Hodnotenie
4. ročníka česko-slovenského projektu
Záložka do knihy spája školy: Namaľuj mi svojho obľúbeného literárneho hrdinu
základnými školami
(výber z 320 hodnotení)

Čestní hostia z Českej republiky

„Děti na celém 1. stupni se s chutí pustily do práce na záložkách, zejména, když na webu
zhlédly informace o partnerské škole. Nastalo přemýšlení, kterého literárního hrdinu si vybrat
a čím kamarády na Slovensku potěšit...“
Irma Fendrichová, Základní škola, Obříství, Česká republika

„Během měsíce října děti kreslily v hodinách výtvarné výchovy svého oblíbeného literárního
hrdinu, během kreslení jim paní učitelka četla úryvky z těchto knih. Děti práce velmi bavila,
zvláště i proto, že se o výsledek svého snažení podělily se slovenskou školou Biely Potok,
Ružomberok. O záložky z partnerské školy byl takový zájem, že si je musely vybírat podle
vylosovaných čísel. Doufáme, že nezůstane jen u této formy spolupráce a se školou
na Slovensku navážeme další přátelské vztahy.
Jovanka Rybová, Základní škola a MŠ, Kyjov – Bohuslavice
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„Záložky vytvořené našimi žáky jsme zaslali v říjnu na Slovensko. Brzo sme dostali e-mail:
...ďakujeme za Vaše krásne záložky, ktoré motivovali pedagógov k ďalšej tvorbe a urobili
radosť hospitalizovaným deťom... Slovenské záložky také potěšily naše žáky zapojené
do projektu. Těšíme sa na další ročník projektu.“
Eva Frančeová, ZŠP a ZŠS Lužiny, Trávníčková, Praha

„Naše školní družina při základní škole v Suchdole se zapojila do projektu. Byla nám
přidělena Základní škola, Slovenský Grob. S velkým nadšením a zájmem děti vyráběly
záložky. Děti ze Slovenska nám poslaly záložky, které se nám velice líbily. K zásilce záložek
jsme přidali fotografie dětí a kalendář (jako dárek) pre rok 2014, který děti vyráběly. Těšíme
se na další spolupráci s dětmi ze Slovenska.“
Dana Kratochvílová, Základní škola, Suchodol
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Výber zo Slovenskej republiky

„Veľmi pekne ďakujeme za túto aktivitu pre školy, v ktorej sme my mohli podporiť
netradičnou motiváciou záujem o čítanie tým, že žiaci hľadali svojich literárnych hrdinov, aby
ich mohli nakresliť na záložku, získali kontakt s českou školou a rozvíjali fantáziu a tvorivosť
žiakov pri vlastnej predstave hrdinu.“
Anna Sukubová, Základná škola, Mníchova Lehota

„Naši žiaci vyrábali záložky s veľkou chuťou pre žiakov Spojenej školy v Bratislave. Veríme,
že sme im tiež urobili radosť a naše záložky splnili cieľ – spojili ďalšie dve školy, ktoré medzi
sebou nadviažu priateľský vzťah a spoluprácu.“
Anna Brezinová, Základná škola, Východná
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„Žiaci si najprv v školskej knižnici vybrali knihu, ktorá sa im nejakým spôsobom najviac
páčila, potom si ju v nej aj začali čítať. Následne si ju zobrali domov, kde ju dočítali
a nakoniec ju pretavili do svojej tvorivej práce v podobe záložky.“
Soňa Vozárová, Základná škola a materskou školou, Veľká Lehota

„Žiaci 2., 3., 5. a 6. ročníka pod vedením svojich učiteliek a vychovávateliek prijali našu
výzvu a s chuťou sa pustili do práce. Postupne vznikali krásne, pestré záložky rôznych tvarov
a veľkostí, ozdobené výšivkami i nožičkami. Mali podobu rozprávkových bytostí, zvieratiek
a postavičiek z obľúbených knižiek. Na každej záložke bolo vidno, že naši žiaci nielen radi
maľujú, ale aj veľa čítajú.“
Jana Janečková, Základná škola, Tbiliská, Bratislava

„Ihneď po pridelení českého partnera sme sa s ním prostredníctvom e-mailu skontaktovali
a dohodli si termíny výmeny zásielok. Následne sme sa na hodinách slovenského jazyka
a informatiky zoznámili s partnerskou školou prostredníctvom internetových stránok. Potom
sa už začala výroba. Žiaci vyrábali záložky doma, v školskom klube detí, na hodinách
výtvarnej a literárnej výchovy. Využívali rôzne techniky – od kresby, cez akvarel, koláž
až po servítkovú techniku. Mnohí žiaci na záložku uviedli nielen svoje meno, ale aj adresu,
triedu a e-mailovú adresu.“
Erika Cipovová, Základná škola, Lehota pod Vtáčnikom
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„Žiaci si individuálne prečítali rozprávkové knihy zo školskej knižnice alebo svoje osobné
obľúbené knihy. Potom sa v školskom klube detí realizovalo aj skupinové čítanie vybraných
rozprávkových titulov. Následne sa už pri výrobe záložiek žiaci inšpirovali hrdinami
z prečítaných rozprávkových kníh. Neboli to len tradiční hrdinovia. Detského čitateľa oslovili
aj nové rozprávkové postavičky, ktoré deti poznali prevažne z animovaných rozprávok.
Nebránili sme im pri výrobe záložiek s týmito hrdinami, keďže mnohé animované rozprávky
sú už zaznamenané aj knižne a žiaci si priniesli do školy aj knihy s takýmito rozprávkami.“
Slávka Karchová, Základná škola, Baškovce

„Ďakujeme Slovenskej pedagogickej knižnici za možnosť zapojiť sa do projektu, ktorý žiakov
viac priblížil ku knihám, k novým kamarátom i priateľstvám. Žiaci s veľkou radosťou
a zanietením vyrábali záložky pre žiakov z Banskej Bystrice. Napísali aj pár slov o našej
školskej knižnici, o knihách a o sebe. Veríme, že záložky budú našim novým kamarátom dlho
a dobre slúžiť a že všetci získame prostredníctvom tejto výmeny väčšiu chuť čítať.“
Elena Smoláková, Základná škola, Holíčska, Bratislava
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„Žiaci tak ako vlani s chuťou vyrábali záložky pre svojich neznámych kamarátov, tento raz
z Česka. Záložky vyrábali pod vedením učiteliek a vychovávateliek počas hodín výtvarnej
výchovy, pracovného vyučovania, čítania, ale i v školskom klube. Vyrobili pestré záložky
so zvieratkami, rôznymi obrázkami, ktoré predstavujú ich hrdinov. Naše záložky už cestujú
k svojim budúcim čitateľom. Snáď sa neminú svojmu účelu a budú súčasťou mnohých
zaujímavých detských kníh.“
Ľubica Boršová, Základná škola, Alžbetin Dvor, Miloslavov

„Pri výrobe záložky sme viedli žiakov ku kladnému vzťahu k čítaniu a ku knihám. Vytvárali
sme pozitívny vzťah k čítaniu. Výroba záložiek podporovala aj medziľudské vzťahy medzi
žiakmi a podporovala ich v pozitívnom smere. Pri vyrábaní záložiek boli žiaci veselí a tešili
sa, že záložky pošleme do školy v Trnave.“
Zdenka Vojteková, Spojená škola sv. Jozefa internátna, Turzovka

Žiaci na 1. a 2. stupni našej školy sa s chuťou pustili do práce a na hodinách výtvarnej
výchovy a slovenského jazyka postupne vytvorili 600 záložiek, ktoré vynikali originálnym
spracovaním témy, rôznorodosťou tvarov a farebnosťou. Na záložky nielen kreslili svojho
literárneho hrdinu, ale ho aj opisovali, vypisovali jeho charakteristické vlastnosti, či písali
na záložky citáty z obľúbených kníh... Naši žiaci už netrpezlivo očakávajú záložky
z partnerskej školy, ktoré im rozšíria obzory o nových literárnych hrdinoch a poskytnú im
novú inšpiráciu na čítanie kníh a rozvoj čitateľskej gramotnosti.“
Mgr. Anna Paučulová, Základná škola, SNP, Banská Bystrica
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„Naša škola sa každoročne zapája do tohto projektu, tento rok sme dostali opäť školu
zo Slovenska, ich záložky sa nám páčili, boli milé a inšpiratívne. Naši žiaci si postupne
zvykajú, že začiatkom roka ich táto povinnosť čaká a tak s potešením môžem skonštatovať, že
niektoré, hlavne mladší žiaci referujú, aké knihy majú rozčítané. Pre nás vyučujúcich to má
taktiež opodstatnenie, pretože čítanie nie je až takým zaujímavým artiklom pre žiakov
a prostredníctvom tejto akcie získavame prehľad, kam sa uberajú žiaci, teda aké knihy si
vyberajú, prípadne aké knihy im odporúčajú rodičia či iní príbuzní...“
Anna Kováčová, Základná škola, Na Hôrke, Nitra

„Žiaci maľovali, kreatívne tvorili na hodine výtvarnej výchovy s cieľom zobraziť svojho
obľúbeného literárneho hrdinu. V nevšednej atmosfére školskej knižnice nasledovalo spoločné
stretnutie žiakov... Dôkazom toho, že naši žiaci sa stali radi poslami priateľstva, sú ich
nápadité záložky.“
Iveta Zvalová, Základná škola s materskou školou, Bystričany
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„Žiakom našej partnerskej školy pripravili naši žiaci záložky do knihy s motívmi svojich
obľúbených literárnych hrdinov. Žiaci boli pri práci tvoriví a kreatívni a napísali pre svojich
kamarátov aj list, na ktorý sa všetci žiaci, ktorí záložky vyrábali, aj podpísali. Záložky, ktoré
sme dostali, sa žiakom veľmi páčili a určite ich budú využívať na hodinách čítania. Naša
škola celý tento projekt hodnotí pozitívne, pretože nielen nám, ale aj iným školám umožnil
získať nové priateľstvá medzi školami a ich žiakmi a podporil čítanie prostredníctvom výmeny
záložiek.“
Denisa Mináčová, Špeciálna základná škola, Klenovec

„Menší, ale aj väčší žiaci našej školy sa na hodinách výtvarnej výchovy pustili s chuťou
do tvorivej práce. V priebehu dvoch týždňov vyrobili záložky pre svojich českých kamarátov.
Následne netrpezlivo čakali na ich záložky. Prekvapenie bolo o to väčšie, keď žiaci 2. stupňa
dostali k záložkám aj listy od českých kamarátov, ktoré boli písané rukou. Bolo príjemné
sledovať, že cieľ tohto projektu bol splnený naozaj v duchu Záložka do knihy spája školy
a vytvára nové priateľstva.“
Andrea Vallová, Základná škola, Lozorno

„Aj tento rok sme sa s nadšením zapojili do tohto prínosného projektu. Mladší žiaci sa
väčšinou zamerali na obľúbených rozprávkových hrdinov. Učitelia sa so žiakmi porozprávali
o ich dobrých vlastnostiach, ako sú napríklad poslušnosť, štedrosť, úprimnosť,
pravdovravnosť i úcta k starobe. Pod detskými rukami začali oživovať princezné, Červené
Čiapočky, Jankovia Hraškovia... Niektorí starší žiaci vyrobili záložky s filmovými postavami,
ako sú Fantomas, Batman, Shrek. Veríme, že záložky splnia svoju funkciu, žiaci budú viac
motivovaní a radi si prečítajú nejakú pre nich zaujímavú knihu.“
Danka Sálusová, Základná škola s materskou školou, Liptovská Teplá
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„Spoločne sme sa dohodli, že si záložky vyrobíme aj pre seba a podarujeme si ich navzájom
na Vianoce. V rámci čítania čítame veľa kníh, navštevujeme školskú knižnicu a verím, že tieto
záložky budú dopĺňať a strážiť listy strán na ďalšie čítanie.“
Monika Fintorová, Základná škola, Kupeckého, Pezinok

„Starší aj mladší žiaci našej školy sa s veľkou chuťou a elánom pustili do práce. Žiaci
vyrábali záložky rôznych tvarov a veľkosti s rozmanitými motívmi počas vyučovacích hodín
alebo doma. Učitelia alebo žiaci pri ich výrobe čítali prevažne rozprávky a príbehy zo života
detí. Mnohí opäť siahli po svojej obľúbenej knihe a literárnom hrdinovi. Porovnávali svoj
život so životom literárneho hrdinu, hľadali, čo je aktuálne v dnešnej dobe... Projektom sme
prepojili medzipredmetové vzťahy (napr. slovenský jazyk, výtvarná výchova, výchova umením,
vlastiveda, geografia, biológia) a upevnili medzinárodnú spoluprácu škôl.“
Dana Volčáková, Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou
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„Naši žiaci sa veľmi tešili na výrobu záložiek. Vyrobili nádherné záložky. Prostredníctvom
emailu sme sa skontaktovali s partnerskou školou. Poslali sme vyrobené záložky a dostali sme
krásne záložky od partnerskej školy.“
Dana Rosolová, Základná škola, Lastomír

„Nápad so záložkami sa nám zapáčil. Vyrábali ich všetci žiaci... Malým prvákom sme
vysvetlili, čo to vlastne je záložka, a tým starším žiakom pripomenuli, že čítanie kníh je
neopakovateľný, vzrušujúci zážitok.“
Zuzana Hudaková, Základná škola, Batizovce
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„Na hodinách výtvarnej výchovy, výtvarnom krúžku i počas činnosti školského klubu detí žiaci
výtvarne spracovávali určenú tému – svojho rozprávkového hrdinu. Pri práci využili rôzne
techniky – lepenie, strihanie, kreslenie, maľbu, koláž, kresbu tušom. Žiaci si pri práci
zaspomínali na rozprávkových hrdinov zo starých rozprávok, ale i z tých modernejších.
Záložky obohatia naše vzťahy s družobnou školou zo Zlína. Zároveň sa žiaci dozvedeli, akých
hrdinov poznajú deti z českých škôl.“
Miriam Krkošková, Základná škola, Žabokreky

„Naša škola sa s radosťou zapojila do projektu. Žiaci usilovne vyrábali záložky. Svoju
partnerskú školu sme si vyhľadali na internete...“
Mária Novotná, Základná škola, Šemša

„Veríme, že vytvorením zaujímavých záložiek a výmenou medzi žiakmi dvoch škôl sme
vzbudili väčší záujem o čítanie kníh. Na našej škole sme vytvorili ďalšie záložky s nápisom –
Čítajme si spolu! –, ktoré žiaci odovzdali babičkám a deduškom na spoločnom posedení
so starými rodičmi 28. októbra 2013.“
Kvetoslava Kotrhová, Základná škola s materskou školou, Chocholná-Velčice
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“Žiaci pod vedením svojich triednych učiteliek vyrábali záložky na hodinách výtvarnej
výchovy a v školskom klube detí. Používali rôzne techniky: kreslenie, kolorované kreslenie,
maľovanie, koláž, mramorovanie, skladanie, lepenie, kreslenie pomocou grafického editora…
Sme radi, že sme sa do tohto projektu zapojili. Účasť v ňom bola prínosom pre žiakov aj
pre učiteľov.”
Milota Galíková, Základná škola, Hrnčiarska, Zvolen

„Našu školu navštevujú žiaci s diagnostikovaným mentálnym postihnutím, pochádzajúci
zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí mimo školy nemajú prístup k literatúre
a k čítaniu kníh. To bol hlavný dôvod, prečo sme sa radi zapojili do projektu. Chceli sme
žiakom ukázať možnosť vnoriť sa do sveta fantázie pomocou kníh.“
Diana Sujová, Špeciálna základná škola, Obrancov mieru, Detva

„Našich žiakov inšpirovali obľúbení knižní, ale aj filmoví hrdinovia. Na záložkách sa objavili
Simpsonovci, Maťko a Kubko, Červená Čiapočka, Macko Pú a mnohí ďalší. Niektorí
stvárňovali rôzne abstraktné témy a použili aj netradičné výtvarné techniky. Do tohto projektu
sa s chuťou zapojíme aj o rok.“
Soňa Kovárová, Základná škola, Školská, Považská Bystrica
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„Vďaka projektu naše hospitalizované deti opäť prežívali príjemné a tvorivé chvíle, rozvíjali
svoju kreativitu, fantáziu a manuálne zručnosti pri výrobe záložiek. Spríjemnili si tým pobyt
v nemocnici a aspoň na chvíľu odpútali svoju pozornosť od chorôb, kvôli ktorým boli
hospitalizované.“
Martina Kubenová, Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení,
Levice

„S českou partnerskou školou sa nám spolupracovalo veľmi dobre. K našim návrhom boli
ústretoví a vyrobené záložky spolu s fotografiami nám zaslali ešte skôr, ako bolo dohodnuté.
Z ich záložiek sme si spravili peknú výstavku, ktorou sa teraz kochajú všetci žiaci našej
školy.“
Jana Banovčinová, Základná škola, Biely Potok
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„Aj vďaka tomuto projektu sme my, učitelia, mali príležitosť motivovať žiakov k čítaniu
a ilustrovaniu záložky z vlastne prečítanej knihy. Aj touto formou to čítanie sa stalo
atraktívnejším, lebo žiaci mysleli aj na žiakov z partnerskej školy, ktorí podobne čítajú
a ilustrujú záložky. S väčšou radosťou čítali knihy a následne rozmýšľali o postavičkách
z prečítaných kníh. Po získaní záložiek z partnerskej školy s radosťou si ich založili do svojich
kníh. Už teraz sa tešíme na budúcoročný projekt.“
Marta Kucerová, Základná škola, Komenského, Snina

„Vyrobili sme oveľa viac záložiek a tak sme sa rozhodli, že časť záložiek pošleme našej
partnerskej bratislavskej škole a časť venujeme prváčikom pri zápise do 1. ročníka, aby im
v ich prvých knižkách označila stranu s písmenkom či obľúbeným obrázkom.“
Mária Zvalová, Základná škola, Ďumbierska, Banská Bystrica

„Aj v tomto školskom roku sme zapojili našich žiakov 1. stupňa do projektu, ktorým sme
rozvíjali tvorivosť a fantáziu žiakov, ich kladný vzťah k čítaniu kníh a vzájomnú spoluprácu.
S pridelenou bratislavskou základnou školou sme si vymenili záložky. Deťom urobili veľkú
radosť. Tešíme sa na budúci rok...“
Gabriela Huculová, Základná škola, Tomášikova, Košice
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„Naši žiaci prijali projekt i partnerskú školu z Giraltoviec s nadšením. Pripravili rozhlasovú
reláciu v školskom rozhlase, aby informovali spolužiakov o všetkých detailoch projektu
i o partnerskej škole a kraji, v ktorom sa nachádza. Pri vytváraní záložiek vychádzali zo svojej
kultúry a na mnohých záložkách figurujú literárni hrdinovia z cudzojazyčných kníh, ale
rovnako tak spoznáte i hrdinov našich klasických slovenských rozprávok, Maťka a Kubka,
Hlúpeho Kuba, Janka Hraška a iných. Žiaci sa stretávali v školskej knižnici i mimo nej,
rozprávali o svojich obľúbených knihách, predstavovali ich svojim spolužiakom a diskutovali
o osude hrdinov zo svojich kníh.“
Adela Melišeková Dojčanová, Súkromná základná škola BESST, Trnava

„Najväčšiu radosť z výroby záložiek mali naši piataci, šiestaci a žiaci zo školského klubu.
Mnohých téma zaujala natoľko, že prichádzali do školskej knižnice, aby si vypožičali knihy
o hrdinoch, ktorých potom stvárnili na svojich záložkách. Tí snaživejší ich vytvorili aj viac.
Počas Medzinárodného dňa školských knižníc sme z nich nainštalovali výstavku a žiaci
z jednotlivých tried si ich mali možnosť prezrieť spolu so záložkami, ktoré nám zaslala naša
partnerská Základná škola na ulici Škultétyho v Topoľčanoch.“
Emília Šupšáková, Základná škola, Komenského, Svidník
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„Projekt sme pojali formou rozprávania o obľúbenej knihe, čítaním kníh nielen v škole, ale
aj doma a zistili sme, že záložka pri čítaní je veľkým pomocníkom. Prostredníctvom čítania
počas hodín literatúry a výtvarnej výchovy si žiaci namaľovali ľubovoľnou technikou
na záložku svojho najobľúbenejšieho hrdinu. Aj my učitelia sme zisťovali, že zo dňa na deň
nám pribúdali naozaj tvorivé, farebné a krásne záložky, ktoré si žiaci vytvorili ľubovoľnou
technikou. Zistili sme, že niektorí žiaci majú aj spoločných hrdinov... Dúfame, že v spolupráci
s našou partnerskou školou budeme pokračovať aj po ukončení projektu.“
Hana Tereňová, Základná škola M. R. Štefánika, Ivanka pri Dunaji

„Na vyučovacích hodinách, v rámci ktorých žiaci vyrábali záložky, sa dali veľmi pekne
rozvíjať aj medzipredmetové vzťahy medzi slovenským jazykom a literatúrou, výtvarnou
výchovou, ale aj etickou výchovou. Žiaci si buď prečítali rôzne rozprávky, alebo
prerozprávali obsah svojej najobľúbenejšej knihy. Samozrejme si spolu pripomenuli aj určité
etické posolstvo, ponaučenie či múdru myšlienku, ktoré sú obsiahnuté v každej rozprávke.
A potom svojho obľúbeného literárneho hrdinu zhmotnili do farebnej záložky. Tieto
vyučovacie hodiny sa žiakom veľmi páčili, boli pre ne nielen živé, zaujímavé, ale aj poučné.“
Adriana Veličová, Základná škola, Petra Jilemnického, Zvolen
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„Aby boli detskí literárni hrdinovia čo najvernejší, žiaci si priniesli vlastné knižky. Listovali si
v nich, hľadali vhodné ilustrácie a radili sa, čo nakreslia. Niektorých myšlienka záložky
do knižky nadchla tak, že si doma vyrobili viacero záložiek... Ako najväčšie pozitívum projektu
vidím to, že si žiaci priniesli svoje obľúbené knižky do školy. Najčastejšie sa opakovala knižka
Jeffa Kinneya Denník odvážneho bojka, Megan McDonaldovej Dada Nálada. Objavili sa
aj populárno-náučné knižky o vesmíre, komiksové postavy aj reálni futbaloví hrdinovia
(v portrétoch). Práve materiálnosť knihy a nadšenie aktívnych čitateľov ovplyvnila aj žiakov,
ktorí sa čítaniu vyhýbali a kontakt s knižkami nemali. Obkresľovali obrázky z kníh kamarátov
a inšpirovali sa ich nadšením.“
Veronika Kovácsová, Spojená škola, Tilgnerova, Bratislava

„Žiaci sa s chuťou pustili do práce. Detská fantázia pracovala na plné obrátky. Podobné
to bolo aj s literárnymi hrdinami. Boli z rozprávok, dievčenských aj chlapčenských románov,
z dobrodružnej prózy, ale dosť postavičiek bolo aj z fantazijnej literatúry... Žiaci na svoju
záložku dopísali prianie: Nech ti záložka dobre slúži a prináša radosť.“
Katarína Mrázová, Základná škola, Turnianska, Bratislava
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„Tohoročná téma projektu vyvolala kladnú reakciu medzi pedagógmi i žiakmi. Mesiac tvorili
svoje malé výtvarné diela, aby potešili svojich kamarátov z českej priateľskej školy. Odrazu
ožívali pod ich rukami hlavne rozprávkové postavičky, aby mohli byť umiestnené tam, kde je
ich miesto – do knihy. V polovici októbra sme už mali všetko hotové a v školskej knižnici sme
urobili výstavu prác žiakov celej školy. Žiaci, ktorí sa výstavy zúčastnili, mali naozaj na čo
pozerať. Výstava záložiek partnerskej školy bola hneď po našej a nasledovalo rozdávanie
v triedach. Ďakujeme organizátorom tohto krásneho projektu i za tému, pri ktorej sa hlavne
starší žiaci vrátili do sveta rozprávok a s nadšením tvorili záložky.“
Danica Janišová, Základná škola, Turzovka-Bukovina

„Možnosť zapojiť sa po prvýkrát do tohto projektu sme uvítali s nadšením. Aj my sa na našej
škole stretávame s problémami s čitateľskou gramotnosťou u žiakov, s nezáujmom o knihy
a literatúru vôbec. Do projektu sa zapojili žiaci 1. - 5.ročníka a školského klubu detí. Popri
výrobe záložiek sme počúvali rozprávky nahraté slovenskými hercami, čítali sme si z detských
kníh. Tí menší dokonca navštívili aj Knižnicu Profesora Štefana Pasiara v Hnúšti...
Uvedomujeme si, že na žiakov treba vplývať v čo najmladšom veku, preto tvorbu záložiek
vítame ako pozitívnu sprievodnú akciu. Žiakov teší nielen to, že budú obdarovaní, ale hlavne,
že môžu niečo vlastnoručne vyrobené darovať.“
Miloslava Libiaková, Základná škola Klokočova, Hnúšťa
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„Žiakom, ale aj niektorým kolegyniam, sa spočiatku nepozdávala vopred určená téma, pretože
nie všetci, hlavne žiaci na 1. stupni nevedia tak pekne kresliť, aby sa na základe ich
výtvarného prejavu dalo identifikovať, o akú literárnu postavu ide. Nakoniec sme to však
zvládli a poslali sme našej českej partnerskej škole záložky s danou témou.“
Alena Môciková, Základná škola s materskou školou, Čavoj

„Žiaci boli aktívni, tvoriví, použili rozmanité techniky, aby svojich literárnych hrdinov
na záložkách čo najlepšie prezentovali... Spolu sme si pripomenuli knihy, ktoré žiaci čítali
a besedovali sme nielen o prečítaných príbehoch, ale zopakovali sme si aj hlavné a vedľajšie
postavy. Do projektu sa zapájame každý rok pravidelne a sme milo prekvapení, ako ho žiaci
prijímajú.“
Ľubomíra Halušková, Základná škola P. Kellnera Hostinského, Rimavská Sobota
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„My sme dostali okrem záložiek aj pekné informačné materiály o Strečne a jedno číslo
školského časopisu. Našich Haligovčanov to veľmi oslovilo, hneď sa viacerí podujali získať
informačné materiály o našom kraji, aby sme ich mohli poslať do strečnianskej základnej
školy. Milo nás prekvapilo pozvanie na návštevu do našej partnerskej školy. Dúfame, že
návšteva Strečna sa uskutoční, rovnako ako návšteva u nás, pretože aj my sme prišli
s rovnakou ponukou.“
Zuzana Poláčková, Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja, Haligovce

„Porozprávali sme sa o tom, prečo si vybrali práve toho literárneho hrdinu, čím ich zaujal...
Na záver sme spoločne vytvorili nadpis – HRDINA, a detské postavičky, ako tvorcov
záložiek.“
Tatiana Roháľová, Základná škola s materskou školou, Šarišské Michaľany

„Ďakujeme, že sme sa mohli zapojiť do projektu. S kolegyňami sme zapojili do projektu celý
prvý stupeň spolu s piatym a šiestym ročníkom. Aj napriek rekonštrukcii okien, plaveckého
výcviku, sme zvládli vytvoriť pekné záložky, ktoré verím, že ocenia aj žiaci z českej školy.
Žiaci najčastejšie kreslili literárnych hrdinov, ktorí vystupovali nielen v knihách, ale aj
v rozprávkach, ktoré videli. Najmä tí menší.“
Margaréta Matúšová, Základná škola s materskou školou, Motešice
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„Žiaci s radosťou vyrábali záložky. Dňa 29. októbra sme vyhodnotili tie najkrajšie a odmenili
ich vecnými cenami. Tieto odmenené záložky sme zaslali do našej partnerskej školy do Veľkej
Lehoty. Spolupráca s vybranou školou bola výborná.“
Andrea Tóthová, Základná škola s materskou školou, Dubník

„Na záložkách sa objavili hrdinovia z kníh, ktoré si majú možnosť žiaci vypožičať z našej
školskej knižnice alebo obľúbení hrdinovia z prečítaných kníh. Tak sa na záložkách objavili
postavy z rozprávok. Napríklad Žabí princ, Cínový vojačik, Červená čiapočka, Škaredé
kačiatko, Zajko Bojko, Včielka Maja a mnoho ďalších. Najväčší čitatelia našej školy – štvrtáci
sa s vervou pustili do výroby záložiek. Po prečítaní viacerých kníh sa dohodli, že vyrobia
záložku s obľúbenou postavou Analfabetou Negramotnou od Jána Uličianského technikou
origami. Siedmaci na hodinách výtvarnej výchovy vytvorili záložky po prečítaní kníh
J. K. Rowlingovej Harry Potter s jeho hlavnou postavou. Žiaci piatej triedy po prečítaní knihy
M. Ďuríčkovej Danka a Janka vytvorili záložky v tvare hlavných hrdiniek... Náš hrdina je
priateľ, kamarát, niekto, kto sa nám páči. Je dobrý, milý, pekný, koho obdivujeme.“
Stanislava Žembová, Základná škola, Školská, Huncovce
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„Myšlienka vyrobiť záložku do knihy pre kamarátov z partnerskej školy v Čechách žiakov
nesmierne nadchla. Žiaci si priniesli do školy knihy, ktoré radi čítajú, a podľa predlohy alebo
vlastnej fantázie a kreativity kreslili, maľovali, dokonca aj vyšívali na záložky obľúbené
literárne postavy. Na záložkách ožili napríklad postavičky z kníh Gabriely Futovej, odvážny
bojko, Malý princ, Harry Potter, Analfabeta Negramotná, Anna zo Zeleného domu, Oksa,
Pipi Dlhá Pančucha a iné hrdinky či hrdinovia poviedok, dobrodružných príbehov, fantasy
literatúry, ale tiež princezné, zvieratká a postavičky z rôznych rozprávok. U mladších žiakov
dominovali šaškovia, Šmolkovia, včielka Maja... Žiaci sa veľmi tešia nielen z toho, že urobia
radosť novým kamarátom, ale aj z toho, že im prostredníctvom záložiek predstavia svojich
obľúbených literárnych hrdinov. Veríme, že zvedavé deti z partnerskej školy budú chcieť
spoznať knihy, v ktorých hrdinovia zo záložiek vystupujú, budú chcieť prežiť ich príbeh.
A možno zistia, že obľubujú rovnaké literárne postavy ako žiaci na Slovensku. Je veľmi dobré,
že si žiaci aj takýmto spôsobom môžu budovať (alebo vytvoriť) pozitívny vzťah ku knihám
a k čítaniu vôbec.“
Martina Grolmusová, Piaristická spojená škola F. Hanáka, Prievidza

„Naša škola spolupracovala s českou partnerskou školou. Spolupráca so ZŠ s MŠ Kunštát
bola výborná. Získali sme nové vedomostí o kraji i škole. Vymenili sme si navzájom fotografie
našich žiakov pri výrobe záložiek. Žiaci boli spoluprácou nadšení. Dostali sme dokonca
aj pozvanie na návštevu Kunštátu. Na oplátku sme pozvali našich českých kamarátov k nám
do Divína... Sme radi, že sme spoznali, čo čítajú českí žiaci a ktorí hrdinovia z kníh ich
oslovili.“
Soňa Laurová, Základná škola, Divín
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„Po niekoľkých priateľských e-mailoch nás kontaktných a zodpovedných osôb sme sa
dozvedeli zaujímavé informácie o našich školách. Potom prišiel deň D výmeny balíkov plných
prekrásnych záložiek. To bolo radosti a nadšenia, keď sme spoločne rozbaľovali balík
a rozdávali záložky žiakom. Dúfame, že priateľstvo a spolupráca medzi našimi školami bude
pokračovať aj naďalej. Osobne alebo v e-mailoch si budeme vymieňať informácie a novinky
o našej práci. 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

„Veľa žiakov v našej škole malo problém nakresliť nejakého literárneho hrdinu. Zamieňali si
pojem literárny a filmový hrdina... Literárnych hrdinov mnohí čerpali z diel, ktoré sme čítali
na hodinách literatúry. Naši žiaci chcú zostať s vybranou českou školou v kontakte, preto sme
partnerskej škole navrhli, či by sme nemohli naďalej spolupracovať na nejakom projekte.“
Lucia Sotoňáková, Základná škola, Kovarce
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„Táto aktivita bola zaujímavou pre žiakov tým, že tvorili darček pre neznámeho kamaráta
a následne boli rovnako obdarovaní niekým, koho mali možnosť spoznať len sprostredkovane.
Radi sa zapojíme aj o rok.“
Jana Andrassy, Základná škola, Z. Nejedlého, Spišská Nová Ves

„Žiaci ľubovoľnou technikou stvárnili svojho obľúbeného literárneho hrdinu. Výmenou
záložiek sme nadviazali výbornú spoluprácu a kontakt so žiakmi z Českej republiky.
Do projektu sa zapojilo 112 detí zo školského klubu.“
Soňa Burdejová, Základná škola, Medňanská, Ilava

„Potešili sme sa téme o rozprávkových postavách. Žiaci sa s chuťou pustili do práce. Vznikli
pekné záložky, z ktorých sme si urobili výstavku. Žiaci potom hádali, z akej rozprávky je
postava. Potom sme si záložky vymenili s českou školou. Aj oni postupovali tak ako my.
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Najskôr záložky vystavili a následne hádali názov rozprávky. Keď k nám prišli záložky
z Česka, tak sme si ich najskôr vystavili, aby ich mohli žiaci poobdivovať a zistiť, z akej
rozprávky je postava na záložke. Ani naši žiaci nemali problém určiť rozprávku... Ďakujeme,
že sme sa mohli tohto výborného projektu zúčastniť.“
Oľga Nowaková, Základná škola s materskou školou, Čimhová

„Záložky sme si vymenili s českou partnerskou školou. A keďže 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

„Chceli by sme Vám poďakovať za možnosť zapojiť sa do projektu. Naši žiaci s veľkým
zanietením pracovali na svojich záložkách, aby potešili kamarátov zo Spojenej školy
internátnej v Leviciach. Z našich i darovaných záložiek sme si urobili výstavku.“
Mária Greňová, Spojená škola internátna, Spišské Vlachy
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„Celý mesiac október žiaci v jednotlivých triedach na hodinách výtvarnej výchovy kreslili
postavičky svojich obľúbených literárnych hrdinov a vytvorili naozaj krásne záložky. No my
sme tvorili nielen záložky, ale na internete sme vyhľadali základné informácie o našej
partnerskej škole a obci Kamenín, pripravili sme reláciu do školského rozhlasu o našej
partnerskej škole, nástenku o Kameníne a Krušetnici, na mape sme vyhľadali túto obec
a zistili sme, že sme od seba ďaleko...“
Jana Zemeníková, Základná škola s materskou školou, Krušetnica

„Tento rok sa žiaci tešili ešte viac, nakoľko dostali partnerskú školu z Čiech, z mesta Holice.
Každý žiačik 1. stupňa sa snažil, aby jeho záložka bola pekná a páčila sa kamarátom
v Čechách. Okrem výroby záložiek štvrtáci napísali listy. Chceli by nadviazať písomný kontakt
so štvrtákmi z Holíc. Časom možno vzniknú nové kamarátstva. Dozvedia sa navzájom o sebe,
ako žijú, aké majú záujmy. Zároveň sa zdokonalia v češtine, v reči, ktorá im nie je úplne
cudzia. A – kto vie? Snáď sa raz stretnú a budú mať príležitosť spoznať mesto svojich
kamarátov.“
Mária Ferenčičová, Základná škola, Hlboká cesta, Bratislava
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„Už tretíkrát sme sa zapojili do tohto zaujímavého a pre žiakov veľmi obľúbeného projektu.
Pod šikovnými rukami našich žiakov vznikali záložky s ich obľúbenými rozprávkovými
postavami. Napríklad Pyšná princezná, Červená čiapočka, Mach a Šebestová, Tri prasiatka,
Malý princ, Danka a Janka, Marienka a Janíčko, Sedem kozliatok, Pipi Dlhá Pančucha.
Spoločne sme vybrali a do Ostravy poslali 70 najkrajších záložiek. Veríme, že našim novým
kamarátom sa záložky budú páčiť. A keď budú čítať svoje obľúbené knihy, použijú záložky
od kamarátov zo Slovenska. Do balíka sme pridali aj cédečko o našej škole a zopár čísel
nášho školského časopisu Srdce.“
Edita Hozzová, Základná škola sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy

„Pozitívum tohto projektu vidíme i v tom, že sme s našimi žiakmi veľa diskutovali
o literárnych hrdinoch a porovnávali vzájomne medzi triedami, akých hrdinov si dnešní žiaci
vyberajú. Tiež sme si na našej škole urobili anketu a najkrajšie záložky a celý projekt chceme
zverejniť v našom školskom časopise či na webom sídle školy. Naši žiaci mali zážitok z toho,
že bude mať ich záložku nejaký žiak z inej – z českej školy. No a, samozrejme, najviac sa tešili
z rozdávania záložiek od svojich nových českých priateľov.“
Daniela Bytčanková, Základná škola, Lichardova, Žilina
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„Vďaka priateľstvu s českou ZŠ s MŠ v Melči sme sa dozvedeli veľa nového o našich školách,
učiteľoch, žiakoch, o sebe navzájom... Žiaci sa snažili vyrobiť krásne záložky. Niektoré ich
záložky obsahovali zaujímavé citáty z kníh, z ktorých pochádzala obľúbená literárna postava.
Veľmi nás potešilo, že aj česká škola nám zaslala krásne záložky, ktoré boli odlišné od tých
našich. Niektoré boli dokonca zalaminované, čiže sa automaticky predĺžila ich životnosť.
Darované záložky si žiaci hneď vložili do svojich kníh, ktoré mali so sebou v škole. Avšak
doma poputujú do ich najobľúbenejších kníh, na základe ktorých si vybrali svoju literárnu
postavu pre tvorbu záložky.“
Silvia Eštočinová, Základná škola s materskou školou, Lipovce

„Vzájomným e-mailom sme si vymenili informácie o našich školách a prostredí, v ktorom
žijeme. Informácie o partnerskej škole si žiaci prezerali na webovom sídle partnerskej školy
individuálne, na triednických hodinách a vyučovaní informatiky... Žiaci pracovali so záujmom
a niektorí z nich urobili pre svojich spolužiakov aj 2 – 3 záložky. Vyrobené záložky sme
poslali žiakom ZŠ Výčapy-Opatovce a čakali sme na odpoveď. Dočkali sme sa a s ďakovným
listom sme dostali aj záložky od žiakov našej partnerskej školy. Žiaci si záložky s radosťou
rozobrali.“
Viera Flašíková, Základná škola Sama Cambela, Slovenská Ľupča
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„Naši českí priatelia sa do projektu zapojili v spolupráci s ich mestskou knižnicou, a to
oddelením pre detí. Naše záložky, skôr ako ich dostanú českí žiaci, budú vystavené v Mestskej
knižnici Loket. Veríme, že našich českých kamarátov záložky potešia a budú sa im páčiť.“
Slavomíra Gašperanová, Základná škola, Beňuš

„Keďže sme sa aj my chceli našej partnerskej škole predstaviť, poslali sme im prezentáciu
o našej obci, odkaz na internetovú stránku s údajmi o našej škole, ako aj s bohatou
fotogalériou. Pred samotnou realizáciou projektu sme žiakom oznámili, pre koho ideme
záložky vyrábať. U žiakov táto informácia vzbudila obrovský záujem, nakoľko sa oni sami
tešili na záložky od žiakov z partnerskej školy. Sme presvedčení o tom, že takéto projekty majú
obrovský význam a podporujú priateľskosť, spoluprácu, odhodlanie, vzbudzujú u žiakov
obrovský záujem, pretože to robia pre niekoho iného. A nielen u žiakov, ale aj u učiteľov.
Verím, že takýchto projektov bude čoraz viac. Tohoročný projekt sa nám určite vydaril
a už teraz sa tešíme na budúci rok.“
Lucia Krivdová, Základná škola, Fričovce

29

„Dostali sme milé a veselé záložky z partnerskej Spojenej školy v Šali. Dúfame, že ich potešili
aj naše, ktoré usilovne vyrábali tretiaci, štvrtáci a piataci.“
Marcela Lacková, Základná škola s materskou školou, Česká, Bratislava

„Záložky a propagačné materiály od partnerskej školy sme najprv pre inšpiráciu ostatných
žiakov umiestnili na nástenných novinách a potom sme ich na podujatí v školskej knižnici
odovzdali účastníkom projektu. Žiaci záložky porovnávali, obdivovali techniku práce svojich
darcov. Z výmeny záložiek sa tešili.“
Kristína Tirpáková, ZŠ Ľubotín
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„V projekte sme si stanovili tieto ciele: rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, prirodzená
potreba spolupráce a kontaktov, ktoré sú dôležité pre život; využívať knihy zo školskej
knižnice priamo vo výchovno-vzdelávacom procese; vedieť vyjadrovať vlastné myšlienky;
rozvíjať tvorivosť a estetické cítenie v predmete výtvarná výchova; vytvoriť u žiakov
predstavu o pojme literárny hrdina; využívať poznatky z kníh pri zobrazovaní literárneho
hrdinu; rozvíjať spoluprácu s inou školou.“
Ľubica Karliková, Základná škola s materskou školou, Krajné

„Do práce za zapojili žiaci od tretieho ročníka až po siedmy ročník. Úloha pre všetky ročníky
bola jednotná. Mali pracovať s učebnicami literatúry či čítanky a vybrať si básničku, príbeh,
rozprávku od literárneho hrdinu ktorý na nich najviac zapôsobil. Svoje pocity, a predstavy
mali výtvarne zachytiť pri výrobe záložky. Práca pre žiakov nebola vždy jednoduchá. Niektorí
vedeli danú tematiku zachytiť, samostatne pracovať bez predlohy, iní sa opierali o výtvarné
práce už zobrazené v knihách. Na jednej strane záložky bol obrázok k danému textu
a na druhej strane žiaci písali názov autora, názov diela a svoje meno.“
Eva Huťanová, Základná škola J. A. Komenského, Revúca
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„Naši žiaci sa s chuťou pustili do projektu, ktorý bol pre nich novou aktivitou. Pre svojich
priateľov zo Špeciálnej základnej školy v Klenovci vyrobili nápadité a vkusné záložky
s postavičkami svojich obľúbených rozprávkových hrdinov. Práca na záložkách žiakom
priniesla veľa obohacujúcich zážitkov a veľa nadšenia z vlastnej tvorby. Veríme, že naše
záložky si čoskoro nájdu miesto v knižkách našich kamarátov z Klenovca. Ďakujeme za pekný
projekt a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.“
Mária Marcineková, Špeciálna základná škola internátna a ŠMŠI, Levice

„Naša základná škola sa zapojila do súťaže po tretíkrát. Žiaci boli myšlienkou nadviazať
kontakt s inou školou nadšení a s radosťou pripravovali pre svojich kamarátov záložky
do kníh. Vyhlásená téma bola veľmi vhodná pre všetky vekové kategórie. Veď čo je
pre čitateľa pri čítaní diela bližšie ako hlavný hrdina, v ktorom často hľadá sám seba. Ako
veľké plus vnímame zapojenie sa českých škôl do projektu. Už len pocit žiakov, že záložku
robia pre niekoho z inej krajiny, bol pre nich veľkou motiváciou.“
Beáta Karáčová, Základná škola, Sľažany
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„Naša škola s radosťou prijala ZŠ s MŠ v Uhrovci za partnerskú školu v tomto projekte. Žiaci
veľmi radi a so záujmom vyrábali záložky rôznych foriem i obsahu – stvárňovali svoje
obľúbené knižné postavičky – s vedomím, že tieto záložky urobia radosť žiakom z inej školy.
Tie najkrajšie, urobené rôznymi vekovými kategóriami, sme poslali našej partnerskej škole
dúfajúc, že sa im záložky budú páčiť.“
Terézia Mészárosová, Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Levice

„Do projektu sa zapojili všetci žiaci. Spolu sme navštívili školskú knižnicu a mestskú knižnicu,
aby sme žiakov inšpirovali. Každá trieda si prečítala úryvok z knihy, na základe ktorého
vytvorila záložky. Uvedený projekt bol pre žiakov veľmi zaujímavý. Rozprávkové postavičky
a literárni hrdinovia boli pre nich výraznou motiváciu. Škole, ktorá nám bola pridelená, sme
záložky odoslali a navrhli ďalšiu spoluprácu aj mimo projektu. Chceli by sme im priblížiť
bohatú históriu nášho mesta a kultúrne pamiatky známe nielen na Slovensku, ale aj
v zahraničí.
Viera Pitoráková, Špeciálna základná škola, F. Kráľa, Levoča
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„Do tohto projektu sa zapojili žiaci zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného
prostredia. Myšlienka urobiť radosť niekomu inému, ich veľmi zaujala. Záložky robili
na hodinách výtvarnej a pracovnej výchovy. Naši žiaci zhotovovali záložky s nadšením
a s veľkou láskou. Všetci učitelia aj žiaci sa už tešia na budúci školský rok, keď sa opäť
zapojíme do tohto projektu.“
Katarína Lutterová, Základná škola, SNP, Spišské Vlachy

„Žiaci mali radosť z toho, že môžu pre českých kamarátov vytvoriť a poslať niečo užitočné
a pekné na pamiatku a téma ich veľmi zaujala. Hodiny výtvarnej výchovy majú radi
a obľubujú aj rozprávkové príbehy, preto vytvorenie záložky bolo pre nich ideálnym spojením.
Pri ich výrobe sme sa rozprávali o partnerskej škole a o obci, v ktorej sa nachádza, o knihách
a čítaní, o literárnych postavách a rozprávkach... Výmena záložiek z partnerskej školy nás
obohatila nielen o naozaj veľmi pekné záložky od našich kamarátov, ale aj o pocit, že krásne
je dostávať, ale ešte krajšie dávať, ak to dávame s láskou... Bolo nám cťou zapojiť sa
do dobrej veci s peknou myšlienkou. Ďakujeme.“
Zuzana Šurinová, Základná škola s materskou školou, Stankovany
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„Naša škola sa s radosťou zapája do tohto projektu, ktorý sa stal súčasťou nášho školského
vzdelávacieho programu. Podporujeme ním záujem o čítanie, ale i fantáziu a manuálnu
zručnosť žiakov. V tomto roku bola prvýkrát tematická, zameraná na literárne postavy.
Považujeme to za dobrú myšlienku, pretože tým je projekt ešte užšie spojený so zážitkami
z čítania. Najmä menší žiaci mali veľkú radosť, keď sa mohli podeliť s ostatnými o svoje
skúsenosti s knihami a literárnymi postavami... Budeme radi, keď bude komunikácia s našou
partnerskou školou pokračovať a zostaneme v kontakte. Tešíme sa, čo nám prinesie ďalší
ročník projektu.“
Janka Klenovičová, Základná škola s materskou školou, Vlčany

„Do projektu sme sa zapojili prvýkrát. Žiakom sa táto akcia veľmi páčila. Mali veľkú radosť
jednak zo samotného vyrábania záložiek ako aj zo získavania nových kamarátov. Dokonca
začali mať radšej aj hodiny čítania.“
Gabriela Horňáková, Základná škola s materskou školou, Rudník
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„Na jednu stranu záložky sme namaľovali svojho literárneho hrdinu a na druhú stranu
záložky sme dali základné údaje o škole a obci... Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tohto
projektu.“
Lucia Paľovčíková, Základná škola, Vysoká nad Uhom

„V októbri sme sa na hodinách literatúry stretávali v školskej knižnici a diskutovali sme
so žiakmi o knihách, ktoré čitajú, o knihách, ktoré máme v školskej knižnici, o tituloch, ktoré
už mali vypožičané z našej školskej knižnice, aj o tých, ktoré by si priali mať zakúpené.
Zároveň sme sa rozprávali o literárnych hrdinoch, s ktorými sa zoznámili pri čítaní kníh.
Žiaci si vymieňali skúsenosti, predstavovali spolužiakom svojich obľúbených literárnych
hrdinov... Počas Medzinárodného dňa školských knižníc sa stretli žiaci nášho školského
parlamentu a vybrali tie najkrajšie záložky pre priateľov z Česka, napísali im osobný list,
obálku zabalili a symbolicky v tento deň – 28. októbra zásielku odoslali. Záložky, ktoré nám
poslali žiaci z Přerova sme dali do našej školskej knižnice, tam si ich môže každý žiak, či
žiačka nielen pozrieť, ale aj vypožičať spolu s knižkou.“
Slávka Štrbáňová, Základná škola, J. A. Komenského, Púchov

„Po prvotných vzájomných informáciách sme sa každá škola samostatne pustila do prípravy
záložiek. Žiaci pracovali s nadšením a odhodlaním urobiť tú naj záložku. Vždy sa snažíme
o niečo nové, hľadáme, inšpirujeme sa, tvoríme záložky, iné ako v minulých rokoch. Myslím,
že sa nám vydarili... Urobíme si z nich výstavku v našej školskej knižnici a ukážeme ich tak
aj širokej verejnosti... Projekty takéhoto zamerania majú svoje miesto medzi školskými
aktivitami, majú veľký význam a prínos pre žiakov všetkých vekových kategórií. Možno sa
nám nepodarí zvýšiť záujem o čítanie v domácom prostredí, ale v škole určite. Už teraz sa
tešíme na ďalší ročník.“
Monika Podolinská, Základná škola, Muránska Dlhá Lúka
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„Výroba záložiek spestrila hodiny slovenského jazyka a výtvarnej výchovy, respektíve
krúžkovú činnosť a bola vhodnou formou motivácie. Žiaci s učiteľkami si v triedach pripravili
výstavky zo svojich obľúbených kníh. Niektorí žiaci spolužiakom z nich aj prečítali krátky
úryvok... Priali by sme si, aby sa prvý nesmelý kontakt cez záložky rozvinul do priateľstiev
našich žiakov formou korešpondencie, možno aj niektorých tried.“
Anna Bucová, Základná škola s materskou školou, Bobrov

„Chcem vyjadriť túžbu, aby sa čítanie stalo pravidelnou aktivitou žiakov, ktorá rozvíja
fantáziu, slovnú zásobu aj intelekt, prispieva k zušľachteniu ducha. A tento projekt určite
prispel k tomu, aby žiaci viac čítali a častejšie siahli po knihe v čase osobného voľna.“
Valentina Brudňaková, Spojená škola, Centrálna, Svidník
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„Naši žiaci s veľkou chuťou pracovali na výrobe záložiek. Lákala ich nielen zaujímavá téma,
ale aj fakt, že ich malé dielka poputujú do zahraničia. Hoci sú to len žiaci prvého stupňa,
bravúrne zvládli stvárniť množstvo literárnych hrdinov. Napríklad Mácha a Šebestovú,
Maxipsa Fíka, Maťka a Kubka, Malého princa. Dokonca nechýbali ani dnes tak medzi
dievčatami obľúbené Monstersky.“
Jana Skaličanová, Spojená škola, Horné Rakovce, Turčianske Teplice

„Žiaci s veľkou radosťou vyrábali záložky pre svojich priateľov z bratislavskej školy.
Prekvapilo ma, že žiaci vyrobili aj záložky navyše, namiesto 199 ich vytvorili 267. Záložky
od svojich bratislavských kamarátov si založili do učebníc...“
Anna Murínová, Základná škola, Vígľaš

„Žiaci boli veľmi šťastní, keď im boli doručené záložky od českých detí, urobili im veľkú
radosť. Zo záložiek sme si urobili výstavku, spoločne sme si prečítali ich sprievodný list
a následne boli rozdané žiakom, ktorí ich teraz s hrdosťou používajú pri čítaní. Spoločný
projekt nás vzájomne spojil, dozvedeli sme sa opäť niečo nové, a zároveň sme pri ich tvorbe
venovali pozornosť našim krásnym slovenským knihám a ich literárnym hrdinom.“
Zuzana Zichová, Základná škola s materskou školou, Krasňany
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„Veľkosť, tvar i techniku spracovanie si zvolili vyučujúci so žiakmi sami, preto boli záložky
rôznorodé... Verím však, že sa záložky žiakom v Šuranoch páčili a splnia i svoj účel tak, ako
sa páčili našim žiakom záložky, ktoré sme dostali my. Ďakujeme za vytvorenie tohto projektu
a iste sa radi zapojíme i do ďalšieho ročníka.“
Magdaléna Záškvarová, Základná škola, Ul. V. Paulínyho-Tótha, Senica

„Do tohto projektu sme sa zapojili druhýkrát. Tento raz bola našou partnerskou školou
slovenská škola, ale to žiakom neprekážalo. Záložky maľovali s veľkou chuťou, keďže si
uvedomovali, že ňou niekomu urobia radosť a zároveň verili, že aj oni dostanú podobný
darček. Naozaj si na nich dali záležať, až som sa čudovala, čo sa v nich skrýva, aké výtvarné
talenty na škole máme. Zaujímavé bolo sledovať ako si spomínali na svojich knižných
hrdinov. Pre niektorých to bolo ľahké, pre niektorých ťažšie. Ale nakoniec si každý vybral
toho svojho a svojím spôsobom sa ho snažil stvárniť.“
Božena Bzdilíková, Základná škola, Martinská, Žilina
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„Do tohto projektu sme sa zapojili s nádejou, že získame nové kontakty a skúsenosti so školou
v Českej republike. Úprimne priznávam, že sme boli sklamaní, keď nám bola pridelená
slovenská škola. Sklamanie trvalo len chvíľu. Pozreli sme si webovú stránku školy
v Humennom ( našej partnerskej školy) a zistili sme, že je to škola veľmi podobná našej, robia
akcie podobné našim a ich webová stránka bola veľmi sympatická. Oslovili sme ich, vymenili
sme si zopár priateľských mailov a nakoniec aj záložky s pripojeným pozdravom.“
Janette Bečárová, Základná škola s materskou školou, Krivec

„My sme najskôr do našej školy pozvali na návštevu spisovateľku Toňu Revajovú a besedovali
sme o jej knihách Johanka zo zapadáčiku a Denis a jeho sestry. Žiaci boli jej príbehmi
inšpirovaní a mnohé záložky vytvorili na tému jej detských hrdinov. Deti pracovali s veľkým
zanietením a záložkové darčeky sa podarili.“
Naďa Kelíšková, Základná škola s materskou školou, Na stanicu, Žilina

„Tento projekt má výbornú myšlienku, v ktorej treba pokračovať. Záložka si vie získať nových
priateľov, dokáže priblížiť a spojiť životy našich a českých žiakov. Možno tento projekt
prispeje k tomu, aby žiaci viac čítali vo voľnom čase.“
Gabriela Čonka-Skybová, Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom
zariadení, Trieda SNP, Košice
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„Pri slávnostnom vyhodnocovaní vytvorených záložiek v školskej knižnici kolektívy tried
a jednotlivci prezentovali najprv knihu, ktorú čítali a následne zvieracieho hrdinu, ktorého
znázornili. Súčasťou vyhodnotenia bol aj hodnotný kultúrny program – spev, hra na flautu,
recitácia. Vyhodnotenia sa zúčastnili aj pozvaní rodičia žiakov, učitelia a vedenie školy.“
Mária Režnická, Základná škola, Matice slovenskej, Prešov

„Žiaci mohli uplatniť pri tvorbe záložiek nielen svoje čitateľské skúsenosti, ale aj svoju
fantáziu, tvorivosť a predstavivosť. S nadšením sa dali do práce. Kreslili, strihali, lepili
a skladali obľúbené záložky a pani učiteľky a pán učiteľ im spríjemňovali prácu čítaním kníh.
Napríklad Dobšinského rozprávky, príbehy o zvieratkách, Čin-Čin, Knihu záhad...“
Erika Gajdošová, Základná škola Viliama Záborského, Vráble
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„My sme v škole taktiež vybrali 100 najkrajších záložiek s uvedenými menami žiakov
a odoslali partnerskej škole Bánovce nad Bebravou, aby žiaci v partnerskej škole vedeli,
s kým môžu nadviazať kamarátstvo. Sme presvedčení, že literárnych hrdinov na záložkách
spoznali žiaci z partnerskej školy a že sú im známi. Naším prianím je, aby záložky, ktoré si
vzájomne deti vymenili, im pomohli získať nových kamarátov, ktorých bude zbližovať
aj spoločná KNIHA.“
Anna Mrkvová, Základná škola, Makov

„Na hodinách slovenského jazyka a literatúry si žiaci čítali a rozprávali o rôznych
rozprávkových hrdinoch, na niektorých sa aj zahrali. Potom ich na výtvarnej výchove
stvárnili do knižných záložiek... Žiaci pracovali s radosťou a nadšením. Veľkou motiváciou
bolo pre nich aj vedomie, že záložkou potešia iných žiakov. Preto pri zhotovovaní záložiek
využili nielen svoj um, schopnosti a talent, ale vložili tam aj kus svojho srdca. Pamätali si
na tento projekt z minulého roka a záložky, ktoré dostali vlani, mnohí z nich používajú
v knihách a učebniciach dodnes.“
Magdaléna Forgáčová, Základná škola s materskou školou, Dlhá nad Oravou

„Keďže naši žiaci v súčasnosti menej čítajú, pri zadaní témy si väčšinou spomenuli
na rozprávkových hrdinov. Dokonca niektorí žiaci si priniesli svoje obľúbené knižky...“
Marcela Jurčovičová, Spojená škola, Komenského, Pezinok
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Do tohto projektu sme sa zapojili prvýkrát so žiakmi 1. stupňa... Projekt bol podnetný
z viacerých aspektov: podnietil záujem o čítanie, získanie vedomosti o inej krajine, výtvarné
zobrazenie literárneho hrdinu a vytvorenie darčeka pre nového priateľa.“
Nadežda Vargová, Základná škola, Široké

„Na prvom stupni naši žiaci na zadnú stranu záložky uvádzali svoje meno, priezvisko a triedu,
na druhom stupni navyše aj kontakt na sociálnu sieť facebook. Naša škola im okrem
sprievodného listu zaslala na cédečku video o škole v programe MovieMaker a adresár
s fotodokumentáciou žiakov pri tvorbe záložiek a fotografie už hotových záložiek.“
Emília Sovičová, Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou, Bardejov
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„Žiakom nechýbala fantázia, tvorivosť, obrazotvornosť či kreativita. Tí menší maľovali
svojich obľúbencov z rozprávok, tí starší zase z dievčenských románov, z dobrodružných či
historických kníh, encyklopédií alebo cestopisov, dokonca nechýbali ani hrdinovia z povestí.
Presvedčili sme sa nielen o tom, že naši žiaci krásne tvoria, ale aj o tom ako nadšene
a s radosťou čítajú knihy, a ako vedia svoje pohľady na prečítané diela interpretovať
a vystihnúť.“
Katarína Šoffová, Súkromná základná škola, Starozagorská, Košice

„Záložky sme vystavili na nástenke vo vestibule. Týmito záložkami sme sa zároveň zapojili
aj do ďalšieho projektu, ktorý je zameraný na pomoc africkým školám. Na našej škole
zorganizujeme Blší trh v knižnici, ktorého súčasťou bude aj predaj týchto záložiek
za symbolickú cenu.“
Martina Tencerová, Základná škola s materskou školou, Žemberovce

„So žiakmi sme najprv prebrali pojem literárny hrdina. Keď sa vložili do tohto pojmu,
nasledoval ďalší krok, vybrať si toho svojho hrdinu. Pre niekoho to bol zvierací hrdina,
pre iných rôzne postavičky... Žiaci na každú stranu záložky napísali z ktorej rozprávky
literárny hrdina pochádza.“
Lucia Mlynáriková, Základná škola s materskou školou, Vyšný Kubín

44

„Projekt prináša medzi našich žiakov ducha spolupráce, poznávania, napredovania
a uvedomovania si – zázraku čítania. Ďakujeme za túto možnosť.“
Gabriela Jahodová, Základná škola, Nábrežie mládeže, Nitra

„Projekt nám pomohol uvedomiť si, koľko literárnych hrdinov žiaci poznajú či obdivujú.
Zistili sme, ktoré knihy žiakov očarili, ku ktorému druhu literatúry dnes žiaci inklinujú.
Pod vedením niektorých učiteľov sa žiaci v triedach venovali čítaniu a práci s konkrétnym
knižným titulom. V priebehu tohto projektu bola po celý čas v našej škole vytvorená nástenná
plocha vo vestibule školy, kde sa nachádzali všetky dôležité informácie aj kontakt
na partnerskú školu. Na túto plochu postupne učitelia a žiaci pripínali vytvorené záložky.“
Zuzana Lipková, Základná škola, Bajkalská, Prešov
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„Záložky z družobnej školy sme najskôr vystavili na chodbu a všetci si mohli popozerať rôzne
techniky. Potom si žiaci postupne po triedach vyberali záložku, ktorá sa každému najviac
páčila. Chceme vyjadriť názor, že tento projekt je dobrý nápad. Tešíme sa aj na budúci rok.“
Jana Janíková, Základná škola, Staškov

„Zistila som, aký je pre generáciu dnešných žiakov literárny hrdina vzdialený a ako sa vidia
v tých filmových a počítačových postavách. Je to smutné, ale je to tak. A práve cieľ tvorby
záložiek aspoň trošičku túto bariéru nabúral. Už teraz sa teším na nový ročník a novú
zaujímavú tému.“
Zuzana Pištejová, Základná škola s materskou školou, Zemplínske Hámre

„Keďže pre nás bola téma literárneho hrdinu trošku ťažká, dohodli sme sa s partnerskou
školou, že vyrobíme záložky podľa predlohy. Veľmi sme sa potešili a milo nás prekvapilo, že
sme okrem záložiek s partnerskej školy dostali aj pohľadnice a vlajku ich dediny. Už teraz sa
tešíme na budúci rok...“
Jana Korenková, Základná škola s materskou školou, Hôrka pri Poprade
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„Jedná sa o úžasný projekt. I keď sme malá škola, dostali sme príležitosť zapojiť sa do neho.
Spolupráca s partnerskou školou bola od prvej chvíle o vynikajúcej komunikácii...“
Miroslava Petrušková, Základná škola s materskou školou, Lúčivná

„Starší žiaci vyrábali záložky samostatne podľa vlastných predstáv, mladším žiakom
pomáhali vyučujúci. Pred odoslaním záložiek partnerskej škole sme pripravili výstavku
záložiek a súťaž o najkrajšiu záložku. Po príchode zásielky z partnerskej školy v Turzovke,
ktorú navštevujú tiež deti s mentálnym postihnutím, sa naši žiaci nevedeli dočkať, kedy im
záložky rozdáme. Veľmi sa darčeku tešili a každý si svoju záložku založil do niektorej
učebnice.“
Oľga Ondrašková, Spojená škola internátna, Tovarnícka, Topoľčany

„Žiaci najprv usilovne na hodinách literárnej výchovy spomínali na svojich literárnych
hrdinov. Pripomenuli si ich príbehy, čítali rozprávky a detské príbehy... Z tvorby záložiek mali
žiaci veľkú radosť, mali chuť čítať a zažívať dobrodružstvá so svojimi kamarátmi z rozprávok.
A už teraz sa tešia na ďalší ročník projektu.“
Žaneta Strmá, Špeciálna základná škola, Za parkom, Veľký Krtíš
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„Projekt prebiehal na viacerých vyučovacích hodinách a to v rámci predmetu literatúra, kde
žiaci čítali rôzne knihy z mimočítankového čítania, ktoré si vybrali pri návšteve školskej
knižnice. Na hodinách informatiky si vyhľadávali informácie a prezerali webové stránky
našej partnerskej školy a zároveň niektorí žiaci vytvárali záložky pomocou počítačov...“
Alena Sakalová, Základná škola, Ľutina

„Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa projektu, nakoľko sme spoznali dedinku neďaleko
Oravskej priehrady v krásnom kraji, čo je pre nás výzvou na jeho spoznanie prostredníctvom
exkurzie alebo školského výletu.“
Beáta Sabová, Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná
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„Je to pekná myšlienka, ako vzbudiť u žiakov záujem o čítanie a zároveň nadviazať kontakt
s inou školou... Ďakujeme za vyhlásenie projektu a tešíme sa ďalší rok.“
Agnesa Fuková, Základná škola s materskou školou pri ZZ, Špitálska, Nitra

„Partnerská škola nám k záložkám pribalila aj milý darček a to knihu od Gabriely Futovej
Nejdem a basta. Táto autorka je na našej škole veľmi obľúbená. Knihu sme sa rozhodli čítať
v školskej knižnici. Prví ju čítali tretiaci...“
Katarína Sitkár, Základná škola s materskou školou, Hontianske Moravce

„Komunikácia s českou partnerskou školou bola príjemná a priateľská. Pri vyrábaní záložiek
sme si pozreli aj ich webovú stránku, aby žiaci získali predstavu o tom, komu ich výrobky
pošleme. Českým žiakom sa naše záložky páčili... Aj nám sa páčili darčeky od českých
kamarátov. Urobili sme si z nich výstavku a neskôr si ich rozdáme, aby mohli plniť svoju
funkciu.“
Jana Krasňanská, Základná škola s materskou školou, Slovenský Grob
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„Piataci a šiestaci okupovali školskú knižnicu aj miestnu knižnicu u nás v Devínskej Novej
Vsi, vyberali literárnych hrdinov, potom lepili, strihali, dokonca vyrezávali z tenulinkého
špeciálneho dreva, vyšívali, laminovali. Fantázia skutočne pracovala naplno.“
Soňa Škulová, Základná škola Ivana Bukovčana, Bratislava

„Veľmi sme sa potešili, že máme za partnerskú školu pridelenú školu zo Slovenska, pretože
nezáleží na hraniciach, dôležité je to, čo nás spája a nie rozdeľuje. My sme vidiecka škola
a pridelená škola bola z nášho hlavného mesta Bratislavy. Po skontaktovaní s koordinátorkou
projektu, sme sa navzájom spoznávali cez internetové stránky našich škôl a bolo príjemné
zistiť, že robíme podobné aktivity, súťaže a projekty a zároveň inšpiratívne, čo by sme mohli
skúsiť robiť ako oni.“
Monika Čauderová, Základná škola J. A. Komenského, Zemianske Kostoľany

„Naši žiaci sa radi zapojili do práce na záložkách pre kamarátov z Českej republiky.
Porozprávali sme sa, aké knihy žiaci čítajú, kto je tam hlavná postava a mnohí si ani nevedeli
vybrať, ktorú z postáv na záložku nakreslia.“
Ingrid Bohušová, Základná škola J. A. Komenského, Sereď
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„Tento rok nám bola pridelená slovenská škola z Michaloviec a v žiadnom prípade sme
to nepociťovali ako neprávosť. Veľmi sme sa potešili, že môžeme nadviazať priateľstvo
so základnou školou z iného kraja.“
Lucia Franclová, Základná škola, Školská, Mojmírovce

„Tri najkrajšie záložky sme si navzájom ocenili peknými knižkami. Túto nadstavbu projektu –
ohodnotenie najkrajších záložiek knižkami – sme takisto navrhli aj našej partnerskej škole
a jej koordinátorke projektu, ktorá túto formu motivácie s nadšením prijala.“
Valeria Regásková, Základná škola, Sokolíkova, Bratislava

„Naši žiaci s radosťou vyrábali záložky pre svojich nových kamarátov...“
Marcela Timková, Základná škola, Vtáčkovce
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„Naši žiaci tvrdili, že dostali úžasnú tému. Všetko, čo prečítali, mohli namaľovať alebo
nakresliť. Žiaci mali naozaj množstvo inšpirácií, pretože čítali množstvo kníh od spisovateľky
Blažkovej, ktorá oslavovala 80. výročie narodenia. Spisovateľka žije v Kanade. Kresby žiakov
na záložkách okrem do partnerskej školy poputujú aj elektronickou poštou do ďalekej krajiny,
kde spisovateľka žije. Snáď jej urobia radosť a oživia spomienky na mesto Bojnice, keď bola
ešte malé dievča a prechádzala sa po našom meste s rodičmi.“
Mária Hrdá, Základná škola s materskou školou, Bojnice

„Na základe našej milej a kvalitnej korešpondencie a vzťahu, ktorý sme si vytvorili s našou
partnerskou školou, sme Haligovčanov pozvali k nám do Strečna. Uvažujeme o predbežnom
termíne – jar 2014. Našu pozvánku prijali, stačí sa dohodnúť na detailoch.“
Erika Trnovcová, Základná škola, Mládeže 289, Strečno
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„I napriek tomu, že projekt sa koná už štvrtýkrát, žiaci oň prejavujú nesmierny záujem a chuť.
Ešte v septembri, po letných prázdninách sa pýtali, či i tento rok budeme vyrábať pre iných
žiakov záložky. To svedčí o tom, že záložky sú neoddeliteľnou súčasťou detského školského
života. Tento projekt je pre žiakov veľkým obohatením. Žiaci sa tešia na darčeky z partnerskej
školy, ale tešia sa aj pri vyrábaní darčekov pre iných. Vedia, že záložky, ktoré s láskou
pripravia, budú niekomu slúžiť.“
Adriana Juríková, Základná škola s materskou školou, Skačany

„Do výroby záložiek sa zapojili všetci žiaci našej školy. Pracovali na hodinách čítania,
výtvarnej výchovy a literárnej výchovy. Literárny hrdinovia sa ocitli na záložkách. Potom ich
ôsmaci dali do fólie. Žiaci priložili informácie o sebe na sprievodný list, pre prípad ďalšej
komunikácie napísali emailovú či poštovú adresu. Pri tejto príležitosti sa zoznámil
aj s novými knižnými hrdinami, možno už zabudnutých kníh. Akcia sa im páčila a tešia sa
na záložky školákov z Teplíc.“
Marta Moravčíková, Základná škola s materskou školou, Badín

„Nakoľko nám bola pridelená partnerská škola z Českej republiky, naši žiaci sa na svojich
nových západných kamarátov veľmi tešili. Na hodinách výtvarnej výchovy a slovenského
jazyka a literatúry im pripravovali pestrofarebné záložky s tými najkrajšími rozprávkovými
postavičkami. Žiakov práca veľmi zaujala, ba dokonca prejavili túžbu spolu si dopisovať.“
Regina Gyurászová, Základná škola, Dunajská, Hamuliakovo
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„Žiaci na hodinách pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy aktívne, zanietene
a s radosťou vymýšľali a tvorili záložky. Používali rôzne výtvarné techniky, dokonca niektorí
žiaci z vyšších ročníkov navrhovali záložky pomocou počítača, pričom využili poznatky
z hodín informatickej výchovy. Niektoré triedy spoločne čítali žiakmi vybrané knihy
a rozprávali sa o ich obsahu, kreslili hlavných hrdinov z prečítaných kníh a rozoberali
aj kladné a záporné vlastnosti hrdinov.“
Beáta Chlebovcová, Spojená škola – Špeciálna základná škola, Spišská Nová Ves

„Od začiatku sme celému projektu venovali veľkú pozornosť. Najskôr to boli rozhovory –
oboznámenie sa s projektom, hľadanie vhodného literárneho hrdinu pre žiakov mladšieho
školského veku, potom nasledovala samotná realizácia. Žiaci boli týmto projektom veľmi
nadšení a pracovali s veľkou chuťou... Čítali sme veľa rozprávok a rôznych dobrodružných
príbehov. Pri tejto príležitosti sme navštívili rodný dom spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej
v Bzinciach pod Javorinou.“
Zlatica Lagová, Základná škola s materskou školou, Podolie

54

„Žiaci ľubovoľnou technikou stvárňovali svojho obľúbeného hrdinu. V rámci projektu nám
bola pridelená slovenská partnerská škola, ktorej sme zaslali záložky vytvorené našimi žiakmi
a tiež propagačný materiál našej obce Šarovce, ktorý dokumentuje život v obci. Na webovom
sídle našej školy si môžu žiaci partnerskej školy prezrieť všetky zdokumentované akcie
a projekty a tak si priblížiť pestrý život našich školákov.“
Eva Cibirová, Základná škola, Šarovce

„Uvítali sme tento česko-slovenský projekt ako zaujímavú výzvu upútať našich žiakov
zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného prostredia. Boli sme milo prekvapení, že
po oboznámení žiakov s ideou projektu, žiaci prejavili skutočný záujem o tvorbu záložiek...
Ďakujeme organizátorom tohto projektu za krásnu myšlienku, na základe ktorej sme
nadviazali nové kontakty, ktorá nielen nám učiteľom, ale i žiakom otvorila cestu fantázie,
tvorivosti a nadšenia z práce. Veríme, že žiaci vďaka tejto zábavnej forme hľadania
obľúbeného literárneho hrdinu siahnu po knihe častejšie.“
Jana Dulebová, Základná škola s materskou školou, Stráne pod Tatrami
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„Tento projekt považujem za veľmi dobrý nápad. Naši žiaci – cestujú – Slovenskom a učia sa
robiť radosť celkom neznámym rovesníkom. Najväčším očakávaním každý rok je, aká škola
nám bude pridelená...“
Margita Vojteková, Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Varín

„Spolu s učiteľkami na hodinách výtvarnej výchovy žiaci vyrábali rôznymi technikami
zaujímavé a nápadité záložky s ich literárnymi hrdinami. Častokrát sa nevedeli rozhodnúť,
ktorého hrdinu zobraziť, no vyberali si hlavne svoje vzory, ktoré majú radi a ku ktorým sa
opäť v knihách vracajú...“
Adriana Kišacová, Základná škola 1. – 4. ročník, Dunajská Lužná

„Nielen pedagogický zbor, ale aj žiaci veľmi ocenili samotný zaujímavý nápad – výmenu
záložiek s inými žiakmi, ktorých síce nepoznajú, ale napriek tomu dostali vďaka tomuto
projektu možnosť komunikovať s nimi formou výmeny záložiek.“
Lucia Pániková, Základná škola, Blatné
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„Do balíka sme pridali propagačný leták o škole i meste. Žiaci sa veľmi tešili na záložky,
ktoré dostanú od kamarátov z Českej republiky, a veru neboli sklamaní. Komunikácia s pani
Pitelkovou zo ZŠ Benešov bola priateľská, vymenili sme si niekoľko mailov... Myslíme si, že
tento projekt je životaschopný a má svoje opodstatnenie, určite sa zapojíme aj o rok.“
Dana Wodzinska, Základná škola, Mlynská, Senec

Pri práci na nich sa z tried často ozývali úryvky z kníh slovenských autorov pre deti
i slovenské ľudové rozprávky v podaní žiakov aj ich učiteliek... Keď sme záložky balili
a posielali našej partnerskej škole, mali sme prvú radostnú časť práce za sebou. Tá druhá nás
ešte len čakala v podobe veľmi pekných záložiek od našich kamarátov z Trenčianskeho
Jastrabia. Záložky od nich nám budú celý ďalší rok pripomínať, že hoci žijeme na opačných
koncoch Slovenska, čítanie kníh je našou spoločnou záľubou.“
Eva Timárová, Základná škola, Budkovce
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„Naše záložky sú čarovné. Vyskúšali sme ich v našej kúzelníckej škole. Vložili sme do nich
kúzla fantázie a čary čítania. Milí kamaráti z našej partnerskej školy – s našimi záložkami
budete veľa čítať, veľa počuť a veľa tvoriť.“
Marcela Košútová, Základná škola, Pribinova, Zlaté Moravce

„Verím, že projekt bude pokračovať aj v ďalších rokoch a už teraz môžem sľúbiť, aj za žiakov,
že sa určite zapojíme. 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.“
Viera Hladká, Základná škola, Rozkvet, Považská Bystrica

„Novinkou tohto 4. ročníka bolo konkrétne zadanie témy. Bol to veľmi dobrý nápad. Postavy
a postavičky z kníh zrazu ožili. 430 rôznych literárnych hrdinov sa dostalo na záložky našich
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žiakov. Vydarili sa a rovnako veríme, že poslúžia novým kamarátom pri čítaní kníh. Výmena
sa uskutočnila osobne.“
Božena Selecká, Základná škola, Dargovských hrdinov, Humenné

„Téma vyvolala mezi žiakmi debatu o knihách a ich literárnych hrdinoch. Niektorí žiaci si
doniesli svoje obľúbené knihy do školy a prezentovali ich medzi spolužiakmi. Vďaka projektu
sa dozvedeli o našej unínskej partnerskej škole. Málokto totiž vedel, kde sa Unín nachádza...“
Daša Ujháziová, Základná škola, Krosnianska, Košice

„Hodiny slovenského jazyka, výtvarnej výchovy, výchovy umením, pracovného vyučovania
nadobudli iný charakter. Premenili sa na malé tvorivé dielne, kde bolo cítiť srdečnosť,
zodpovednosť, súťaživosť a kdesi aj zvedavosť – akí sú a kto sú naši noví priatelia.“
Viera Šuličová, Základná škola, Sečovská Polianka
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„Vyučujúce slovenského jazyka mali možnosť prostredníctvom projektu podporiť vzťah
mladých ľudí k čítaniu a samotným knihám, nakoľko v dnešnej dobe akoby sa práve čítanie
odsúvalo do úzadia a považovalo sa u žiakov za akýsi zastaraný spôsob trávenia voľného
času. 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 si v rámci projektu požičali zo školskej knižnice svoje obľúbené knihy a s radosťou sa
pustili do výroby záložiek pre žiakov z našej partnerskej školy... V rámci škôl sme si vymenili
aj fotodokumentáciu z tohto projektu, aby sa žiaci aspoň takýmto spôsobom spoznali.“
Ivan Sklenka, Základná škola, Lok

„Žiaci boli úžasní a s veľkým nasadením pracovali na hodinách výtvarnej výchovy... Projekt
priniesol do vyučovania novú motiváciu – tvoriť a čítať. Zároveň sme získali nových
kamarátov. Verím, že naše kamarátstvo bude pokračovať. Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa
projektu.“
Katarína Hodáňová, Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím,
Svrčia, Bratislava
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„Hneď po pridelení partnerskej školy si žiaci mohli na internete pozrieť o akú školu ide, kde
sa nachádza. Žiaci vytvorili plagát, ktorý bol vyvesený na chodbe, aby si všetci mohli prečítať,
čo všetko sa od nich očakáva. Na príprave plagátu sa podieľali najstarší žiaci – deviataci...“
Mária Mirková, Základná škola s materskou školou, Vikartovce

„Pravidelne spolupracujeme s Tekovskou knižnicou v Leviciach a zapájame sa do rôznych
čitateľských súťaží, preto nikomu z nás nerobil problém vybrať si svojho obľúbeného
literárneho hrdinu a nakresliť ho na záložku. Rozvoj čitateľskej gramotnosti i pracovných
zručnosti patria ku kľúčovým kompetenciám, ktoré u našich žiakov rozvíjame, preto nás tento
projekt oslovil. Žiaci v ňom mohli uplatniť svoje zručnosti a tvorivosť.“
Zuzana Angletová, Spojená škola internátna, Levice
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„Chcela by som Vám veľmi poďakovať za tento úžasný projekt, ktorý organizujete opakovane
a prinášate nám tak do našich škôl spestrenie a vytrhnutie z každodennej reality spojenej
s vyučovacím procesom...“
Alena Dubéciová, Základná škola, Veľké Rovné-Ivor

„Dôvod, ktorý výrobu záložky posunul do úplne iných rozmerov. – Komu pôjde moja záložka?
Koľko rokov majú tie deti? Myslíte, že to bude chalan/baba, kto dostane moju záložku? –
To boli otázky, na ktoré sme celý mesiac na hodinách výtvarnej výchovy hľadali odpovede.
Po dokončení záložiek sme vybrali tie najkrajšie, poslali ich kamarátom do Krnova
a nedočkavo čakali poštového holuba, ktorý nám mal priniesť dlho očakávané práce –
krnovské záložky. A doletel. Naše prekvapenie bolo neopísateľné. Techniku, ktorú žiaci
z krnovského gymnázia použili, sme neskôr vďaka nim vyskúšali i my. Veríme, že ukončením
projektu sa však naša komunikácia s partnerskou školou nekončí. Tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu s nimi.“
Ľubica Pitoňáková, Základná škola, Mierová, Svit
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„Chcela by som sa Vám v mene kolegov a žiakov našej školy poďakovať za krásne a podnetné
projekty, ktorými spestrujete výchovno-vzdelávací proces na školách. Žiaci našej školy
pochádzajú zo sociálne a jazykovo znevýhodneného prostredia. Ich slovná zásoba je veľmi
obmedzená a vyjadrovacie schopnosti sú na veľmi slabej úrovni. Vďaka Vám však žiaci
objavili čaro školskej knižnice. Zapájame sa do rôznych literárnych súťaží, ktoré žiakom
prehlbujú a rozširujú slovnú zásobu. Do priestorov knižnice chodia nielen počas vyučovacích
hodín, ale uchýlia sa do jej tajomných zákutí aj v popoludňajších hodinách.“
Jana Urbanová, Základná škola, Čaklov

„Žiaci našej školy sa opäť pustili so záujmom a fantáziou do vytvárania záložiek do knihy.
Stvárňovali sme rôzne rozprávkové postavy, ale i námety z prírody... Každý žiak sa chcel
so záložkami fotiť, viaceré fotografie máme aj na internetovej stránke našej školy. S napätím
sme očakávali aj záložky z Veľkého Krtíša. Žiaci ich majú možnosť obdivovať na veľkom
nástennom paneli v škole spolu s našimi záložkami. Výstavu záložiek sme doplnili výtvarnými
prácami žiakov, na ktorých sú rôzne rozprávkové postavy zo známych rozprávok. Opäť sme
vo vytváraní záložiek využili fantáziu našich žiakov, ich zručnosť, poznatky z literatúry
a hlavne správnu motiváciu, ktorá ich podnietila k práci. Svoje záložky využívajú na hodinách
čítania, aby sa vedeli správne orientovať v knihe a texte.“
Mgr. Alena Duranziová, Špeciálna základná škola, Radlinského, Bánovce nad Bebravou
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„Záložka odjakživa patrí ku knihe a kniha je to najlepšie, čo môžeme svojmu srdcu ponúknuť.
Táto myšlienka bola hnacím motorom a motiváciou realizácie celého projektu na našej škole.
Žiaci sa tešili každému dňu, kedy záložky vyrábali a čítali rozprávkové knihy...“
Magdaléna Koniarová, Špeciálna základná škola, Rovníková, Košice

„Žiakov veľmi potešilo, keď som im dala na výber, či sa chcú, alebo nechcú zapojiť
do projektu. Okamžite začali padať nápady, námety, ako a ktorého literárneho hrdinu
znázorniť... Na hodine informatickej výchovy sme si pozreli webové sídlo našej pridelenej
partnerskej školy.“
Dana Holíková, Základná škola, Príbelce

„Žiaci s nadšením zhotovovali záložky pre svojich neznámych rovesníkov. Dali do toho kus
svojho srdiečka, lebo chceli záložkami urobiť veľkú radosť. Učíme ich, že kniha je darom
múdrosti. To je jediné, čo im nikto nemôže vziať... Ďakujem za chvíle radosti, ktoré naši žiaci
prežívali pri svojej tvorivej činnosti.“
Eva Virágová, Základná škola kráľa Svätopluka, Nitra
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„Spoločne sem napísali žiakom z partnerskej školy list, v ktorom sme vyjadrili radosť a vďaku
za spoluprácu. Každý žiak tiež napísal krátku správu o svojom obľúbenom literárnom
hrdinovi.“
Petra Bejšovcová, Základná škola s materskou školou, Petrovice

„Niektoré záložky žiakov z 1. – 4. ročníka predstavovali zvieratká a rozprávkové postavy.
V ročníkoch 5. – 9. sme výrobu záložiek využili na spropagovanie čítania kníh. Na záložky
žiaci písali meno autora, názov diela a charakteristiku hlavnej postavy.“
Viera Klacková, Základná škola, E. Lániho, Bytča

„Do projektu sa zapájame každoročne a veľmi radi. S radosťou tvoríme a vymýšľame nové
záložky. Snažíme sa ich urobiť čo najkrajšie, aby sme potešili žiakov z našej partnerskej školy.
Tento rok sme od nich dostali veľmi vydarené záložky. Dohodli sme sa, že naša spolupráca
nekončí, ale že si pošleme aj vianočné pohľadnice. Ďakujem za pekný projekt a tešíme sa naň
i o rok.“
Elena Plzáková, Základná škola, Čadca-Horelica
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„Žiaci boli pri výrobe záložiek veľmi kreatívni a nápadití... Projekt sa žiakom veľmi páči
a vždy sa tešia na záložky, ktoré dostanú na výmenu.“
Erika Sačková, Základná škola s materskou školou, Podzávoz, Čadca

„Naša spolupráca a komunikácia prebehla s našou partnerskou školou vo veľmi priateľskej
atmosfére, žiaci si na zadnú stranu záložiek napísali kontaktné adresy a už spolu komunikujú,
hlavne prostredníctvom mailov a sociálnych sietí. Záložky vyrábali s veľkou chuťou a často
ich vidím v našich čítankách, jednoducho si tú svoju od nového kamaráta vážia a majú ju pri
sebe.“
Ingrid Turčinová, Základná škola s materskou školou, Budmerice

„Niektorí prváci sa stretli prvýkrát s touto formou nadviazania priateľstva. Preto sa ich
výrobe snažili čo najviac využiť svoj tvorivý prístup a fantáziu...“
Anna Kaliská, Základná škola, Valaská
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„Žiaci vyrábali záložky s chuťou na 1. aj 2 stupni. Hotové záložky sme si zdokumentovali
a zaslali do pridelenej školy. Z doručených záložiek z Bojnej sme najskôr urobili výstavku
pre našich žiakov a následne ich rozdali žiakom“
Renáta Hnilicová, Základná škola s materskou školou, Ul. M. R. Štefánika, Vrútky

„Veľmi sa mi páčila tohtoročná téma. Nielen mne, ale i žiakom sa pracovalo oveľa ľahšie,
pretože každý jeden z nich mal svojho obľúbeného hrdinu. Takže sme všetci pracovali
s radosťou.“
Aneta Vadkerti, Základná škola, Dvory nad Žitavou

„K záložkám žiaci pripojili i sprievodné listy, niektoré uviedli aj svoje adresy, aby nadviazali
vzájomné kontakty. Zároveň prebiehala aj komunikácia s partnerskou školou, ktorá privítala
návrh výmeny adries, kontaktov nielen medzi žiakmi, ktorí záložky vytvorili. Chceme osloviť
aj starších žiakov, ktorí majú záujem získať nových kamarátov.“
Viera Hubovanová, Základná škola, Lietavská Lúčka
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„Sme veľmi radi, že sme sa mohli zúčastniť projektu, pretože práca na tvorbe záložiek
priniesla žiakom i učiteľom veľa príjemných a pekných chvíľ. Naši žiaci sa snažili podľa
svojich schopností a možností vyrobiť čo najkrajšie záložky pre partnerskú školu v Zemianskej
Olči, pretože vedeli, že ich žiaci spomínanej školy s radosťou očakávajú. Zároveň si žiaci
z celého srdca priali a usilovali sa o to, aby sa záložky ich rovesníkom zapáčili a mali z nich
radosť. Nehovoriac už o tom, ako oni túžobne očakávali záložky od žiakov z partnerskej školy,
s cieľom niečo sa o nich dozvedieť. Okrem toho sa zvyšné záložky použijú ako darčeky pre
vzorných čitateľov našej školskej knižnice, ktorá sa odteraz riadi heslom: Staň sa pravidelným
návštevníkom školskej knižnice a získaj od nás záložku do knihy!“
Beáta Bakurová, Základná škola, L. Kossutha, Kráľovský Chlmec

„Po výmene informácií s partnerskou školou boli žiaci pozitívne motivovaní a pracovali
s veľkou chuťou. Tešili sa na nové záložky a následne verili, že naše práce potešia chlapcov
a dievčatá z bratislavskej ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej. Žiaci pri ich výrobe na hodinách
výtvarnej výchovy využili svoju fantáziu a kreativitu a v ich šikovných rukách sa rodili
zaujímavé dielka.“
Edita Mrázová, Základná škola, Farská lúka, Fiľakovo
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„Po dokončení prác sme záložky odoslali a tešili sme sa na balík od našich nových, i keď
neznámych kamarátov. Vzájomne sme sa potešili aj darčekom v podobe knihy od Gabriely
Futovej. My sme dostali knihu Brata musíš poslúchať a žiakom do Hontianskych Moraviec
sme poslali knihu Nejdem a basta. Aj tieto knihy od obľúbenej autorky nám budú pripomínať
účasť na tomto ročníku uvedeného projektu.“
Ľubica Juríčková, Základná škola s materskou školou Jana Smreka, Melčice-Lieskové

„Na internete sme si pozreli, kde sa nachádza naša partnerská škola, kde sa nachádzajú naši
noví kamaráti. Jeden celý týždeň sme vytvárali pre nich záložky s veľkou láskou a radosťou.
Žiaci prinášali do školy svoje obľúbené knihy, postavičky rozprávkových hrdinov. Mladším
žiakom učiteľky čítali rozprávky, dávali hádanky a žiaci si vyberali najkrajšie a najmilšie
rozprávkové postavičky pre nových kamarátov. Bolo pre nich veľmi zaujímavé robiť darček –
záložku do knihy, pre kamaráta, ktorého nepoznajú.“
Zuzana Petíková, Základná škola, Nábrežná, Nové Zámky
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„Do projektu sme sa zapojili po prvýkrát. Oslovil nás cieľ projektu. Žiaci zhotovovali záložky
s láskou, chuťou a dobrosrdečnosťou. Veď práve oni – naši a žiaci partnerskej školy sú
poslami priateľstva a dobrosrdečnosti, ktoré šírime aj takouto formou – výmenou záložiek.
Samotnému zhotovovaniu záložiek predchádzali besedy, rozhovory učiteľov so žiakmi
o literárnych hrdinoch, ktorí ich oslovili svojím správaním, skutkami, charakterom.“
Ľubica Hlinková, Základná škola Belá-Dulice

„My sme do balíčku okrem záložiek priložili aj aktuálne číslo nášho školského časopisu, listy
od našich žiakov adresované českým kamarátom, mapu a informačné materiály o našej obci.
Partnerská škola nám poslala 99 záložiek, presne toľko, koľko má naša škola žiakov. Záložky
urobili žiakom veľkú radosť a veríme, že nezostanú zastrčené v školskej učebnici, ale nájdu
svoje miesto v nejakej naozaj dobrej knihe. Ktovie, možno práve v tej, ktorej hrdina je
na záložke.“
Ľubica Vičanová, Základná škola s materskou školou Cyrila a Metoda, Krušovce
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„Žiaci s nadšením čítali najobľúbenejšie knihy, aby mohli svojich hrdinov čo najkrajšie
namaľovať. Zamerali sme sa na naše detské knihy, aby sa žiaci v Čechách mohli inšpirovať,
ale nezabudli sme si prečítať aj najznámejšie rozprávky od českých autorov. Pri práci žiakov
viedla radosť z toho, že môžu niekoho obdarovať a zároveň sa tešili na záložky od našich
partnerov... Každý žiak si medzi nimi našiel takú, ktorá sa mu najviac páčila. Dodnes vidíme,
ako ich používajú, dokonca prekladajú z jednej učebnice do druhej. Dúfame, že to bude dobrá
motivácia k tomu, aby žiaci častejšie siahali po knihe.“
Veronika Čitáryová, Základná škola, Benkova, Nitra

„Žiaci z nižších ročníkov si vyberali hrdinov z klasických rozprávok. Starší žiaci si vyberali
svoje námety najmä z modernejších príbehov. Výmena záložiek sa uskutočnila osobne. Pani
riaditeľka zo ZŠ v Lanžhote osobne odovzdala záložky žiakom našej školy a prevzala záložky
od našich žiakov.“
Andrea Keszi, Základná škola s materskou školou, Závod
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„So žiakmi sme sa na hodinách rozprávali o ich obľúbených hrdinoch a ukázali sme im
obrázky z predošlých ročníkov kvôli motivácii. Na hodinách výtvarnej výchovy, poprípade
doma potom žiaci záložky s radosťou a nadšením vyrobili a navzájom si ich aj hodnotili:
O tvoju záložku sa pobijú! Dúfam, že moja sa tiež bude páčiť.“
Mária Dargajová, Základná škola, Sačurov

„Po prvom kontakte zo strany partnerskej školy (otázky ohľadom použitých materiálov
a spôsobu výmeny) vyučujúce z vyrobených záložiek vybrali 60 najkrajších prác
a s pozdravom zaslali poštou partnerskej škole. Potom sme už iba netrpezlivo čakali
na odpoveď, ktorá k nám prišla o niekoľko dní v podobe listu, fotografií a krásnych záložiek.
Veľmi sme sa potešili a chceli sme sa o radosť podeliť aj s ostatnými žiakmi našej školy, a tak
sme zo záložiek najprv urobili výstavku vo vestibule školy... Rozhodli sme sa v spolupráci
s partnerskou školou pokračovať a najbližšie ich chceme potešiť vianočnými pohľadnicami,
na ktorých už teraz žiaci usilovne pracujú.“
Gabriela Tkáčová, Základná škola, SNP, Humenné

„Žiaci boli prostredníctvom svojich triednych učiteľov oboznámení s našou partnerskou
školou, kde sa nachádza, koľko žiakov má, prezreli si ich stránku školy. V hlavnej budove bola
aj zhotovená nástenka s materiálmi a obrázkami o tejto škole. Myslíme si, že aj toto je forma,
ako ukázať žiakom, že čítanie kníh je stále veľmi aktuálne a dokonca čítať knihu s krásnou
záložkou je aj lákavé.“
Slávka Zakuťanská, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Petra a Pavla, Belá
nad Cirochou
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„Projekt nám priniesol veľa radosti pri výrobe záložiek i pri preberaní nových záložiek a tiež
sme mali možnosť spoznať nový kútik Slovenska. Ďakujeme všetkým a hlavne učiteľom
a žiakom v Mníšku nad Hnilcom, ktorí na projekte spolupracovali a tešíme sa o rok na nové
zážitky pri výmene záložiek.“
Iveta Remenárová, Základná škola s materskou školou, Nitrianska Blatnica

„Všetci tí, ktorí majú radi knihy, sa stretli v našej školskej knižnici a rozhodli sa zapojiť
do projektu. Žiaci sa posolstvom projektu nadchli a tvorili záložky... Je to super projekt,
pretože so záložkami sa vymieňa radosť, dobrý pocit a chuť čítať.“
Štefánia Šprochová, Základná škola, Bošany

„Cieľ projektu bol splnený vzájomnou výmenou záložiek, odoslaním fotografií z realizácie
a priateľskou dohodou o nadväzovaní ďalších kontaktov medzi žiakmi prostredníctvom
elektronickej komunikácie a podľa možností návštevou partnerskej školy našimi žiakmi,
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respektíve návštevou žiakov z českej školy. Doručené záložky vyučujúce slovenského jazyka
a literatúry rozdali žiakom podľa jednotlivých ročníkov s dôrazom na formovanie kladného
vzťahu ku knihám a motiváciou k čítaniu.“
Monika Mandelíková, Základná škola, Devínska, Nové Zámky

„Spoločne sme si pozreli knižky, ktoré žiaci priniesli a každý deň sme si z nich čítali. Každý
žiak si potom vybral zo svojej knižky obľúbeného hrdinu a zdôvodnil, prečo sa mu páči práve
daný hrdina alebo postava. Výroba záložiek žiakov veľmi bavila a nevedeli sa dočkať záložiek
od partnerskej školy.“
Jana Švarcbacherová, Základná škola a materská škola, Novozámocká, Nitra

„Projekt prebiehal v školskej knižnici a v školskom klube detí v mesiaci október v rámci
oddychovej činnosti. Čítali sa tri knihy od známeho spisovateľa Roalda Dahla. Druháci mali
za úlohu prečítať knihu Zázračný prst. Tretiaci so zanietením čítali knihu o malom, nadanom
dievčatku, ktoré v sebe objavilo schopnosť pohybovať predmetmi na diaľku Matilda. Štvrtáci
zažili množstvo komických situácií pri čítaní knihy Čarodejnice. Motívy z prečítaných kníh,
žiaci štetcom a kontúrami zapúšťali do látky... Nakoniec záložky vylepšili farebnými stužkami.
Tak určite žiaci nezabudnú, kde v knihe prestali čítať, pretože im stužka pomôže nájsť stránku
nedočítanej knihy.“
Ivana Mlynár, Základná škola, Lieskovec
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„21. októbra sme si urobili Deň mojej obľúbenej knihy. V tento deň žiaci 2. - 4. ročníka
postupne čítali úryvky zo svojich obľúbených kníh a rozprávali o nej. Z týchto kníh sme si
urobili výstavku a v popoludňajších hodinách sme kreslili záložky pre svojich kamarátov.
Každý svoju záložku označil, aby nový kamarát vedel, kto je jej autorom. Tento projekt sa
nám veľmi zapáčil a budeme sa tešiť na ďalší ročník.“
Jana Kačmarová, Základná škola, Nižná Olšava

„Na našich záložkách sa nachádzali mená s adresami našich žiakov, ktorí chceli svojim
novým kamarátom predstaviť svoju najobľúbenejšiu knihu, chceli im porozprávať o tom, čo
bolo pre nich smiešne či hrôzostrašné, napínavé alebo uvoľňujúce. Snažili sa to kreatívne
zobraziť a vytvoriť originálne záložky. Ďakujeme a sme radi, že sme sa vďaka tomuto projektu
mohli zoznámiť s novými spolužiakmi.“
Erika Mekotová, Základná škola s materskou školou, Bratislava-Rusovce
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„Naša škola sa do tohto projektu zapojila po tretíkrát. Podľa témy projektu sme si vybrali
na záložky rôznych literárnych hrdinov od Pinocchia cez Maťka a Kubka, Malého princa,
Pipi, Ferda Mravca, Macka Pu, Snehulienku a trpaslíkov, Krtka, šmoulov, káčerovcov,
Dokonalú Kláru až po nezbednú Katku s Pinkusom od Gabriely Futovej... Veríme, že sa
žiakom z našej partnerskej školy budú záložky páčiť a poslúžia im pri čítaní a oddychu
s knihou.“
Eva Javorská, Základná škola s materskou školou, Budimír

„Na hodinách literatúry žiaci diskutovali o svojich obľúbených literárnych hrdinoch a ich
možnosti spracovať ich formou záložky. Keď si definitívne vybrali konkrétnu postavu, začali
pracovať na samotných záložkách...“
Renáta Rácková, Základná škola s materskou školou, Kolta

„Literárnych hrdinov si žiaci vyberali sami. Záložky vyrábali na hodinách slovenského jazyka
a literatúry a výtvarnej výchovy. Na 2. stupni na hodinách slovenského jazyka a literatúry
opisovali literárneho hrdinu – vonkajšia a vnútorná charakteristika, na hodinách výtvarnej
výchovy literárneho hrdinu výtvarne zobrazili. Záložky obsahujú aj meno hrdinu a názov
knihy, ako aj meno žiaka. Žiaci v rámci triedy predstavili svoje záložky. V škole sa uskutočnila
aj prezentácia záložiek našich žiakov aj záložiek žiakov partnerskej školy z Českej republiky
vo Varnsdorfe. Žiaci účasťou na tomto projekte rozvíjali svoju fantáziu, čitateľské
kompetencie a manuálnu zručnosť.“
Martina Kropuchová Ferčáková, Cirkevná základná škola sv. Gorazda, Prešov
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„Na začiatku projektu sme si vymenili informácie o školách a potom sa už žiaci s chuťou
pustili do práce. Záložky vyrábali s veľkou radosťou. Tešili sa, že aj na druhej strane bude
radosť, keď bude záložku používať český kamarát.“
Dača Lauková, Základná škola s materskou školou, Ľubochňa

„Na prvých triednych stretnutiach sme sa zoznámili so záložkou ako takou, t. z. čo je záložka
a na čo slúži. Pozreli si rôzne vzory záložiek na internete a urobili si zbierku používaných
záložiek. V školskej knižnici sme si vyhľadali známych literárnych hrdinov z kníh
i časopisov...“
Renáta Široká, Základná škola s materskou školou, Havaj
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„Všetky záložky boli vyrábané s láskou a s myšlienkami na zatiaľ neznámych nových
kamarátov. Niektorí žiaci napísali na svoje záložky venovanie alebo kontakt a žiaci 3. a 7.
ročníka napísali svojim rovesníkom listy, v ktorých opísali našu školu, mesto, ale aj svoje
záľuby... Prišiel balík s peknými prácami žiakov a sprievodným listom od pani riaditeľky
z našej partnerskej školy. Záložky sme chceli ukázať všetkým žiakom, ktorí pracovali
na projekte, preto sme ich vystavili v školskej knižnici. Pozrieť si ich mohli aj ostatní žiaci,
z ktorých sa mnohí rozhodli, že nabudúce sa zapoja aj oni.“
Soňa Fodorová, Základná škola J. M. Petzvala, Spišská Belá

„V mesiaci september sme sa na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a literatúry
a čítania v 3. - 4. ročníku orientovali na ukážky z domácej literatúry (napr. na krátke
rozprávky o princeznách, zvieratkách, pirátoch)... Týmto projektom boli povzbudení žiaci
čítať s väčšou chuťou a fantáziou akúkoľvek literatúru vhodnú pre ich vek.“
Daniela Kučáková, Základná škola s materskou školou, Oščadnica

Vypracovala: Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice, Slovenská
pedagogická knižnica v Bratislave (23. 11. 2013)
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