Hodnotenie
7. ročníka česko-slovenského projektu
Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame
základnými školami a osemročnými gymnáziami
(výber zo 437 hodnotení)

Čestní hostia z Českej republiky

„Myslím si, že tvoření i navázání partnerství mezi našimi školami se zdařilo. Ďekujeme za
pěkný nápad. Krom záložek posíláme do Čadce také knihu, kterou vytvořili šesťáci. Přišli
s nápadem, že každý do ní vloží list, ve kterém se blíže představí.“
Lenka Konopková, ZŠ Skálova, Turnov

„Obraz s 33 kapříky Metlíky, skládané záložky s fotografiemi, záložky školáků s fotografiemi
s odkazy na oblíbené knížky, knížka Kapřík Metlík ve sportovním rybníku s věnováním autora
a fotografický kalendář z akcí žáků putovaly autem s našimi učiteli až na místo určení –
Čereňan. Následovalo setkání s žáky, vzájemné předávání záložek. Pečlivě připravený
program včetně prohlídky školy byl pro nás, učitele, milým zážitkem. Zvláštní byla skutečnost,
že při hovoru jsme pouze souhlasně pokyvovali hlavou. Ve všech problémech, starostech
i radostech jsme se shodli.“
Ivana Vávrová, ZŠ a MŠ, Dřísy
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„Obdrželi sme velmi hezké záložky ze Slovenska a se slovenskou školou si vyměnili také dopis
a několik mailů... Slovenským dětem jsme spolu se záložkami zaslali i knihu, kterou napsali
žáci druhého stupě a podařilo se ji v nakladatelství Paseka vydat...“
Michaela Fišarová, ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha

„Moc děkujeme naši slovenští kamarádi za vaše díla. Nejprve jsme z nich vytvořili nástěnku,
aby celá škola mohla obdivovat naši spolupráci a pak jsme záložky rozdali mezi děti. Moc se
jim líbila slovenština, které rozuměli-nerozuměli. Děkujeme za příjemnou spolupráci.“
Kamila Nováková, ZŠ, Vojnovičova, Ústí nad Labem

2

„Chtěla bych Vám poděkovat za dlouholetou péči o navazování hezkých vztahů mezi našimi
dětmi...“
Zdena Michelová, ZŠ a MŠ, Brněnská, Kunštát

„I letos se nám celý projekt velmi líbil… Také jsme si vypravovali o Slovensku, o zvycích,
jazyku, společné historii. Záložky od našich kamarádů jsou překrásné. Děti si je ihned
rozebraly a založily si je do školních knížek. Vždy, když jdeme číst z knížek, záložky si zálibně
prohlížejí.“
Lucie Miřátská, ZŠ a MŠ, Chotusice

Slovenská republika

„Žiaci záložky tvorili na hodinách slovenského jazyka, pri čítaní a počúvaní rozprávok.
Mnohí na zadnej strane záložky uviedli i svoje meno, aby kamaráti z partnerskej školy vedeli,
kto pre nich záložku vytvoril... Celý projekt sme podporili čitateľskou súťažou a besedou
s autorom, ktorý písal povesti z okolia Považia.“
Stanislava Michalíková, Spojená škola, Športovcov, Púchov
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„Projekt nám pripravil nezabudnuteľné zážitky a veľa radosti. Naša školská knižnica, ktorú
sme renovovali cez letné prázdniny, praskala vo švíkoch. Žiakom nechýbala kreativita,
fantázia i tvorivosť. Veľmi sme sa tešili, že naše záložky poputovali do našej partnerskej
družobnej školy v Horní Bříze. Ďakujeme v mene všetkých žiakov i pedagogického zboru.“
Anna Rudová, Základná škola s materskou školou V. Mináča, Klenovec

„Hneď po oznámení výberu školy nás kontaktovala pani riaditeľka zo školy z Čiech. Po
niekoľkých mailoch sme zistili, že naše školy sú si veľmi podobné. Preto nás veľmi potešilo, že
sa rozhodli pre osobnú návštevu našej školy a takisto osobné odovzdanie záložiek našim
žiakom. Stretli sme sa teda s veľmi príjemnými ľuďmi a po vzájomnej výmene záložiek
a ďalších darčekov sme sa dohodli, že naša spolupráca neskončí len záložkami, ale radi by
sme sa stretávali, vymieňali si ďalšie skúsenosti, poznatky.“
Marián Lukáč, Základná škola s materskou školou, Školská, Čereňany
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„Vážená pani Cenigová, váš projekt Záložka do knihy spája školy má krásnu myšlienku.
Nielen žiaci, ale aj učitelia sme nadšení. Veľmi pekne vám ďakujeme a tešíme sa, ako sa
zapojíme do 8. ročníka.“
Jana Poláčeková, Základná škola, Kráľová nad Váhom

„Po siedmykrát sa malí aj veľkí žiaci zapojili do tohto milého projektu. Ďakujeme za možnosť
nájsť si v zahraničí kamarátov! Naša družba s českou školou J. A. Purkyně v Libochoviciach
nekončí len výmenou záložiek, ale už druhým rokom pokračuje prostredníctvom eTwinningu
spoluprácou na spoločných projektoch.“
Renáta Titková, Základná škola, Škultétyho, Nitra

„Žiakov veľmi motivovala zvedavosť – pre koho sú záložky a, samozrejme, aj zvedavosť od
koho záložky dostanú. Tvorbe záložiek sme venovali čas nielen na vyučovaní čítania, kde sme
si aj vysvetlili význam záložky v knižke (ktorá stráži stranu, kde sme skončili s čítaním), ale aj
počas výtvarnej výchovy a pobytu v školskej knižnici, ktorú máme pre žiakov otvorenú každú
stredu popoludní. V nej sa okrem čítania kníh a požičavaniu kníh venujeme aj rôznym
čitateľským aktivitám.“
Monika Fintorová, Základná škola Jána Kupeckého, Pezinok

5

„Chceli by sme Vám poďakovať za tento úžasný projekt. Žiaci majú z neho obrovskú
radosť...“
Monika Šimonová, Základná škola, Žakovce

„Počas Medzinárodného dňa školských knižníc v rámci aktivity vyhlásenej ministrom školstva
Čítame spolu sme odovzdali našim žiakom záložky a sprievodný list z českej partnerskej školy.
Súčasne sme im poslali naše záložky s krátkym listom... Verím, že tento zaujímavý projekt
bude pokračovať aj budúci školský rok.“
Jarmila Zacharová, Základná škola s materskou školou, Chocholná-Velčice
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„... k záložkám sme pribalili aj náš školský časopis. Záložky sme vyrábali na pracovnej
a výtvarnej výchove i školskom klube. Ako sprievodné podujatie k projektu sme zorganizovali
návštevu školskej knižnice a týždeň hlasného čítania.“
Margita Jurčovičová, Spojená škola, Komenského, Pezinok

„Žiaci sa neuspokojili s tým, čo už mali prečítané. Pred zhotovením záložiek navštevovali
školskú knižnicu, hľadali tú správnu knihu, spoločne si čítali rozprávky, príbehy a hľadali
motívy pre svoje záložky. Až potom záložky výtvarne spracovali. Výsledkom ich práce boli
záložkové lienky, húsenice, zajačiky, rozprávkové postavy...“
Magdaléna Forgáčová, Základná škola s materskou školou, Dlhá nad Oravou

„Výroba záložiek bola pre nás zábava, hra a zároveň prekvapenie a očakávanie, či potešia
budúcich kamarátov. Ako motív záložky sme si vybrali nášho obľúbeného hrdinu a tým je
Harry Potter. Máme k nemu veľmi blízko, keďže prekladateľka tejto knihy je rodáčkou
z nášho mesta...“
Andrea Majtánová, Základná škola, Stará Turá
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„V tomto mesiaci sme si vyrábali plagát ku prečítanej knihe a 24. októbra sa zapojila celá
škola do Medzinárodného dňa školských knižníc. V pondelok sme prišli oblečení ako
obľúbené literárne postavy. Tento deň sme oslavovali s knihami.“
Martina Gazdíková, Základná škola s materskou školou, Hladovka

„Zrakovo postihnutí žiaci, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a mentálne postihnutí
žiaci sa pri výrobe záložiek inšpirovali rozprávkami. Pre ich motivovanie sme použili hlavne
rozprávky slovenských autorov...“
Eva Halásová, Spojená škola internátna, Námestie Štefana Kluberta, Levoča

„Naši žiaci vyrobili záložky nielen pre spolužiakov z pridelenej kysuckej školy, ale aj pre
školskú burzu, na ktorej by záložky predali a získané peniaze odovzdali útulku zvierat v našom
meste.“
Jarmila Lučanská, Základná škola, Dr. D. Fischera, Kežmarok
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„... úprimné poďakovanie patrí vám za to, že sme mali opäť možnosť zapojiť sa do projektu,
ktorý je už niekoľko rokov súčasťou školského života naších žiakov, za možnosť urobiť
niekomu radosť a aj možnosť byť obdarovaní. Žiaci s radosťou vymýšľali, tvorili a realizovali
svoje malé dielka, tvorili malí nulťáčikovia i veľkí deviataci, tvorili sme všetci s nadšením a zo
srdca.“
Ružena Kočišová, Základná škola, Bystrany

„Práca na záložkách, ktoré sme vyrábali pre našu partnerskú školu, nám priniesla veľa
krásnych a radostných chvíľ. Veríme, že záložky sa našim kamarátom zo Sihelného budú páčiť
a objavia sa v rozčítaných knihách veľkých i malých čitateľov.“
Štefánia Eleková, Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca, Lučenec

„Po spoločnom uvažovaní so žiakmi sme si v našej školskej knižnici vybrali knihu od známeho
slovenského autora Jána Uličianskeho Analfabeta Negramotná. Na hodinách čítania a na
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hodinách literatúry sme si spestrili vyučovanie nielen samotným čítaním uvedenej knihy, ale
sme si prostredníctvom pracovného listu zdôvodnili význam slova čitateľ, pozorný čitateľ,
kniha, knižnica, čitateľský preukaz a potrebu čítania, dôležitosti komunikácie
a medziľudských vzťahov.“
Viktória Bednáriková, Základná škola, Hradná, Nové Zámky

„Náš obľúbený projekt sme v tomto roku obuli do túlavých krpcov Mateja Hrebendu. Nielen
preto, že sme oslávili 220. výročie jeho narodenia, ale hlavne ako vzor pre našich žiakov.
Matej ťažko zrakovo postihnutý sa naučil čítať a dokonca aj tvoril, písal básne a piesne.
Daromne neposedával, putoval, pomáhal študentom, komunikoval so známymi osobnosťami
kultúrneho života. Taký bol a takého sme sprostredkovane uviedli medzi našich žiakov.“
Mária Režnická, Základná škola, Matice slovenskej, Prešov

„Parafrázou na tému projektu bola technika prišívania malých gombíkov, mincí, korálok,
ktoré symbolizujú drobné spomienky na všetky prečítané knihy v našom živote.“
Nadežda Bujnová, Gymnázium, Komenského, Partizánske
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„Opäť skvelo vybratá téma projektu, ktorá poukazuje na nutnosť a dôležitosť čítania. Aká
pravda, aká múdrosť, aká krása, aký pôžitok. Čítať a čítať. My, učitelia, si uvedomujeme, že
máme väčšiu šancu svojho čitateľa vychovávať, ovplyvňovať a viesť ho na ceste k dobrej
knihe. Knihe, ktorá obsahuje morálne posolstvo, šíri úctu k iným ľuďom, zvieratám, prírode.
Knihe, ktorá dieťa zaujme, ponúkne zmysluplnú zábavu a rozvíja dobrý vkus a zmysel pre
humor, formuje optimistický postoj k životu.“
Danka Sálusová, Základná škola s materskou školou, Liptovská Teplá

„Do tohto projektu sa zapojili žiaci zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného
prostredia. Sú to žiaci s mentálnym postihnutím, ktorí navštevujú 1. – 9. ročník špeciálnej
základnej školy. Čítali sme veľa rozprávok a rôzne dobrodružné príbehy. Myšlienka urobiť
radosť niekomu inému, ich veľmi zaujala. Záložky žiaci zhotovovali s nadšením a láskou...“
Anna Harmanová, Špeciálna základná škola, Krompachy
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„Naši žiaci usilovne pracovali počas celého mesiaca na nových záložkách do kníh. Záložky sa
im vydarili. preto sme ich odoslali viac, ako bolo dohodnuté. Tešíme sa na ďalší ročník tohto
projektu.“
Miroslava Švehlová, Základná škola s materskou školou, Košeca

„... do balíčka sme okrem záložiek pridali aj ručne vyrobené svietniky, škatuľky a jesenné
ikebany. Určite sa zapojíme do ďalšieho ročníka. S našou partnerskou školou budeme
udržiavať mailové i facebookové kontakty.“
Patrícia Móriová, Základná škola s materskou školou, Horné Saliby
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„Žiaci radi opäť siahli po svojej obľúbenej knihe, ktorú majú doma alebo si ju požičali zo
školskej knižnice a predstavili ju svojim spolužiakom. Potom sa s nadšením a elánom pustili
do práce... Často sa žiaci zamýšľali aj nad tým, prečo je práve táto kniha ich obľúbenou
a prečo by ju odporúčali aj svojim spolužiakom. Žiaci si nenútene, hrou oprášili svoje
vedomosti o literárnych autoroch a ich tvorbe.“
Dana Volčková, Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou

„Každá záložka, ktorá bola vyrobená, poputuje žiakovi do ZŠ Horní v Brne a možno aj odkaz
na nej pre kamaráta nielen poteší, no najmä ozvláštni strany v obľúbenej knihe...“
Lenka Brodňanová, Súkromná základná škola, Oravská cesta, Žilina

„Mali sme besedu o obľúbených knihách, ktoré si žiaci mohli pozrieť a zobrať so sebou do
tried na hodiny čítania a literatúry, kde si ich mali prečítať a pokúsiť sa vysvetliť, v čom ich
kniha zaujala a aké informácie z nej získali...“
Mária Beňová, Spojená škola internátna, Stará Ľubovňa
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„Naši žiaci sa pri výrobe záložiek inšpirovali svojou obľúbenou knihou a tiež knihami zo
školskej knižnice. Na podporu čítania robíme akcie Chutná kniha, na ktorých žiaci musia čítať
s porozumením, aby porozumeli vybranému receptu, ktorý potom ako trieda zrealizujú. Po
ukončení projektu máme výstavku produktov spojenú s ochutnávkou. Ďalej robíme Noc
v škole, tzv. nočné čítanie, pri ktorom žiaci plnia rôzne zábavné úlohy, zbierajú indície
a skladajú heslo.“
Erika Mišovicová, Základná škola s materskou školou, Čavoj

„Pri tvorbe a maľovaní záložiek sa žiaci inšpirovali knihami od slovenských aj zahraničných
autorov. Po prečítaní úryvku sa pustili do výroby záložiek. Tým starším stačila ich vlastná
fantázia, tým mladším pomohli vyučujúce vhodnou predlohou a maketou. Tvorba záložiek
žiakov tak zaujala, že niektorí vyrobili aj dve. Keďže najmladší prváčikovia ešte nevedia čítať,
žiaci štvrtého ročníka im ochotne a radi prečítali rozprávku...“
Tatiana Solnicová, Základná škola, Lehota
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„Potešilo nás, že z partnerskej školy sme dostali aj propagačné materiály o ich kraji a každý
žiak, ktorý vyrábal záložku, dostal mapu mesta Děčína. Tieto materiály využijeme na
hodinách geografie.“
Erika Cipovová Základná škola, Lehota pod Vtáčnikom

„V rámci vyučovania a záujmových útvarov sme sa pri dobrej atmosfére pustili do tvorenia
záložiek a siahli aj po dobrej knihe a spoločne sme si ju prečítali. Všetkým žiakom sa
realizácia projektu veľmi páčila.“
Ivana Vagaská, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Faustíny, Bardejov
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„Záložky zaslané žiakmi partnerskej školy si žiaci rozdelili a teraz ich aktívne používajú ako
pomôcku na hodinách čítania. Ďakujem za možnosť zapojiť sa do projektu, ktorého
organizácia bola od začiatku do konca zvládnutá výborne...“
Mária Greňová, Spojená škola internátna, Partizánska, Spišské Vlachy

„Rozhodli sme sa vyrobiť záložky s antistresovými omaľovánkami, pretože ich žiaci radi
vyfarbujú. Na rub záložky napísali názov svojej obľúbenej knihy a svoje meno. Záložky
vyrábali na vyučovaní, na hodinách čítania. Žiaci si mali priniesť svoju obľúbenú knihu,
z ktorej každý prečítal úryvok. Myslíme si, že sa projekt vydaril a tešíme sa na ďalší ročník.“
Dana Rosolová, Základná škola, Lastomír

„Výrobe záložiek predchádzalo to, že žiaci na hodinách slovenského jazyka a literatúry čítali
úryvky zo svojich obľúbených kníh, ktoré mali prevažne rozprávkový a dobrodružný
charakter. Na zadnú stranu záložiek žiaci napísali meno autora a názov knihy.“
Simona Straková, Súkromná základná škola, Trieda SNP, Košice
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„Záložky so svojou partnerskou školou sme si vymenili v Oravskom múzeu
P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Návštevu múzea sme mali naplánovanú počas našej
literárno-dejepisnej exkurzie na Oravu.“
Martina Kupcová, Základná škola, P. Jilemnického, Zvolen

„Žiaci sa do prípravy pustili s chuťou a pripravovali ich na rôznych hodinách. Niektorí ich
pripravovali aj doma. Pri ich výrobe používali rôzny materiál a ľubovoľné techniky...“
Anna Lažová, Spojená škola, Centrálna, Svidník
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„Naši žiaci tradične okrem samotných záložiek posielajú svojim kamarátom z partnerskej
školy materiály o svojej obci, knihu regionálnych povestí, monografiu o obci, sprievodné
listy...“
Judita Karáseková, Základná škola s materskou školou, Kalinovo

„Dôležité je, že žiaci vďaka projektu čítali knižky a zážitky z prečítaných príbehov premenili
na pekné výtvarné práce. Na niektoré záložky sa ako edukačná pomôcka okrem kresby dostala
i malá násobilka. Teší nás kreativita našich žiakov i žiakov partnerskej školy. Ďakujeme za
možnosť zapojiť sa do projektu.“
Bea Sabová, Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná

„Tento projekt je pre nás veľkým prínosom, či už v nadviazaní nových kontaktov, ale hlavne
v šírení myšlienky, že dobrá kniha je súčasťou nielen školského života, ale aj toho
každodenného.“
Marta Juriková, Základná škola, Ruskov
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„... najkrajšie záložky sme odmenili peknými vecnými cenami. Vybrané záložky sme aj
s darčekmi (ceruzkami, perami, farbičkami a sladkosťami) poslali do našej partnerskej školy
do Plešivca. Veríme, že naše záložky potešia žiakov z tejto školy, a zároveň sa tešíme aj na ich
pekné záložky. Veľmi pekne vám ďakujeme za pozvánku do tohto projektu a tešíme sa na
ďalšiu spoluprácu.“
Andrea Tóthová, Základná škola s materskou školou, Dubník

„Znovu sme prečítali množstvo kníh a tému projektu sme premenili do podoby záložiek, ktoré
sme poslali svojej partnerskej škole... Okrem záložiek sme do balíka pribalili aj naše
propagačné materiály o škole, publikácie, ktoré vyšli pri príležitosti výročia školy a najnovšie
číslo nášho nového školského časopisu XY.“
Helena Duffeková, Gymnázium, Alejová, Košice
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„Žiaci kreslili svoje obľúbené literárne postavičky, vymýšľali krátke básničky alebo písali na
svoje záložky zaujímavé citáty o knihách. Vytvorili sme 467 záložiek, z ktorých sme si
v školskej knižnici nainštalovali výstavku, ocenili sme aj najšikovnejších autorov a zároveň
vyhodnotili triedy podľa ich zapojenia sa do projektu.“
Emília Šupšáková, Základná škola, Komenského, Svidník

„Do balíčka so záložkami sme pribalili pohľadnicu a perá s názvom obce, voňavý vankúšik
a záložku pre pani učiteľku z pedigu...“
Vladimíra Kubušová, Základná škola K. Bieleka, Lovčica-Trubín
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„Do balíčka so záložkami sme vložili aj niekoľko exemplárov školského časopisu, aby sme sa
navzájom lepšie spoznali. Aj my sme dostali okrem záložiek drobné darčeky. V Medzinárodný
deň školských knižníc sme sa zapojili aj do akcie Čítame spolu...“
Eleonóra Mátéová, Základná škola Györgya Dénesa s VJM, Plešivec

„Práca na záložkách nám priniesla hrejivý pocit a krásne chvíle. Už sa tešíme, keď sa naše
záložky objavia v rozčítaných knihách našej partnerskej školy a priatelia zažijú ten zázračný
pocit vzrušenia a krásy nad novou záložkou. Týmto záložka splní to, k čomu je určená. Za
všetkých žiakov ďakujem za vyhlásenie projektu, my sme si to poriadne užili.“
Andrea Bajtošová, Základná škola s materskou školou, Hrabušice

„Žiaci čítali knihy a na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania vyrábali
záložky prevažne ku knihám, ktoré mali práve rozčítané. Prváci mali pasovanie za čitateľa
v školskej knižnici, kde spoločne s triednou učiteľkou predstavovali knihu, ktorú im číta. Do
projektu sa zapojili aj niektorí rodičia prvákov a spoločne doma vyrobili záložku ku knihe,
ktorú čítajú svojim deťom.“
Jaroslava Števčíková, Základná škola, Šrobárová, Prešov
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„... naši žiaci sa stretli s regionálnou spisovateľkou Zdenkou Lacikovou, ktorá im priblížila
vlastnú tvorbu a prácu na svojich textoch. V ďalších dňoch sme si prečítali úryvky z viacerých
knižiek pre deti a mládež. Následne sme sa pustili do tvorby pekných záložiek, ktoré sme
zaslali našej partnerskej škole...“
Hana Blažeková, Základná škola, Školská, Holíč

„V rámci Dní mesta Soběslav 2016 si primátori družobných miest Sabinov a Soběslav dohodli
družbu i v rámci tohto projektu. Partnermi sa stala naša škola a ZŠ Komenského Soběslav
v Českej republike.“
Antónia Iľkivová, Základná škola, Ul. 17. novembra, Sabinov
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„V triedach menších žiakov na prvom stupni predchádzalo výrobe záložiek čítanie ľubovoľnej
detskej rozprávky podľa výberu žiakov v triede. Následne sa žiaci pod vedením triednych
učiteľov pustili do dramatizácie prečítanej rozprávky. Keď načerpali inšpiráciu a kopec
nápadov, mohli sa pustiť do výroby záložiek pre kamarátov z českej školy...“
Martina Vrancová, Základná škola s materskou školou, Jelšava

„... bol som prekvapený, že napriek tomu, že sme sa do projektu zapojili po štvrtýkrát, žiakov
záložkový projekt neomrzel a už sa tešia na tému toho budúcoročného.“
Radoslav Sunitra, Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín

„Tak ako každý rok, aj tento rok nám výroba a výmena záložiek priniesla nové zážitky,
poznatky, kamarátstva. S partnerskou školou bola komunikácia výborná. Navzájom sme si
okrem záložiek zaslali aj listy s pozdravom a informácie v podobe letákov, kníh o našich
obciach. Už teraz sa tešíme na ďalší rok, kedy sa opäť zapojíme do nášho obľúbeného
projektu!“
Lenka Ujjobbágyová, Základná škola, Skároš
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„... tiež sme si na našej škole urobili anketu a najkrajšie záložky a celý projekt chceme
opätovne zverejniť v našom školskom časopise a na webovej stránke našej školy...“
Daniela Bytčanková, Základná škola, Lichardova, Žilina

„Našim kamarátom z Českej republiky sme napísali aj pár slov o našej školskej knižnici,
o knihách a o sebe. Poslali sme so záložkami aj sladkú odmenu. Veríme, že záložky budú
našim novým kamarátom dlho a dobre slúžiť a že všetci získame prostredníctvom tejto výmeny
väčšiu chuť čítať.“
Ľubica Karliková, Základná škola s materskou školou, Krajné
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„Všimli sme si, že výroba záložiek vytvorila v triedach pozitívnu atmosféru, žiaci sa viac
zhovárali, ale hlavne zabávali sa. Medzinárodný projekt je výbornou myšlienkou, ktorý
začiatok školského roka spríjemňuje... Ďakujeme organizátorom projektu za skvelú
myšlienku!“
Daniela Sláviková, Základná škola s materskou školou Červeník

„Na podporu čítania si žiaci v rámci činnosti školského klubu čítali rôzne príbehy,
rozprávky...“
Jana Pelachová, Základná škola Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš

„Vaše projekty sú v podmienkach našej školy už tradíciou. Naši žiaci majú záujem o čítanie
a tvorivé aktivity, a preto sa pravidelne zapájame i do projektu Najzaujímavejšie podujatie
školskej knižnice. Každý rok žiaci netrpezlivo čakajú na zadanú tému a vymýšľajú, ako ju čo
najoriginálnejšie vystihnúť...“
Jana Uličná, Súkromná spojená škola, Starozagorská, Košice
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„Pri príležitosti osláv 45. jubilea našej školy nás okrem iných významných hostí navštívili aj
pedagógovia a žiaci z partnerskej školy z Uherského Ostrohu. K výmene záložiek teda došlo
osobne...“
Ida Králiková, Základná škola, J. Braneckého, Trenčianska Teplá

„Pri tvorbe záložiek sme si čítali rozprávky a kúsok z nich sme pribalili aj na naše záložky. To
aby sa naši českí kamaráti pocvičili v našom ľubozvučnom jazyku. Do balíčka so záložkami
sme priložili brožúrku o našej škole... Na oplátku sme zase od nich dostali kalendár na rok
2017.“
Helena Prokayová, Základná škola Adely Ostrolúckej, Budča
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„Pri práci so záložkami sa naši žiaci inšpirovali najmä rozprávkami, v ktorých vždy zvíťazí
dobro nad zlom. Na podporu čítania sme zorganizovali hodinu hlasného čítania, exkurziu do
školskej knižnice a hodinu informačnej výchovy.“
Andrea Malík, Spojená škola, Šaľa

„Tešíme sa už na 8. ročník projektu, pretože bez kníh a ich múdrostí sme všetci, deti i dospelí,
ochudobnení o veľa nových a zaujímavých poznatkov...“
Iveta Lenická, Základná škola Jána Domastu, Cabaj-Čápor

„Čítali sme rozprávky, k čomu nás inšpiroval názov našej partnerskej školy – ZŠ Pavla
Dobšinského v Rimavskej Sobote. Zhotovili sme 240 záložiek, ktoré putovali k žiakom do
Rimavskej Soboty. Zo záložiek od nich naši žiaci vybrali tri, ktoré sa im najviac páčili a tým
žiakom pošleme knihu.“
Veronika Čitáryová, Základná škola, Benkova, Nitra
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„Na hodinách čítania a literatúry sme sa so žiakmi porozprávali o potrebe čítania a kníh.
Žiaci si do školy priniesli svoje najobľúbenejšie knižky, s ktorými oboznámili aj svojich
spolužiakov. Navštívili aj školskú knižnicu, kde si mohli vypožičať knihy, ktoré ich zaujali.“
Kornélia Heinrichová, Československej armády, Moldava nad Bodvou

„Pri výrobe záložiek som žiakom v školskom klube navrhla 15 minút pravidelného čítania
kníh, vždy o tom istom čase. Žiaci môj návrh s nadšením prijali. A naozaj každý deň čítame
z vlastných prinesených kníh alebo z kníh zo školskej knižnice.“
Alena Babicová Hudecová, Základná škola s materskou školou, Sverepec
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„Do nášho slovníka pribudol nový termín – záložkovanie. Synonymum kamarátstva,
objavovania nových literárnych hrdinov, tvorivosti, fantázie, radosti z vlastnoručne
vyrobených kúskov...“
Soňa Škulová, Základná škola Ivana Bukovčana, Bratislava

„Práca na záložkách nám priniesla veľa pekných chvíľ a radosti. Žiaci na záložkách
pracovali s veľkou radosťou a úsilím. Záložky od našich slovenských kamarátov sa objavili
v rozčítaných knihách malých i veľkých čitateľov. A tým záložka plní to, k čomu je určená.
A ja dúfam, že takú istú radosť žiakom prinesie každá prečítaná kniha.“
Helena Boháčiková, Spojená škola sv. Jozefa internátna, Turzovka

„Žiaci s obľubou navštevujú našu školskú knižnicu. Niektorí žiaci nevedia ešte čítať, ale knihy
si čítame spoločne, s rodičmi, poprípade podľa obrázkov vymýšľame vlastný dej... Ďakujeme
za možnosť zapojiť sa do projektu, ktorý spája školy a vytvára nové priateľstvá.“
Anna Badíková, Základná škola s materskou školou Gaštanová, Žilina
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„Pred samotnou výrobou záložiek sme sa my, slovenčinárky, dohodli, že venujeme časť hodín
literatúry motivácii žiakov. Diskutovalo sa o čítaní, o prečítaných knihách, hrdinoch, ktorí
nejakým spôsobom žiaka oslovili, o knihe vôbec. Odporučili sme žiakom, aby tú svoju
obľúbenú knihu predstavili svojim spolužiakom a povedali, čo v nej bolo zaujímavé a prečo si
ju majú iní prečítať.“
Darina Čulková, Základná škola, Bidovce

„Zapojením žiakov do projektu sme odštartovali aktivity (napr. čítanie doma, v ŠKD), ktoré
zároveň podporujú a rozširujú náš školský projektový týždeň Čitateľský maratón. Znamená to,
že sme nielen čítali, ale aj aktívne počúvali, reprodukovali, tvorivo písali a deti z ŠKD aj hrali
rozprávky.“
Janete Simonová, Základná škola, Kanianka
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„Projekt oživil vyučovanie niektorých vyučovacích predmetov (napr. výtvarnej výchovy,
literárnej výchovy). Žiaci pracovali s nadšením a spoločne s učiteľmi sa rozhodli zapojiť do
projektu aj na budúci školský rok.“
Jana Adamová, Základná škola s materskou školou, Tušická Nová Ves

„Snažili sme sa vytvoriť také záložky, ktoré sa budú páčiť žiakom našej partnerskej školy zo
Zlatníkov. Na každú záložku sa podpísal ten žiak, ktorý ju vytvoril a uviedol aj ročník, ktorý
navštevuje. Niektorí uviedli na seba aj kontakt, aby mohli nadviazať nové kamarátstvo... “
Marcela Blašková, Základná škola s materskou školou, Sokolovce

„...v rámci rozvoja dramatických a prezentačných zručnosti sme so žiakmi 1. – 4. ročníkov
nacvičili tri dramatizácie: O Červenej Čiapočke, Medovníkový domček, Popoluška. Žiaci sa
s nacvičenými dramatizáciami predstavili svojim rodičom a ostatným príbuzným na
čitateľskej besiedke v školskom klube.“
Jana Kováčová, Základná škola, Mučín
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,,Najprv nápad, potom šikovné ruky a záložky sú na svete. Na ich výrobu sme použili už
použitý papier.“
Tatiana Roháľová, Základná škola s materskou školou, Šarišské Michaľany

„Zaujímavou inšpiráciou pre niektorých žiakov bola aj návšteva našej školskej knižnice, ktorú
žiaci zobrazovali v podobe kníh uložených na poličkách. Iných žiakov inšpirovalo čítanie
rôznych kníh, ktoré sme si v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc čítali aj nahlas
v každej triede.“
Veronika Mojsejová, Základná škola, J. Švermu, Michalovce

32

„V stredu 26. októbra sa spoločenská miestnosť s krásnou výstavkou záložiek stala
kráľovstvom pre žiakov z 1. stupňa. Postupne si chodili výstavku prezrieť a potom nasledovali
literárne hodiny, ktoré si pripravili vyučujúce pre jednotlivé ročníky. Spoločným úvodom bola
prezentácia o knihách, ktorá motivovala žiakov k čítaniu a vnímaniu knihy ako priateľa, od
ktorého sa možno veľa naučiť.“
Silvia Adamcová, Základná škola s materskou školou, Zavar

„Počas vyučovacích hodín sme súťažili medzi ročníkmi v hlasnom čítaní. Doma sme zapájali
rodičov i starých rodičov, aby čítali s deťmi. Po prečítaní knihy Trojruža žiaci v rámci besedy
tvorili denníky, kde si svoje poznatky zapisovali a kreslili, čo sa im najviac páčilo...“
Dagmar Coraničová, Základná škola, Brekov

„Inšpiráciu hľadali žiaci nielen v klasických rozprávkach, tradičných príbehoch pre mladých,
ale siahli aj po kultových príbehoch zo sveta sci-fi, vedy a techniky. Záložku zdobí okrem
ilustrácie aj názov knihy alebo príbehu... Tešíme sa na ďalší ročník projektu.“
Eva Belanská, Základná škola, Štúrova, Myjava
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„Tvorbe záložiek sa žiaci tento rok venovali hlavne doma. Na hodinách slovenského jazyka
sme však o to viac čítali, rozprávali sme sa o knihách, o kladných a záporných hrdinoch,
dopĺňali si informácie o niektorých literárnych žánroch.“
Andrea Kukučková, Základná škola, Fraňa Kráľa, Žarnovica

„Väčší žiaci na záložky napísali aj názov a meno autora svojej obľúbenej knihy, aby tak
kamarátom z partnerskej školy posunuli námet na čítanie vhodnej a veku primeranej knihy...
Veríme, že zapojením našich žiakov do projektu podporíme ich záujem o čítanie kníh.“
Andrea Paučulová, Základná škola, Trieda SNP, Banská Bystrica
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„Naši žiaci radi čítajú, často navštevujú našu školskú knižnicu. Počas vytvárania záložiek si
vzájomne predstavovali svoju obľúbenú knižku alebo tú, ktoré práve čítali...“
Milota Kelčíková, Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad, Dolný Kubín

„Vďaka tomuto projektu sme si mohli s družobnou školou navzájom vymeniť nielen záložky,
ktoré si žiaci dajú do kníh, ale aj predstaviť miesto, odkiaľ pochádzame. Môže to byť do
budúcnosti aj dobrý typ na školský výlet.“
Katarína Lorencová, Základná škola s materskou školou, Nová Bystrica-Vychylovka

„Žiaci si svoje obľúbené knihy priniesli do školy alebo si ich vypožičali z našej školskej
knižnice. Spolužiakom o nej porozprávali a aspoň kúsok prečítali. Na zadnú stranu záložky
uvádzali autora a názov knihy.“
Zuzana Sihlovcová, Základná škola s materskou školou, Lutiše
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„Prvostupniari robili záložky nielen v školskom klube so svojimi vychovávateľkami, ale aj na
hodinách čítania. Druhostupniari zasa na hodinách literárnej výchovy, výtvarnom krúžku
alebo doma vo svojom voľnom čase. Motivovali sa nielen čítanými knihami, ale aj
ilustráciami či výrokmi o knihách.“
Anna Čapistráková, Základná škola s materskou školou, Svinná

„Okrem výmeny záložiek sme si navzájom vymenili aj skúsenosti z dlhoročnej práce
pedagógov. Našej partnerskej škole sme do balíčka so záložkami pribalili milý pozdrav
v podobe otvorenej knihy od našich žiakov a vlastnoručne vyrobené vianočné svietniky, ktoré
symbolizujú vzájomnú spoluprácu a priateľstvo...“
Anna Hajníková, Špeciálna základná škola, Třebíčska 16, Humenné
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„Knihy sú i naďalej najlepším priateľom človeka v akomkoľvek veku. Žiaci sa tešia
z vyrobených záložiek, ale aj zo záložiek, ktoré sme získali od partnerskej školy ZŠ Milana
Mravca z Rakovej. Ďakujeme všetkým...“
Ingrida Jakubičková, Základná škola, Tulipánová, Nitra

„Poďakovanie patrí aj organizátorom, teda vám za nápad i realizáciu takého zaujímavého
a prínosného projektu. Želáme vám veľa vydarených projektov a nápadov.“
Blanka Potočná, Základná škola, Potočná, Trenčín

„Príjemne nás prekvapil a veľmi potešil e-mail od pani Plachej organizátorky projektu
z našej partnerskej školy v Liberci: Nikdy jsme nedostali tak krásné záložky, nikdy nebyly
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zabaleny s takovou láskou. Jste excelentní ukázka toho, jak se projekt má dělat, zodpovědně,
účelně, pro jeho pravý smysl. Jestli jsem obdivovala krásu Vaší krajiny, musím obdivovat
i práci vašich lidí a jejich zodpovědnost. Děkuji za naše kolegyně a Krompachy budou vždy
spojené vzpomínkou na výjimečně zdařilý projekt.“
Lucia Mikulová, Základná škola s materskou školou, Maurerova, Krompachy

„S partnerskou školou sme nadviazali úspešnú spoluprácu a dokonca sme sa dohodli, že aj na
budúci rok si budeme vymieňať záložky spolu. A tešíme sa na ďalšie prehĺbenie našej
spolupráce...“
Zuzana Pracharová, Gymnázium, Pezinok

„Veľmi sa teším, že naša škola sa rozhodla zapojiť sa do tohto krásneho a užitočného
projektu. Bola som milo prekvapená, koľko žiakov našej školy číta knihy vo svojom voľnom
čase a nesiahne iba po literatúre povinného čítania... Ku každej záložke sme pripojili aj list,
ktorý obsahoval okrem kontaktných údajov žiakov i krátky obsah ich obľúbených knižiek.
Verím, že záložky potešili žiakov našej partnerskej školy a budeme s nimi aj naďalej
v kontakte. Už sa tešíme na ďalší ročník projektu.“
Beáta Győri, Základná škola Károlya Szemerényiho s VJM, Tvrdošovce
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„Chcela by som sa Vám v mene našich žiakov poďakovať za realizáciu zmysluplného
a hodnotného projektu a možnosť nadviazať nové priateľstvá.“
Eva Szórádová, Základná škola, Fatranská, Nitra

„Tento projekt nás oslovil hlavne z dôvodu vzájomnej komunikácie medzi školami a kvôli
podpore čitateľskej gramotnosti... Záložky sme tvorili na hodinách výtvarnej výchovy,
slovenského jazyka či v školských kluboch.“
Lenka Dupajová, Základná škola, Lehnice
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„Pri potulkách po stopách literárnych hrdinov navštívili naši žiaci viacero knižníc od školskej
knižnice, obecnej knižnice až po regionálnu knižnicu v Dolnom Kubíne, kde ich privítal sám
pán riaditeľ historik Peter Huba...“
Zdenka Valeková, Základná škola s materskou školou, Liesek

„V rámci Medzinárodného mesiaca školských knižníc sa aj naša školská knižnica podieľa
rôznymi aktivitami na rozvoji záujmu o čítanie u našich žiakov. Tento rok sa niesol v duchu
rozprávok a spomienky na nášho rozprávkara Pavla Dobšinského. Žiaci vyrábali záložky na
hodinách výtvarnej výchovy...“
Martina Oravcová, Základná škola Pavla Dobšinského, Rimavská Sobota

„Predstava, že robia záložky pre svojich nových kamarátov, vyvolala v nich veľkú
zodpovednosť za svoje výtvory. Vyučovacie hodiny sa menili na malé tvorivé dielne, kde bolo
cítiť srdečnosť, zodpovednosť, súťaživosť aj nevypovedané otázky (aké záložky nám pošlú naši
kamaráti)...“
Viera Šuličová, Základná škola, Sečovská Polianka
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„Do projektu sme sa zapojili prvýkrát, ale určite v ňom budeme pokračovať aj v budúcom
roku. Záložky sme vyrábali na hodinách literatúry a výtvarnej výchovy, žiakom sa ich výroba
veľmi páčila a väčšina z nich na ne napísala aj svoj kontakt. Spolupráca s našou nitrianskou
partnerskou školou nás veľmi obohatila a bola pre nás inšpirujúca.“
Mária Ovšonková, Základná škola, Komenského, Bardejov

„Mnohými aktivitami sa snažíme u žiakov rozvíjať kladný vzťah k čítaniu, ku knihám,
v ktorých je ukrytá múdrosť, poučenie a zábava. Vyhotovením záložiek do knihy sa u detí
rozvíja kreativita, fantázia, estetické cítenie a buduje sa priateľstvo medzi deťmi z iných škôl.“
Darina Kučerová, Základná škola, Rozmarínová, Komárno
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„Na záložky sme vybrali citáty z kníh, ktoré mali motivovať žiakov k čítaniu. Tento projekt
nám každý rok prináša veľa radosti. Navzájom sa inšpirujeme a spoznávame nové mestá
a obce. Ďakujeme za tento obohacujúci projekt.“
Zuzana Kováčiková, Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové

„Pri prvotnom oboznámení sa s projektom sme sa so žiakmi dohodli, že sa budeme
pridržiavať prvej časti Čítam... To znamená, že žiaci si doniesli svoje knihy, ktoré momentálne
čítali a podľa ich obsahu vytvárali záložky. Ďakujeme za spoluprácu a už teraz sa tešíme na
ďalší ročník projektu.“
Anna Cárachová, Základná škola s materskou školou, Litovská Lúžna

„S radosťou sa zapájame do tohto projektu, je obohatením nielen pre nás učiteľov, ale hlavne
pre žiakov...“
Erika Komlóšiová, Základná škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
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„Spolupráca s partnerskou školou počas projektu bola výborná, odovzdali sme si navzájom
priateľský zoznamovací list, kontaktné údaje a nakoniec aj záložky s prianím objavenia krásy
a múdrosti v knihách... Naša účasť bola pre našich žiakov veľkým prínosom a plánujeme sa
zúčastniť aj v ďalšom ročníku.“
Janka Ferencová, Základná škola P. K. Hostinského, Gemerská Poloma

„K tvorbe záložiek naši žiaci pristupovali veľmi kreatívne. Využívali rôzne materiály.
Niektoré záložky doplnili názvami obľúbených kníh alebo peknými myšlienkami...“
Kristína Tirpáková, Základná škola, Ľubotín

„Doplňujúcim programom realizácie projektu boli návštevy žiakov v školskej knižnici, starší
žiaci čítali rozprávky mladším žiakom, dramatizácie rozprávok a príbehov, pre najmenších
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bábkové divadlo obľúbenej rozprávky v školskom klube. Práca na záložkách žiakov veľmi
bavila, prejavili veľa tvorivosti a fantázie, čím sa spestrilo vyučovanie. Ďakujeme za pekný
projekt, ktorý podporuje u žiakov vzťah k čítaniu.“
Jarmila Kyselicová, Základná škola s materskou Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom

„Žiaci si nosili svoje obľúbené knihy a na hodinách literatúry čítali veselé či hrôzostrašné
príbehy... V rámci projektu sme na našej škole vyhlásili aj súťaž o najkrajšie záložky v rámci
jednotlivých tried. Víťazi boli odmenení sladkou odmenou a pamätným diplomom.“
Ľubomíra Šubová, Základná škola s materskou školou, Slovanská, Púchov

„Na čitateľských popoludniach v školskom klube vychovávateľky čítali žiakom zaujímavé
rozprávky a tak ich motivovali k vytvoreniu záložiek. Starší žiaci si zase na hodinách
slovenského jazyka a literatúry a výtvarnej výchovy spríjemňovali výrobu záložiek
zaujímavými tipmi na dobré čítanie.“
Eva Timárová, Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce
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„Výrobu záložiek sprevádzali rôzne iné akcie. Napríklad spoločné čítanie rozprávok, súťaž
v školskej knižnici a kvíz... Okrem záložiek sme pribalili sprievodný list, ktorý napísali žiaci,
propagačný materiál obce, pohľadnicu obce a sladké prekvapenie, cukríky.“
Gabriela Arvaiová, Základná škola, Vojčice

„Žiaci už vedeli, že v tomto ročníku si môžu vybrať ľubovoľnú knihu, príbeh, čo im je
najbližšie a tiež si môžu zvoliť výtvarnú techniku na tvorbu záložky. Tešili sa najmä na balíček
s partnerskými záložkami. Pri ich prezeraní sme sa dozvedeli, čo čítali žiaci v Čavoji...“
Soňa Laurová, Základná škola, Divín
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„Žiakov nadchla myšlienka, že svojou záložkou môžu potešiť niekoho, koho zatiaľ nepoznajú.
Možno vďaka tomuto projektu získajú nových priateľov z partnerskej školy. V niektorých
triedach žiaci napísali pre svojich kamarátov do partnerskej školy sprievodné listy, kde
predstavili svoju triedu.“
Erika Gajdošová, Základná škola Viliama Záborského, Vráble

„S napätím sme očakávali zásielku so záložkami od partnerskej školy. V zásielke okrem
spomínaných záložiek boli priložené aj dve knižné publikácie a jedno CD. Tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu.“
Alica Repková, Základná škola s materskou školou, Brzotín

„Každý čitateľ si pri návšteve školskej knižnice odnesie so sebou nielen zaujímavú knižku, ale
aj veselú záložku. Tieto budú sprevádzať našich čitateľov pri besedách, predstavovaní nových
knižiek, ilustrovaní obľúbených príbehov.“
Miriam Kasášová, Základná škola, Janka Alexyho, Zvolen
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„Všimli sme si, že niektorí z nich záložku používajú v učebniciach, takže určite budú mať
svoje využitie. Fotky z výroby záložiek a stručné zhrnutie sme zachytili i na nástenke
v priestoroch školy.“
Michaela Zenková, Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom

„Projekt je veľmi dobrou motiváciou, ako viesť deti k čítaniu. Tiež sa dozvieme aj veľa
nového o školách, o ktorých sme dovtedy nepočuli. Ďakujeme, že takéto projekty
organizujete.“
Anna Michalicová, Základná škola s materskou školou, Cerová
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„Keďže téma nám bola jasná a zrozumiteľná a naši žiaci sú intenzívne vedení k láske ku
knihám a k čítaniu pravidelnými návštevami školskej knižnice, s chuťou a tvorivosťou sa
všetci pustili do práce na záložkách... Práca na projekte bola obohacujúca a tvorivá a radi sa
do tohto projektu zapojíme aj v budúcich ročníkoch.“
Martina Dianová, Základná škola, Saratovská, Levice

„Druháci na podporu čítania celý október čítali rozprávkové knižky (doma), raz do týždňa sa
spolu s pani učiteľkou rozprávali o prečítaných knihách a príhodách hlavných hrdinov.
V čítaní pokračujú aj v mesiaci november...“
Daniela Koňuchová, Základná škola, Ladce

„Žiaci priniesli do školy knihy, ktoré sú ich najobľúbenejšie a z tých sme si čítali ukážky...
Partnerskej škole sme do balíka pribalili aj nové knihy pre najmenších a brožúru o meste
Piešťany.“
Lenka Kaffelová, Základná škola, Mojmírova, Piešťany
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„Naši žiaci si tento projekt obľúbili. Radi čítajú, pozerajú rozprávky, maľujú omaľovánky,
zapájajú sa do kvízov a za pomoci učiteľov vyrábajú záložky. Najviac sa ale tešia na ich
výmenu s partnerskou školou. To je to, čo ich motivuje a napĺňa do ďalšej práce.“
Magdaléna Koniarová, Špeciálna základná škola, Rovníková, Košice

„Projekt sme realizovali v rámci súťaže o najkrajšiu záložku do knihy, ktorú mali žiaci
vyrobiť spoločne so svojimi rodičmi. Pri vyhodnocovaní záložiek sme zohľadňovali nápad,
techniku stvárnenia témy, použitý materiál, prevedenie. V každom ročníku sme ocenili dvoch
žiakov a odmenili ich vecnými cenami a diplomom...“
Lenka Uhrinová, Základná škola, Kokošovce
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„Spolupráca s pridelenou partnerskou školou, aj vďaka milej koordinátorke prebiehala,
dovolím si povedať, na rodinnej úrovni. Partnerstvo budeme udržiavať aj v blízkej
budúcnosti, čoskoro im zašleme vianočný pozdrav, ktorým obdarúvame každoročne našich
najmilších.“
Marcela Timková, Základná škola,Vtáčkovce

„Pri výrobe záložiek sme zapojili všetkých žiakov a motivovali sme ich rozprávkami
a príbehmi z kníh...“
Vanda Krošláková, Základná škola, Horovce

„Pri výrobe záložiek sme sa inšpirovali z rozprávkových kníh, ale najviac rozprávkami
o zvieratkách. Počas vytváraní záložiek sme v školskej knižnici uskutočnili aj podujatie
Popoludnie s rozprávkou...“
Anna Eliášová, Základná škola, Jaklovce
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„Naši žiaci vyrábali záložky nielen na triednických hodinách, ale aj doma. Inšpirovali sa
práve čítanými knihami a postavičkami z obľúbených príbehov. Darované záložky, ktoré
zostali, máme uložené v školskej knižnici a sú k dispozícii ktorémukoľvek čitateľovi.“
Dajána Špegárová, Základná škola s materskou školou, Poproč

„Na našej škole sa dokonca uskutočnilo i hlasovanie o najkrajšie záložky. Na prvom i druhom
stupni boli odmenené. Žiaci boli nadšení zo záložiek od partnerskej školy, veľmi sa im páčili
a ešte stále ich majú. Potešili ich aj citáty na knihách.“
Lucia Kulifayová, Základná škola s materskou školou, Cádrova, Bratislava
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„Začiatok školského roka sa už druhý rok v našej škole niesol v znamení záložiek. Po
skúsenosti z minulého roku, keď sa do projektu zapojili dve triedy, rozhodli sa aj ďalšie triedy
zapojiť do tohto projektu. Je to úžasná myšlienka, ako vzbudiť záujem o čítanie v spojení
s nadviazaním kontaktov s inou školou na Slovensku alebo v Českej republike a možnosť
prezentovania sa školy.“
Iveta Kečková, Základná škola, Vagonárska, Poprad

„Do projektu sme tohto roku zapojili nielen všetkých žiakov našej školy, ale aj ich rodičov.
Počas októbra enormne vzrástla návštevnosť našej školskej knižnice, v ktorej žiaci hľadali
predovšetkým inšpiráciu...“
Viera Varchoľaková, Základná škola s materskou školou, Stakčín

„O projekte sa mohli žiaci dozvedieť aj z nástenky vo vestibule školy a na tejto nástenke sme
projekt aj vyhodnotili. Najkrajšie záložky sme dokonca odmenili.“
Gabriela Leláková, Základná škola s materskou školou, Fintice
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„Žiaci alebo učitelia pri výrobe záložiek čítali prevažne rozprávky a dobrodružné príbehy,
robili výstavky kníh…“
Alena Grešlíková, Základná škola s materskou školou, Bukovce

„Z českej partnerskej školy sme dostali okrem iného aj knihu Dášenka, čili život štěněte od
Karla Čapka. Z tejto knihy sa podujala čítať príbehy naša pani učiteľka starším žiakom, aby
sa zoznámili aj s českým jazykom.“
Jarmila Gondeková, Základná škola s materskou školou, Olcnava

„Teší nás, že takýto projekt vznikol a že sa mu darí, o čom svedčí počet škôl a žiakov, ktorí sa
do neho počas jeho trvania zapojili.“
Iveta Arvajovičová, Základná škola, Ďumbierska, Banská Bystrica

53

„Keďže je tento školský rok vyhlásený za Rok čitateľskej gramotnosti, stretnutie so starými
rodičmi pri spoločnom čítaní kníh bolo pre všetkých obohacujúcim zážitkom. Starí rodičia si
zároveň mohli popozerať záložky, ktoré vytvorili naši žiaci pre kamarátov z partnerskej
školy.“
Simona Melicherová, Základná škola Jána Amosa Komenského, Čadca

„Aj tento rok sa naša škola zapojila do tohto skvelého projektu s vynikajúcou myšlienkou
spájania škôl, ktorá zároveň motivuje žiakov k záujmu o knihy a čítanie. Tento rok bola našou
partnerskou školou Špeciálna základná škola Chrudim. Komunikácia s koordinátorkou
partnerskej školy bola veľmi príjemná a priateľská...“
Ľubomíra Prečuchová, Špeciálna základná škola, Čierny Balog

„V mesiaci október na vyučovacích hodinách pracovné vyučovanie, výtvarná výchova
a rozvíjanie komunikačnej schopnosti žiaci s pomocou pedagógov s nadšením a s radosťou
zhotovovali zaujímavé záložky.“
Sylvia Bognárová, Špeciálna základná škola, Zlaté Klasy
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„Záložky boli doplnené úryvkami z diel svetovej literatúry. Sprievodnou aktivitou k projektu
bolo v rámci Noci v škole čítanie Ezopových bájok najmladšími žiakmi gymnázia.“
Mariana Masnicová, Gymnázium, Tvrdošín

„Veríme, že naša spolupráca s českou partnerskou školou potrvá aj v tomto školskom roku
a že rovnako vyvrcholí vzájomnými návštevami. Celý projekt je jednou krásnou myšlienkou
nielen k propagácii čítania, ale najmä k rozvíjaniu priateľstiev. Preto sme sa zapojili. Veď
s knihami a priateľmi je život hodnotnejší a bohatší.“
Lenka Horáková, Základná škola Štefana Mnoheľa, Dlhé hony, Poprad
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„Žiaci pracovali na záložkách s radosťou a s nadšením kreslili aj hrdinov z prečítaných kníh.
Do balíčka sme pribalili aj list a srdečné pozvanie na návštevu k nám. Záložky od žiakov
z našej partnerskej školy boli nádherné a nám neostáva nič iné, len sa tešiť na ďalší ročník.“
Zuzana Tongeľová, Základná škola Teodora Jozefa Moussona, Michalovce

„Hlavným ťažiskom podpory čítania v rámci projektu boli hodiny tichého a hlasného čítania,
dramatizácie príbehov a besedy o prečítaných knihách... Chceme vám poďakovať za to, že aj
v tomto roku sme sa mohli zapojiť do vášho projektu.“
Martina Laczková, Základná škola, Mierová, Želiezovce

„Žiaci čerpali námety z rozprávok, ktoré im čítali učiteľky na hodinách slovenského jazyka
a literatúry. Starší žiaci čítali rozprávky i v školskom rozhlase. Vzbudil sa tak záujem nielen
o tvorbu záložiek, ale aj o samotné rozprávky.“
Silvia Hrabíková, Základná škola s materskou školou, Tuhrina
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„Vznikli veľmi pekné pomôcky na čítanie, s ktorými sa niektorým žiakom veru aj ťažko
lúčilo...“
Alexandra Mrižová, Základná škola, Tribečská, Topoľčany

„Ďakujeme organizátorom za príležitosť spojiť aj takýmto spôsobom príjemné – tvorba
záložiek – s užitočným – pritiahnuť žiakov k čítaniu. Prajeme všetkým pekné hodiny
v školských knižniciach a množstvo čitateľov.“
Vladimíra Klučková, Základná škola, Sľažany

„Mladší žiaci napísali na záložky tému projektu a nakreslili pekné kresbičky...“
Magdaléna Jenčová, Základná škola, Slovenská Kajňa
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„Naši žiaci – mladí čitatelia sa veľmi potešili, že sa opäť budú môcť realizovať
a prostredníctvom záložky do knižky imaginárne spojiť s kamarátom z iného mesta...“
Slávka Zakuťanská, Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla, Belá nad Cirochou

„Každej výrobe záložky predchádzalo čítanie kníh, beseda o prečítanej knihe, rozprávke či
nejakom príbehu. Každého žiaka v prečítanej knihe či v príbehu zaujalo niečo iné, čo sa
snažili vyjadriť vo svojich záložkách... Projekt bol pre nás prínosom, vzbudzuje u našich
žiakov záujem o knihu, ktorá je pre náš život stále dôležitá.“
Anna Brezinová, Základná škola, Východná

„Popri výrobe záložiek sme na škole realizovali posedenia v školskej knižnici, kde prebiehali
nielen hodiny čítania, ale aj prezentácie žiakov o svojich obľúbených knihách a literárnych
hrdinoch. Žiaci mali možnosť vzájomne si vymeniť svoje knihy a zistiť tak viac informácií
o svojich spolužiakoch podľa toho, čo najradšej čítajú.“
Zuzana Paľová, Základná škola s materskou školou, Krčava
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„V rámci doplňujúcich aktivít sme zrealizovali návštevu školskej knižnice, kde sme získali
informácie o tvorbe našich regionálnych autorov, doplnené hlasným čítaním príbehov z ich
kníh. Žiaci prezentovali prečítané knihy s následnou besedou o nich. Zamerali sme sa aj na
prípravu do recitačných súťaží žánrovo zameraných na rozprávku a povesť.“
Erika Drozdová, Základná škola, Fábryho, Košice

„V rámci roka venovaného čitateľskej gramotnosti sa aj vyučujúci slovenského jazyka
a literatúry zapojili do projektu a so žiakmi na hodinách spomínali známych spisovateľov,
významné knihy a pod. Žiaci absolvovali aj návštevu školskej knižnice a obecnej knižnice, kde
si mohli listovať v knihách a hľadať v nich taktiež námety na vytvorenie záložiek.“
Mária Kandová, Základná škola s materskou školou, Veľký Lipník
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„Pri výrobe záložiek sme si hodiny slovenského jazyka a literatúry spríjemnili čítaním
rozprávkových kníh...“
Svetlana Godlová, Základná škola Chminianske Jakubovany

„Tento projekt je úžasný v tom, že sme si jeho prostredníctvom našli partnerskú školu,
s ktorou spolupracujeme aj na vlastných projektoch. Niekoľkokrát sme sa už stretli na pôde
oboch škôl a žiaci sa vzájomne spriatelili.“
Danica Janišová, Základná škola, Bukovina, Turzovka

„Hospitalizované deti na detskom oddelení v Leviciach opäť prežívali príjemné a tvorivé
chvíle, rozvíjali svoju kreativitu, fantáziu a manuálne zručnosti pri výrobe záložiek vďaka
vášmu projektu. Sme radi, že sme sa do projektu mohli zapojiť a tak získať priateľské vzťahy
s partnerskou školou a u našich detí tak podporiť vzťah k čítaniu a rozvíjať čitateľskú
gramotnosť.“
Martina Kubenová, Základná škola s MŠ pri zdravotníckom zariadení Levice
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„Počas realizácie tohto projektu si žiaci rozvíjali nielen čitateľské zručnosti, ale nenásilnou
formou si osvojovali aj český jazyk a upevňovalo sa u nich prosociálne správanie.“
Marta Šišmišová, Základná škola, Školská, Bánovce nad Bebravou

„Veríme, že naše záložky potešili žiakov tejto školy, spríjemnili a uľahčili im čítanie ich
obľúbených knižiek.“
Vladimíra Kováčová, Základná škola, Hranovnica

„Za všetkých žiakov i pedagógov našej školy vám chcem veľmi pekne poďakovať za vydarený
výber našej partnerskej školy a zaželať vám veľa pozitívnej energie a elánu pri organizovaní
takýchto úspešných podujatí, ktorých sa kedykoľvek radi zúčastníme.“
Dana Dedičová, Základná škola s materskou školou J. A. Komenského, Lednica
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„Napriek tomu, že mnohí žiaci našej školy nemajú doma ani jednu knihu, veľmi radi čítajú
knižky a navštevujú školskú knižnicu. Keďže sú stálymi a aktívnymi čitateľmi našej školskej
knižnice, o nápady nebola núdza. Každý chcel niečo vytvoriť. Po spoločnom čítaní sa žiaci
s chuťou pustili do výroby záložiek.“
Miroslava Hrabovská, Základná škola, Šumiac

„Kamarátom z partnerskej školy sme pribalili aj knihu o našom meste, ktorú vyrábali tretiaci
v rámci projektu Spoznaj svoje mesto. Sú v nej informácie o slávnych rodákoch, regionálne
recepty, obrázky, hádanky, osemsmerovky aj tajničky.“
Dana Tisová, Základná škola, Ulica mieru, Bytča
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„Po doručení zásielky od našej partnerskej školy sme zostali v nemom úžase. Veľmi nás
potešil pozdrav od koordinátorky projektu, ktorá sa k nám v liste veľmi milo prihovorila.
Taktiež nás veľmi potešili darčeky od nich. Poslali nám čísla ich školského časopisu Žabiak,
magnetky, listy od žiakov a neposlednom rade veľmi, veľmi pekné záložky. Strašne nás to
potešilo a sme radi, že sme sa spriatelili pomocou záložiek s touto školou.“
Magdaléna Frtúsová, Základná škola, Veľký Ďur

„Do projektu sme sa zapojili prvýkrát. Bola to pre nás nová skvelá skúsenosť a už teraz sa
tešíme na nový ročník, do ktorého pôjdeme znovu s nadšením...“
Viera Tóthová, Základná škola, Haličská cesta, Lučenec

„Do projektu sme sa zapojili po prvýkrát. Naši žiaci boli prácou na záložkách veľmi nadšení.
Navštevovali aj školskú knižnicu, kde si pozerali obrázky v rozprávkových knihách a listovali
v časopisoch. Na hodinách literatúry najmenším žiakom – v prípravnom a prvom ročníku im
pani učiteľky pripravili predstavenie, dramatizovali čítaný text...“
Ľudmila Struňáková, Základná škola, Školská, Vechec
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„Všetci zúčastnení prejavili veľkú ochotu a radosť tvoriť niečo pre iných, obdarovať iných
žiakov záložkou. Išlo o netradičné spestrenie vyučovacieho procesu, ako na základnej, tak na
strednej škole. Našou snahou je rozvíjať u žiakov ich čitateľské zručnosti, vzbudiť záujem
o knihy a naďalej spolupracovať s danými školami.“
Božena Stašová, Spojená škola, J. Fabiniho, Spišská Nová Ves

„Niektoré triedy vypracovali pre našu partnerskú školu aj zaujímavé prezentácie o sebe, škole
a obci (napr. plagát o prečítaných knihách, plagát o škole, výtvarné práce s ilustráciami
k prečítaným knihám, elektronickú prezentáciu o obci, plán obce, maketu školy). Do balíka so
záložkami sme vložili aj upomienkové predmety propagujúce našu školu.“
Anna Šufliarská, Základná škola s MŠ Terézie Vansovej, Zvolenská Slatina

„Žiaci navštívili školskú knižnicu a pozvali rodičov na spoločné čítanie rozprávok. Do výroby
záložiek sa zapojili žiaci v ŠKD.“
Erika Bartošová, Základná škola s materskou školou, Školská, Pavlovce nad Uhom
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„Cestovali sme do Lovinobane, aby sa uskutočnila záložková návšteva. Sme veľmi radi, že
sme vďaka tomuto projektu spoznali školu a obec, o ktorej sme doteraz nič nevedeli. Veríme,
že tak ako záložky od našich kamarátov z Lovinobane potešili nás, tak aj záložky našich
žiakov potešili a budú ich sprevádzať pri čítaní kníh.“
Ludmila Bujnová, Základná škola, Plavé Vozokany

„Žiaci našej školy ilustrovali knihy, ktoré najradšej čítali, napr.: Mach a Šebestová,
Rozprávky o psíčkovi a mačičke, Rozprávka o Červenej čiapočke a zlom vlkovi, Maťko
a Kubko, Večerníčkové rozprávky... Tešíme sa na ďalší ročník projektu.“
Ľudmila Hanáková, Základná škola, Pugačevova, Humenné

„Všetkým záložkám, ktoré nám naša partnerská škola poslala, sme sa veľmi potešili.
Spolupráca medzi školami bola výborná a pre budúcnosť je aj veľkým prínosom vzájomná
komunikácia. Zo spolupráce sme sa tešili nielen my, ale aj partnerská škola. Ďakujeme.“
Jana Pitoňaková, Základná škola s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa
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„Do projektu sa zapojili všetci žiaci našej školy. Do balíčka sme spolu so záložkami zaslali aj
časopisy z našej školy, ktoré pravidelne vydávame. Dúfame, že spolupráca s partnerskou
školou bude pokračovať aj pri iných príležitostiach.“
Zuzana Jánošová, Spojená škola, Valová, Piešťany

„Verím, že projekt duševne obohatil učiteľov aj žiakov oboch škôl. Dúfam, že aj vďaka tomuto
projektu budú žiaci častejšie tráviť voľný čas čítaním kníh a snáď vznikne nejedno aspoň
virtuálne priateľstvo, na počiatku ktorého bola malá záložka do knihy.“
Mária Korčáková, Základná škola, Pankúchova, Bratislava

„... bol to milý a zaujímavý projekt a nemusela som žiakov do tohto projektu nejako nútiť.
Sami vyvíjali aktivitu... Počas práce na záložkách som žiakom čítala knižku Medové príbehy
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od Ľ. B. Šebejkovej. A dokonca si žiaci vyrobili záložky i pre seba a využívame ich v našich
učebniciach.“
Lenka Mráziková, Základná škola s materskou školou, Častkovce

„Výroba záložiek bola taktiež spojená s programom v rámci Medzinárodného dňa školských
knižníc, ktorú sme si na našej škole pripomenuli aktivitou Čítame spolu. V školskej knižnici
i triedach si navzájom starší a mladší žiaci čítali rozprávky...“
Alena Mičíková, Zákldná škola, V. Javorku, Žilina

„Naši žiaci si dali na výrobe záložiek naozaj záležať, veď chceli svojich kamarátov potešiť.
Okrem toho, že sme si vymenili záložky, snažili sme sa o vzájomné zblíženie prostredníctvom
listov a fotografií.“
Anna Žibeková, Základná škola s materskou školou, Lomná
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„Okrem záložiek žiaci vyrobili aj malý plagát o zaujímavostiach Svrčinovca, napísali
pohľadnicu s pozdravom a želaním, aby sa kamarátom záložky páčili. Do balíčka sme
pribalili informačné brožúrky a DVD.“
Emília Behúňová, Základná škola, Ústredie, Svrčinovec

„V tento jesenný čas sme sa venovali aj aktivitám zameraných na vytvorenie pozitívnych
vzťahov s rodičmi a starými rodičmi pod názvom Popoludnia s knižkou kamarátkou, pričom
sa žiaci a spolu s ich rodinnými príslušníkmi venovali aj tvorbe záložiek.“
Monika Brtková, Základná škola s materskou školou, Likavka

„Popri práci sme sa rozprávali o prečítaných knihách a o tom, čo všetko nám knihy môžu
dať... Všetky darované záložky máme teraz vystavené vo vestibule našej školy, kde čakajú na
svojich nových majiteľov. Veríme, že záložka poteší a spríjemní čítanie každému žiakovi
u nás. Už teraz sa tešíme a určite sa zapojíme do ďalšieho ročníka projektu.“
Lenka Kurbelová, Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda, Sereď
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„Záložky s darčekmi aj s listom a fotografiami o našej škole a obci sme zaslali našej
partnerskej škole z Kladerub a čakali na odpoveď. Naši noví kamaráti vyrobili pre nás
záložky, z ktorých sme mali veľkú radosť. Tie sú teraz súčasťou našich kníh. Navzájom sme si
sľúbili, že si budeme písať a posielať fotografie z nášho školského života.“
Alena Ujcová, Základná škola, Paňovce

„Počas zapojenia sa do projektu si žiaci na všetkých vyučovacích hodinách rozvíjali
čitateľskú gramotnosť. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry sme realizovali čitateľské
dni V krajine s obľúbenými knihami, počas ktorých žiaci tvorili svoje vlastné príbehy, čítali si
obľúbené rozprávky a rovesnícky vzdelávali svojich spolužiakov. Hodiny dejepisu spestrili
čítania z dejepisných čítaniek o historických udalostiach a významných osobnostiach.“
Zuzana Grellová, Základná škola s materskou školou Karola Kuffnera, Sládkovičovo
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„Okrem toho, že sme vyrábali záložky do kníh, mali sme aj ďalšie podporné aktivity k čítaniu.
Napríklad návštevu čitateľského kútika spojenú s čítaním kníh, alebo nám prišla čítať
rozprávku stará mama. Veľmi nás potešili záložky našej partnerskej školy a žiakom sa veľmi
páčila aj prezentácia o ich obci.“
Adriána Kiseľová, Základná škola, Záhorská Ves

„... najprv nám mailom dorazil sprievodný list aj s fotografiami školy a o niekoľko dní
dorazili i záložky. Naši žiaci z nich mali veľkú radosť. Sprievodný list sme vytlačili a do
každej zúčastnenej triedy sme zavesili na nástenku jednu kópiu. Takto máme na čo spomínať
a zároveň sa už tešíme na ďalšie zaujímavé projekty, do ktorých sa spolu s našimi žiakmi
zapojíme.“
Kristína Pániková, Základná škola s materskou školou, Ružindol
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„... záložiek sme vyrobili veľa. Našim kamarátom sme poslali tie najkrajšie. A nás veľmi
potešil balík so zaujímavými záložkami od našim kamarátov z Tábora. Všetky záložky sme
využili a pomáhajú nám pri čítaní v šlabikári a čítanke. Ďakujeme za nové priateľstvá
a vynikajúcu spoluprácu. Tešíme sa na ďalšie pokračovanie projektu.“
Zuzana Petíková, Základná škola, Nábrežná, Nové Zámky

„V októbri bolo v našej škole niekoľko akcií, ktoré boli zamerané na podporu čítania. Žiakom
1. stupňa čítali triedni učitelia úryvky z kníh pri výrobe záložiek. Veľmi sa im páčila
kniha Mach a Šebestová, preto sa rozhodli vyrobiť záložky, ktoré mali podobu hlavných
postáv tejto knihy...“
Sylvia Benčová, Základná škola s materskou školou, Lemešany

„S našou partnerskou školou sme si záložky vymenili a radosť z nich bola u žiakov
obojstranná. Vymenili sme si aj propagačné materiály o našich školách, dokonca sme dostali
aj tričko s logom žilinskej školy. V našej škole sa uskutočnila prezentácia záložiek na nástenke
vo vestibule.“
Martina Kropuchová Ferčáková, Cirkevná základná škola sv. Gorazda, Prešov
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„Týždeň aktivít venovaný projektu sme začali tvorivými dielňami, kde šikovné ruky našich
žiakov s nadšením vyrobili záložky do knihy pre priateľov z partnerskej školy. Vyrobené
záložky žiaci odprezentovali účastníkom sprievodného podujatia Moja najmilšia kniha, ktoré
každoročne organizujeme pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc.“
Viera Vasková, Základná škola, Čaňa

„Záložky sme doplnili menom autora, názvom kníh, opisom naj príbehov, či citátmi z kníh
a o knihách. Každý sa rozhodol stvárniť tému po svojom. Farebne, nápadito, pútavo. Tak, aby
sa priateľom z Čiech zapáčila natoľko, že v nich rozdúcha iskierku zvedavosti vypátrať tú
slovenskú knihu a prečítať si ju.“
Blanka Hanuľová, Základná škola, Zemplínska Teplica

„Cieľ projektu bol splnený vzájomnou výmenou záložiek, odoslaním fotografií z realizácie
a nadviazaním priateľských vzťahov medzi školami. Doručené záložky vyučujúce slovenského
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jazyka a literatúry rozdelili medzi žiakov s dôrazom na formovanie kladného vzťahu ku
knihám a motiváciou k čítaniu.“
Monika Barteková, Základná škola, Devínska, Nové Zámky

„Výrobu záložiek sme začali sme návštevou našej školskej knižnice a rozhovorom o knihách...
Možno sa so svojou partnerskou školou stretneme, možno výmena našich materiálov nám
pomôže objaviť nielen ďalších ľudí, ktorí radi čítajú, ale aj ďalšie pekné miesta, kam sa určite
oplatí vybrať na výlet.“
Zuzana Poláčková, Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja, Haligovce

„Tradične už niekoľko rokov začíname školský rok výrobou záložiek. Táto aktivita nám
opätovne prináša tvorivé nadšenie, radosť i napätie. Malí, väčší i tí najväčší, teda všetci,
usilovne vyrábame záložky, usporiadame výstavku a potom sa tešíme na ich výmenu
s partnerskou školou. Ďakujeme za možnosť aj takto si rozvíjať svoje čitateľské schopnosti
a zároveň sa výtvarne realizovať. Je to, jednoducho, super!“
Gabriela, Jahodová, Základná škola, Nábrežie mládeže, Nitra
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„Výrobe záložiek predchádzal spoločný rozhovor o knihách, výber rozprávky, ktorú majú
žiaci najradšej a samotné čítanie. Motív na záložku si žiaci vyberali sami podľa vlastného
uváženia a vkusu. O výrobu záložiek bol veľký záujem...“
Valéria Gogová, Základná škola, Zámutov

„Okrem konkrétnych prečítaných kníh sme sa nechali inšpirovať aj výrokmi slávnych
osobností, pre ktoré boli práve knihy chlebom života a zanechali nám hlboké myšlienky, ktoré
nás nútia neustále premýšľať, objavovať, tvoriť.“
Nikola Varcholíková, Základná škola, Kúpeľná, Prešov
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„Najväčším ocenením našej práce bolo, keď nám česká partnerská škola napísala: Tak
krásné a pečlivě vyrobené záložky jsme ještě neměly... Žiaci používajú záložky od českých
kamarátov pri čítaní na literárnej výchove aj pri doplnkovom čítaní a stále sa s nimi
vytešujú.“
Eva Javorská, Základná škola s materskou školou M. R. Štefánik, Budimír

„Naša škola sa do tohto projektu zapojila prvýkrát, a to s cieľom pripomenúť žiakom
dôležitosť existencie kníh i čítania. Záložka bola vhodným predmetom na pripomenutie si
faktu, že knihy existujú a mali by byť súčasťou nášho života.“
Eva Pasnišinová, Základná škola, Gemerská, Košice

„Starší, aj tí najmladší žiaci na prvom stupni našej školy sa s chuťou pustili poznávať
tajomstvá knižných hrdinov o ktorých počúvali a čítali rozprávky, príbehy na spoločných
ranných sedeniach v triedach na koberci. S veľkou chuťou a elánom sa potom pustili do
práce. Výroba záložiek vytvorila v triedach pozitívnu atmosféru.“
Daniela Novotná, Základná škola, Komenského, Smižany
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„Naši žiaci sa veľmi potešili záložkám od českých kamarátov. Súčasťou balíčka bol aj list, kde
sme sa dozvedeli niečo viac o partnerskej škole. Celé podujatie bolo pre žiakov zaujímavé
a inšpiratívne.“
Anna Šeniglová, Základná škola, Malé Leváre

„S našou partnerskou školou sme sa dohodli na knižných odmenách pre autorov troch
záložiek, ktoré vyberala žiacka porota. Verte, nebolo to ľahké. Už dnes však všetci vieme, že
do ďalšieho ročníka tohto projektu sa zapojíme s radosťou tvoriť a vyrábať opäť nové a nové
záložky, ktoré budú prinášať radosť novým čitateľom.“
Ingrid Kršjaková Základná škola s materskou školou, Tajovského, Poprad
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„Naša spolupráca s českou partnerskou školou, verím, týmto krásnym projektom nekončí.
Dohodli sme sa na ďalšej spolupráci a možno sa aj vzájomne navštívime. Ďakujeme vám, že
ste autorkou takejto milej aktivity. A už teraz viem, že bude súčasťou každého školského roka
na našej škole.“
Jana Slušná, Základná škola, Čajkov

„S výberom slovenskej partnerskej školy sme boli mimoriadne spokojní. Išlo nielen o knižné
projektové partnerstvo, ale aj v spolupráci bola cítiť úprimnosť, srdečnosť a priateľskosť.
Touto cestou chceme našej partnerskej škole vyjadriť poďakovanie, ako aj vám za ďalší
rozmer, ktorý so sebou tento projekt prináša, a to rozvíjanie nielen knižných, ale najmä
medziľudských vzťahov.“
Marcela Straková, Základná škola, Kysak

„S českou školou sa nám dobre spolupracovalo. Žiaci s radosťou očakávali zásielku z Čiech
a boli potešení zo záložiek, ktoré dostali, a taktiež z materiálov, ktoré boli pre nich
priložené.“
Mária Pješčáková, Základná škola Grundschule, Kežmarok
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„Žiaci sa s nadšením pustili do výroby záložiek. Ako námet sme si vybrali, slovenské ľudové
motívy... Čítame radi a pravidelne navštevujeme našu knižnicu Nezábudka. Celý projekt sme
si užili a určite sa zapojíme aj budúci rok.“
Ingrid Lapárová, Základná škola, Slobody, Košice

„V každej triede máme knihy pre deti rôzneho veku. Naši žiaci vedia, že keď si urobia svoju
prácu, môžu si z poličky vybrať akúkoľvek knihu, sadnúť si na koberec a listovať si v nej
a čítať si. Jasné, že nulťáci a prváci ešte čítať nevedia, ale aj takto sa vytvára vzťah k čítaniu
a k samotným knihám“.
Monika Podolinská, Základná škola, v Muránska Dlhá Lúka
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„Počas vyučovacích hodín slovenského jazyka, krúžkov, či v ŠKD, žiaci čítali príbehy zo
svojich obľúbených kníh svojim spolužiakom. S partnerskou školou chceme udržiavať kontakt
i naďalej, určite si dohodneme návštevu, športové, kultúrne a iné milé podujatia.“
Iveta Červeňáková, Základná škola s materskou školou, Zalužice

„Na podporu vytvárania pozitívneho vzťahu k umeniu, literatúre, ku knihám a k samotnému
čítaniu a tvorivej činnosti je v našej škole realizovaná záujmová činnosť – čitateľskoredaktorský krúžok, počas ktorého ožívajú literárne postavy, čarovný svet rozprávok i fantázia
a kreativita.“
Marta Bartová, Základná škola s materskou školou, Liešťany

„Zorganizovali sme aj niekoľko sprievodných akcií zameraných na podporu čítania. Žiaci so
zanietením vyrábali záložky a keďže vedeli, že pocestujú do zahraničia, niekoľko z nich
vyzdobili našimi porekadlami a prísloviami, aby si aj žiaci v Čechách mohli vychutnať krásu
našej spisovnej slovenčiny. Radi sa aj v budúcnosti do projektu zapojíme.“
Zuzana Auxtová, Základná škola s materskou školou, MPČĽ, Brezno
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„Projekt bol pre nás prínosom tak v nadviazaní nových kontaktov, ako aj v podpore
myšlienky, že kniha je pre náš život stále dôležitá. Táto myšlienka bola motiváciou a hnacím
motorom realizácie celého projektu. Ďakujeme Slovenskej pedagogickej knižnici za možnosť
zapojiť sa do projektu, ktorý žiakov viac priblížil ku knihám, k novým kamarátom
i priateľstvám.“
Klára Szabó, Základná škola s materskou školou Z. Móricza s VJM, Orechová Potôň

„K záložkám sme pribalili aj informačné letáky o našej obci a Matúšovom kráľovstve.
Záložky z partnerskej školy sme vystavili v školskej knižnici, kde si ich mohli žiaci pozrieť
a následne si ich vybrať na pamiatku. Zároveň prebiehali na škole akcie v rámci
celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému
dňu školských knižníc, a to Na panstve Matúša Čáka a Noc v knižnici.“
Miriam Hanzlíková, Základná škola s materskou školou, Podolie
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„Ďakujeme, že sme sa mohli aj v tomto školskom roku zapojiť do projektu. K výrobe záložiek
nás motivovali naše obľúbené knihy, napr. od G. Futovej alebo rôzne knihy o zvieratkách,
čarodejniciach či futbalistoch. Na záložku sme napísali aj zaujímavý a poučný citát z knihy.“
Helena Repaská, Základná škola s materskou školou, Nálepkovo

„Počas tvorby záložiek sme navštevovali školskú knižnicu, čítali sme si z vybraných kníh
a tvorili ilustrácie. Hlavnou sprievodnou akciou bola Rozprávková noc, v rámci ktorej žiaci
mali možnosť vidieť zdramatizovanú povesť o Kláštore sv. Kataríny Alexandrijskej, tzv.
Katarínky, ktorú nám predviedli dobrovoľníci, ktorí sa podieľajú na jeho záchrane.
V aktivitách zameraných na podporu čítania budeme pokračovať počas celého školského
roka.“
Anna Dzurenková, Základná škola s materskou školou, Dechtice
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„Každý žiak na záložke stručne predstavil svoju obľúbenú knižku (alebo autora) a doplnil ju
malou kresbou. Kamarátom do Čiech sme pribalili aj časopis Slniečko a pre každého pero
a obecný časopis Lipovec, do ktorého prispievajú aj naši žiaci... Česká škola poslala záložky
po zástupcovi mesta, ktorý bol práve na Slovensku.“
Eva Šumichrastová, Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Horné Srnie

„S partnerskou školou sme sa dohodli na vzájomnej výmene záložiek a na osobnom stretnutí.
Partnerská škola nie je totiž ďaleko od našej. Na návšteve sme sa rozprávali o našich školách
a o tom, ako sa nám pracovalo na záložkách. Na pamiatku sme pridelenej škole venovali
brožúru a šálku s logom našej školy.“
Katarína Túryová, Základná škola, Jelka
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„Žiaci pracovali s chuťou a neznámym kamarátom zo Základnej školy v Bohdanovciach
poslali so záložkami aj sprievodné listy, v ktorých priblížili svoju školu, triedu a záujmy.“
Anna Cabuková, Základná škola, Zákopčie

„Veľmi sa tešíme z ďalšieho skvelého ročníka projektu. Je to pre nás už malý rituál na
začiatku školského roka, kedy sme zvedavé, čo žiaci cez prázdniny prečítali, prípadne, čo
práve čítajú. Vyučovacia hodina, kedy žiaci záložky vytvárajú, je vždy príjemná. Žiaci medzi
sebou debatujú, ale nie v duchu vyrušovania, ale vyzdvihujú svoju knihu nad spolužiakovou
knihou. Veríme, že po aktívnej a kritickej výmene názorov sa navzájom inšpirovali do
ďalšieho čítania.“
Miriama Pastoreková, Gymnázium Jána Papánka, Bratislava
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„... chcela by som vám poďakovať za to, že ste nám pridelili výbornú školu na spoluprácu.
Táto spolupráca nás veľmi obohatila a chceme v nej naďalej pokračovať. Tradícia
spolupráce slovenských škôl s českými má totiž veľký potenciál, ktorý chceme aj my
rozvinúť.“
Dimana Ivanová, Gymnázium, Malacky
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