiac školských knižníc podporiť rovnakou
aktivitou. Naši žiaci sa na ne tešia, veríme, že takto vzniknú ďalšie nové priateľstvá. ...dovoľte
mi poďakovať Vám za pokračovanie projektu, ktorý je motivujúcim, nenáročným a milým
spestrením práce školského knihovníka.“
Eva, Malíšková, Gymnázium sv. Františka Assiského, Kláštorská, Levoča

„Okrem záložiek sme si vymenili aj adresy webových sídiel škôl. Na našej škole sme
zrealizovali výstavné panely, na ktoré sme vystavili záložky partnerskej školy, základné
informácie o škole s fotografiami a odfotené záložky našich žiakov... Projekt sa nám páčil,
najmä žiakom, ktorí majú kladný vzťah ku knihám a čítaniu. Veríme, že aj v budúcnosti sa
budú realizovať podobné akcie, aby pritiahli ďalších žiakov do školskej knižnice
a ku knihám.“
Daniela Stieranková, Spojená škola, Nivy, Šaľa

„Žiaci sa tešili a robili záložky zodpovedne a so záľubou. Dokonca ostali otvorení myšlienke
s danou školou spolupracovať aj v iných projektoch, respektíve výmenných podujatiach...
47

Projekt nie je náročný ani na čas, ani na prostriedky. Všetko je o dobrej vôli a zapálenosti
pre dobrú vec...“
Henrieta Gabriková, Spojená škola, Sečovce

„V našich priestoroch sme urobili mini výstavku záložiek, ktorá bola prezentovaná aj v rámci
Dní otvorených dverí 2012. Veríme, že v nasledujúcich mesiacoch nadviažeme užší kontakt
s partnerskou školou a budeme pokračovať v ďalšej spolupráci.“
D. Viňanská, Ľ. Siváková, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Sobrance

„Hoci sme stredná škola a žiaci si robili záložky doma, aj tak si myslím, že tento projekt má
zmysel a je vhodné takouto formou žiakov pritiahnuť ku knihám.“
Beáta Mozolová, Stredná zdravotnícka škola, Nitra
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„Záložky sme vyrábali v literárnom krúžku. Žiaci si vymenili informácie o našich školách
a mailom aj fotodokumentáciu z výroby záložiek.“
Tatiana Lekýrová, Odborné učilište internátne, Želovce

„...chceme Vám poďakovať za projekt, ktorý sa našim žiakom veľmi páčil a radi by v ňom
pokračovali aj v budúcom školskom roku.“
Ľubomíra Kavalíková, Súkromná stredná odborná škola, S. Sakalovej, Bytča

„Ruku k dielu som priložila aj ja, lebo takáto činnosť je mi blízka. Už sme si vymenili a aj
pochválili záložky s partnerským gymnáziom vo Vranove nad Topľou.“
Zuzana Brodňanová, Gymnázium, Hlinská, Žilina
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„Veríme, že táto akcia prispela nielen k nadviazaniu kontaktov medzi našimi školami, ale že
zaujímavé záložky inšpirovali mládež k prečítaniu nejakej knihy.“
Marta Stankovičová, Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš

„Žiakom sa kreslenie záložiek páčilo. Väčšina to vnímala ako formu relaxu po náročnom
tréningovom procese.“
Erika Žillová, Športové gymnázium, Trieda SNP, Košice

„Ďakujeme veľmi pekne za možnosť zúčastniť sa tohto skvelého projektu. Samotná výroba
záložiek nás úplne pohltila, nakoľko sme sa tohto projektu zúčastnili prvýkrát.“
Eva Brčeková, Gymnázium, Hradná, Liptovský Hrádok
50

„Žiaci usilovne pracovali na vytváraní záložiek, o čom svedčí aj ich množstvo a pestré
spracovanie s rôznou tematikou. Záložky napríklad zahŕňali tému jeseň, Banská Bystrica ako
mesto, v ktorom študujem, ale aj mnohé iné bežné ilustrácie zo života.“
A. Miškufová, J. Kováčová, Stredná odborná škola podnikania, Banská Bystrica

„Chceme poďakovať za takýto projekt pre stredné školy, ktoré nie sú zamerané umelecky,
a práve napriek tomu si žiaci môžu rozvíjať svoju tvorivosť a fantáziu v príjemnom prostredí
školskej knižnice.“
Eva Šofranková, Spojená škola, Štefánikova, Bardejov

„Projekt sa u žiakov stretol s priaznivým ohlasom, viedol ich k tvorivosti, mohli v plnej miere
uplatniť svoj talent a umelecké schopnosti. Sami povedali, že ich táto aktivita zaujala aj preto,
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že to bolo úplne iné ako suché učenie sa. Predstavovali si, ako bude záložka v knihe pôsobiť,
kto ju dostane.“
Terézia Adamkovičová, Obchodná akadémia, Inovecká, Topoľčany

„Navzájom sme si s partnerskou školou okrem záložiek vymenili aj propagačné materiály
so základnými informáciami a s prísľubom budúcej spolupráce.“
Juliana Kötelešová, Gymnázium Š. Moyzesa, Moldava nad Bodvou

„Na predmete umenie a kultúra žiaci vyrábali záložky do knihy pre svojich kamarátov
z partnerskej školy. Na zadnú stranu záložiek si žiaci napísali svoje kontaktné informácie, aby
sa im v prípade záujmu mohli ozvať žilinskí gymnazisti.“
Miroslava Fuňaková, Gymnázium, Vranov nad Topľou
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„Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana sa zapojilo do projektu už po tretíkrát, pretože
podporuje netradičnú, tvorivú a hravú metodiku vyučovania. Proces tvorby sa začal
motiváciou a hľadaním inšpirácie priamo na vyučovaní predmetu umenie a kultúra v prvých
ročníkoch. Tvorivú realizáciu podporovalo aj počúvanie filmových a muzikálových skladieb...
Projekt naozaj splnil svoj cieľ, spojil radosť z tvorby a radosť z obdarovania.“
Eva, Kubalová, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, Čadca

„Jeho posolstvo spočíva v možnosti aj v prostredí strednej školy rozvíjať výtvarný talent a
motivovať žiakov k čítaniu a k tvorivosti. Projekt sprevádzala radosť z toho, že máme možnosť
kohosi neznámeho obdarovať a radosť z darčeka v podobe záložky. Akcia teda rozvíja vyššie
city – morálne a estetické.“
Emília Černeková, Obchodná akadémia D. M. Janotu, Čadca

„Žiaci sa s radosťou a s veľkým záujmom venovali príprave a realizácií projektu.
Na hodinách slovenského jazyka a literatúry boli usmerňovaní a vedení k práci
s informáciami, k čítaniu literatúry, čo podporilo ich fantáziu a zanietenosť. Zaujala ich
možnosť nadviazanie nových kamarátskych vzťahov so žiakmi s podobným záujmom.“
Adriana Ostrožlíková, Marína Babjaková, Športové gymnázium, Slančíkovej, Nitra
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„...dohodli sme témy, ktoré sa stali leitmotívmi pri tvorbe záložiek – vzťah ku knihe; k čítaniu;
moje pocity; môj študijný odbor; voľná téma. Zároveň sme sa rozhodli podporiť tento projekt
aj našimi vlastnými sprievodnými podujatiami v rámci Medzinárodného mesiaca školských
knižníc – návštevou Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici so všetkými žiakmi 1. ročníka
a projektom Kto z nás najviac číta?“
Alena Lenciová, Agáta Scholtzová, Stredná odborná škola, Tajovského, Banská Bystrica

„Naši žiaci sa venovali výrobe záložiek nielen v škole počas hodín výtvarnej výchovy, ale aj
doma... Spriatelenej škole i Vám sme veľmi vďační za realizáciu projektu.“
Eva Ponechalová, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti, Čadca
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„Veľmi pozitívne hodnotím myšlienku projektu – uzatvárať priateľstva medzi školami, rozvíjať
tvorivosť, kreativitu žiakov, viesť žiakov k čítaniu.“
Alžbeta Durayová, Gymnázium A. Bernoláka, Senec

„Žiaci kreslili, respektíve lepili záložky na hodine výtvarnej výchovy a na hodine kultúry
a umenia. Dopracovávali ich doma... Sme radi, že sme sa do projektu zapojili a dúfame, že aj
budúci rok tento projekt bude pokračovať.“
Alica Virdzeková, Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina

„Samotná tvorba záložiek bola pre našich mentálne postihnutých žiakov príjemnou zmenou
a emocionálnym zážitkom podfarbeným očakávaním nových priateľstiev. Žiaci napísali aj
krátke slohové útvary na tému: Kto som – pre nadviazanie priateľstva so žiakmi s Odborného
učilišťa zo Želoviec.“
Iveta Štefanovičová, Odborné učilište internátne, Mojmírovce
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„Výroba záložiek priniesla do vyučovania vítanú zmenu, veľa kreativity. Žiaci aj kolegyne sa
doň aktívne zapojili... S partnerskou školou sme nadviazali priateľské kontakty, vymenili sme
si záložky a ponúkli sme jej bližšiu spoluprácu pri organizovaní školských výletov alebo
exkurzií.“
Mária Radačovská, Gymnázium, Komenského, Lipany

„Aj naša škola sa zapojila do tohto projektu a naši žiaci s radosťou vyrábali záložky pre svoju
partnerskú školu. Motívom bolo logo našej školy a jesenná atmosféra.“
Eva Lisková, Stredná odborná škola Jozefa Čabelku, Holíč

„Už niekoľko rokov naša škola reaguje na tento projekt. Myslím si, že práca, pri ktorej si
vyskúšali svoje umelecké cítenie, sa im veľmi páčila a mali z nej dobrý pocit.“
Marta Greňová, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského, Košice
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„Do prípravy záložiek sa zapojili všetky ročníky. Hľadali sme inšpiráciu v rôznych
časopisoch a knihách, pracovali sme s papierom, látkami, stuhami... Veríme, že spolupráca
medzi školami týmto nekončí a očakávame nejaké to nabudúce. Ďakujeme organizátorom za
zaujímavý projekt. Tešíme sa na ďalší ročník.“
Mariana Masnicová, Gymnázium, Tvrdošín

„Sme radi, že tento projekt pokračoval aj v tomto roku, pretože vytvára podmienky
na zbližovanie škôl a rozvíja tvorivé schopnosti žiakov. Dúfame, že záložky budú slúžiť na to,
na čo boli vyrobené – stanú sa užitočnými pomocníkmi pričítaní kníh.“
Magdaléna Gašová, Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová, Žilina
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„V škole plánujeme vytvoriť priestor pre novovzniknuté záložky, aby si ich aj iní žiaci mohli
pozrieť... Verím, že tento projekt nájde svoje miesto aj budúci rok na našich školách.“
Henrieta Mandzáková, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné

„Naším cieľom v tomto projekte bol návrat ku knihe – priateľovi človeka a podporenie
kladného vzťahu k čítaniu a poznávaniu nového.“
Beáta Motyčková, Stredná odborná škola, Sládkovičova, Snina

„Poďakovali sme sa našej partnerskej škole za toto záložkové priateľstvo. Ich záložky
putovali do kníh a zošitov našich nedočkavých žiakov – doprávakov. Informácia o priebehu
realizácie výmeny záložiek a fotografie záložiek sa objavia v školskom časopise a aj v kronike
našej školy.“
Anna Kaľavská, Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná, Košice
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„Sympatické na celej akcii je snaha nadviazať družbu medzi školami na Slovensku a podpora
čítania žiakov...“
Mária Khűrová, Gymnázium, Školská, Vráble

„Žiaci zhotovili zaujímavé záložky a súčasne dokázali, že mladí ľudia sú pracovití, nápadití
a kreatívni. Inšpirovali sa myšlienkami o priateľstve, láske, knihách...“
Anna Drizgová, Obchodná akadémia, Žilina

„...Žiaci si vymenili mailové adresy a kontakty na sociálnych sieťach a veríme, že ich
komunikácia týmto projektom nekončí. Ďakujeme za túto príležitosť a veríme, že budúci rok
sa budeme môcť zapojiť.“
Zuzana Vráblová, Súkromné športové gymnázium, Užhorodská, Košice

Vypracovala: Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice, Slovenská
pedagogická knižnica (22. 11. 2012)
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