Hodnotenie
7. ročníka celoslovenského projektu
Záložka do knihy spája slovenské školy: Milan Rastislav Štefánik alebo
iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov
strednými školami
(výber zo 153 dobrovoľných hodnotení)

„Problematiku vzniku Československa si pripomenuli aj žiaci 1. ročníka na hodinách
dejepisu, počas ktorých vytvorili zaujímavé záložky do kníh. Pri ich výrobe sa inšpirovali
dejinnými udalosťami z 28. októbra 1918, respektíve z 30. októbra 1918. Výtvarné stvárnenie
historických osobností z československých dejín podporilo aktívnu prácu žiakov
s informáciami a prispelo k rozvíjaniu ich kreativity a výtvarných zručností.“
Peter Majer, Súkromná stredná umelecká škola, Hálkova, Žilina
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„Začiatok školského roka sa nám okrem iných vecí viaže aj s projektom Záložka do knihy
spája slovenské školy. Aj tento rok sa Gymnázium, Varšavská cesta v Žiline zapojilo do tohto
kreatívneho projektu. Na rozdiel od medzinárodného projektu, v ktorom tvoria záložky naši
primáni väčšinou na hodinách výtvarnej výchovy, do slovenského už tradične zapájame druhý
stupeň gymnázia. Pretože títo študenti nemajú žiaden predmet, na ktorom by mohli kresliť
záložky, robia to dobrovoľne mimo vyučovania... Chcela by som poďakovať aj hlavnej
koordinátorke projektu, pani Rozálii Cenigovej za jej profesionalitu, tolerantnosť a celkový
prístup, ktorý má vo vzťahu k nám, školským koordinátorom ako aj za to, že to všetko zvláda
s nadhľadom.“
Alica Virdzeková, Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina

„Téma tohtoročného projektu bola pre našich žiakov pútavá aj z toho dôvodu, že osobnosť
T. G. Masaryka a jeho dcéry patria aj do histórie nášho regiónu. Využili sme preto možnosť,
ktorú nám ponúka naša geografická poloha, a v rámci exkurzie sme navštívili šesť kilometrov
vzdialené Topoľčianky – letné sídlo T. G. Masaryka v rokoch 1923 – 1933.“
Anna Havetová, Gymnázium Janka Kráľa, SNP, Zlaté Moravce
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„Na úvod sme žiakov oboznámili s témou a priebehom projektu a motivovali sme ich
rozhovorom na vybranú tému. Žiaci rozprávali o knihách, ktoré čítali..., a potom vyrábali
záložky pre žiakov partnerskej školy. Záložky z partnerskej školy sme umiestnili na nástenku
v našej školskej knižnici a odprezentovali sme ich pri príležitosti Dňa otvorených dverí nášho
gymnázia. Pri príležitosti rozdávania záložiek sme usporiadali spoločné tiché čítanie
v školskej knižnici s vytvorením čitateľskej reťaze. Projekt hodnotím ako veľmi úspešný. Veľmi
radi sa zapojíme aj v budúcom školskom roku.“
Zuzana Kováčová, Gymnázium, Kukučínova, Poprad

„Zamerali sme sa jednotne na osobu M. R. Štefánika. Žiaci veľmi kreatívnym spôsobom
pristúpili k tohtoročnej téme a daný projekt ich potešil. Naša partnerská škola bola Obchodná
akadémia z Hlohovca. Komunikácia s touto školou bola veľmi dobrá a potešili nás aj ich
záložky. Verím, že sa do projektu zapojíme aj o rok.“
Matúš Bartko, Hotelová akadémia, Prešov
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„Naša škola sa do tohto celoslovenského projektu zapojila po prvýkrát. Ako partnerská škola
nám bolo vybrané Gymnázium svätého Františka Assiského v Levoči. Záložky do knihy sme
robili na vyučovacích hodinách umenia a kultúry v 1. a 2. ročníku. Projekt žiakov zaujal, čo
dokumentuje i množstvo knižných záložiek – viaceré boli originálne, znesú i kritickejšie
umelecké hodnotenie. Tešíme sa na ďalšie podobné projekty.“
Matej Starják Gymnázium Pavla Horova, Michalovce

„Naši žiaci sa inšpirovali powerpointovou prezentáciou o živote Milana Rastislava Štefánika,
ktorú poskytla koordinátorka projektu. Pri výbere motívu vychádzali najmä z výrokov
uvedenej osobnosti, jeho tragickej smrti, či prostredia, kde žil... Komunikácia s partnerskou
školou bola efektívna, otvorená a príjemná. Ich záložky si naši žiaci podľa vkusu vybrali
a niektorí sa rozhodli, že pošlú cez sociálne siete správu žiakovi, ktorý na záložku uviedol
svoje meno.“
Klára Zorvanová, Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Košice
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„Projekt inšpiroval žiakov aj k ďalším aktivitám. Zaujala ich osobnosť slovenského architekta
Dušana Jurkoviča, ktorý pôsobil aj na Morave a v Čechách. Preto sme sa rozhodli, že v rámci
školských výletov a exkurzií navštívime aj Mohylu M. R. Štefánika na Bradle a cintoríny
padlých vojakov z 1. svetovej vojny, napríklad aj v susednom Poľsku, kde ich D. Jurkovič
naprojektoval 30 (Grab, Rotunda, Smerkowiec...) hlavne v oblasti západnej Haliče. Vytvorili
sme aj dva literárno-historické kútiky s nástenkami o významných osobnostiach, ktoré
odkazujú na pretrvávajúcu kontinuitu vzťahov Slovákov a Čechov.“
Alica Malastová, Stredná odborná škola, technická, Stará Ľubovňa

„Naši žiaci sa každoročne zapájajú do tohto skvelého projektu. Tohtoročná téma bola
zaujímavá a aktuálna, najmä z dôvodu výročia Martinskej deklarácie. Bolo dostatočné
množstvo materiálu na internete, v časopisoch, denníkoch aj v knihách. Žiaci sa opäť usilovne
zapojili do zhotovovania záložiek. Našim partnerom sa stala SOŠ poľnohospodárstva
a služieb na vidieku v Žiline. Vzájomne sme si záložky vymenili a my sme pre našich priateľov
do balíka pribalili pohľadnice nášho mesta, pohľadnicu drevených kostolíkov z nášho
regiónu, prospekt o našej škole a tiež prospekty z NP Poloniny.“
Iveta Gičová, Stredná odborná škola, Sládkovičova, Snina
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“Žiaci sa inšpirovali známymi a významnými osobnosťami, akými boli M. R. Štefánik a T. G.
Masaryk, ktorí boli zakladateľmi Československej republiky. Na podporu čítania sme
zorganizovali: priebežné čítanie ľubovoľných kníh a príbehov najznámejších prozaikov
a básnikov, s ktorými sa žiaci stretnú na maturite, prerozprávanie príbehu, ktorý žiakov
zaujal, aj s oboznámením sa s postavami, ktoré v príbehu vystupujú, a tiež sa zamyslíme aj
nad básnickými textami...“
Janka Dzvoníková, Stredná odborná škola, Hlavná, Moldava nad Bodvou

„Vzhľadom na to, že považujeme myšlienku celoslovenského projektu Záložka do knihy spája
slovenské školy za vhodný nástroj v nadväzovaní kontaktov medzi strednými školami na
Slovensku, rozhodli sme sa aj tento rok v spolupráci so školským knihovníkom zapojiť do
tohto projektu. Prostredníctvom neho naším hlavným zámerom bola podpora čitateľnosti,
rozvoj čitateľskej gramotnosti a kreatívnosti žiakov. Rozprávali sme sa o živote Milana
Rastislava Štefánika a pokúsili sme sa hľadať symboly a znaky, ktoré boli použité
v tohtoročných záložkách (mohyla, lietadlo, fotoaparát, vojak a vlajka). Týmto spôsobom bolo
naším cieľom motivovať mladších žiakov do budúcnosti na spoluúčasti v projekte.“
Františka Fehérová, Gymnázium Štefana Moysesa, Moldava nad Bodvou
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„Výrobe záložiek sa venovali žiaci na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Žiaci
používali rôzne techniky, výsledkom čoho boli záložky rôznych tvarov a farieb. Na záložkách
sa nachádzal obrázok osobnosti (prípadne aj titulná strana knihy autora) a stručný text so
životopisnými údajmi s dôrazom na aktuálnu tému. Následne žiaci vytvorili prezentáciu, ktorú
po dokončení záložiek odprezentovali pred spolužiakmi. Podarilo sa im zachytiť vyše
30 osobností z politického a literárneho života, ktoré spájajú Čechov a Slovákov. Okrem
M. R. Štefánika to boli napr.: T. G. Masaryk, E. Beneš, V. Šrobár, P. Blaho, I. Dérer,
M. Hodža, A. Dubček, J. Gabčík a ďalší, alebo spisovatelia: J. Kollár, P. J. Šafárik,
A. Heyduk, K. Kálal, F. V. Peřinka, J. Hašek, E. Bondy, V. Havel, I. Krasko, J. Jesenský,
J. Smrek, P. Jilemnický, L. Mňačko, Ľ. Feldek, M. Lasica a J. Satinský, či dokonca autori
z nášho regiónu: P. Sula, B. Róna a J. Vladislav. Súčasťou našej zásielky boli okrem záložiek
a sprievodného listu aj propagačné materiály o našom meste, ktoré obsahujú krátky dokument
o Hlohovci a brožúrky mapujúce historické a prírodné lokality nášho regiónu. Touto cestou
chceme poďakovať partnerskej škole – Hotelovej akadémii Prešov za krásne záložky pre
našich študentov a samozrejme pani Mgr. Rozálii Cenigovej za to, že koordinuje a zastrešuje
túto skvelú aktivitu, ktorá napomáha nadväzovať kontakty medzi školami a rozvíja u žiakov
vzťah ku knihám a čítaniu.“
Stanislav Kamenčík, Obchodná akadémia, Hlohovec
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„Téma záložiek nielen vyzdvihla veľkú osobnosť M. R. Štefánika, ale aj výstižne ilustrovala
s ním súvisiace historické jubileum nášho i bratského českého národa, slávené v tomto
kalendárnom roku. K spracovaniu záložiek na našej škole prispela aj propagácia v školskom
rozhlase, ako aj nástenných novinách s fotografiami najkrajších z uplynulého roku. Pri
hľadaní a určovaní jednotlivých autorov boli sme milo prekvapení, ako sa ich okruh neustále
zväčšoval, a to ako o osobnosti z oblasti histórie, tak i z kultúrnej či športovej oblasti.
Podobne i v tomto roku obsahom záložiek boli portréty autorov, autobiografické údaje
s vyznačením, „spojivka“, prečo daný autor do určenej témy patrí. Na druhú stranu záložky
žiaci najčastejšie vkladali citáty, úryvky z literárneho textu, piesne, či inú ilustráciu,
vystihujúcu autora. Pred zaslaním záložiek sme spravili ich výstavku, v rámci ktorej prebehla
malá súťaž o tie najkrajšie.“
Júlia Srnková, Stredná zdravotnícka škola, Považská Bystrica

„K tohtoročnej záložke sme pristúpili kreatívne. Ako osobnosť sme si vybrali Václava Havla.
Zamerali sme sa najmä na Havlovu umeleckú tvorbu a okrajovo aj na dobu, ktorá jeho
umeleckú tvorbu ovplyvnila. V rámci tejto aktivity sme navštívili divadlo Astorka, kde s jeho
hrou Protest/Rest hosťovalo Švandovo divadlo z Prahy. Divadelné predstavenie
s talentovanými českými hercami v českom jazyku nás veľmi zaujalo. Samotný text hry Protest
sme si prečítali v rámci besedy v našej školskej knižnici, ktorá bola spojená s prednáškou
o Havlovi a premietaním dokumentov o jeho živote. Pri následnej tvorbe záložiek sme ako
ďalší inšpiračný zdroj počúvali československé hity z daného obdobia. Naša partnerská škola
taktiež pristúpila kreatívne k výberu osobnosti a obdarovali nás nádhernými záložkami
tvorenými technikou akvarelu. Určite sa u nich môžeme inšpirovať tým, že budúci rok tiež
výsledné záložky zalaminujeme, aby žiakov tešili dlhšie. Cítime, že máme vďaka záložke koho
navštíviť, keď budeme v Žiline.“
Hanka Vorobjov, Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím,
Mokrohájska, Bratislava
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„Záložky žiaci vyrábali doma a na hodinách dejepisu. Partnerská škola Hotelová akadémia
Otta Brucknera v Kežmarku bola velmi ustretová a spolupraca s ňou bezproblemová.”
Jana Kamasová, Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Piešťany

„Ďakujeme, že sme sa mohli už po druhýkrát zapojiť do tohto zaujímavého projektu. Bola to
opäť príležitosť, ako prostredníctvom osobností, ktoré stáli pri zrode našej prvej spoločnej
republiky, rozvíjať u žiakov prácu s informáciami, ich tvorivosť, kreativitu a fantáziu. Záložky
sme vyrábali na hodinách občianskej náuky. Naši žiaci sa pri ich výrobe inšpirovali
osobnosťami, ktoré poznali najmä z hodín dejepisu. Tento projekt im poskytol priestor aj na
prehĺbenie vedomostí o 1. Československej republike, o udalostiach súvisiacich s koncom
1. svetovej vojny, ako aj o Martinskej deklarácii.“
Zuzana Krišandová, Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kežmarok
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„Do tohtoročného ročníka projektu sa zapojili prváci a druháci. Téma Milan Rastislav
Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov je veľmi aktuálna
a žiaci na ňu reagovali pozitívne. Národné dejiny mohli študovať aj takýmto spôsobom.
Väčšina žiakov si zvolila osobnosť Štefánika a na záložkách uvádzali informácie z jeho života,
citáty, fotografie, kresby.“
Tatiana Abrinková, Obchodná akadémia, Trebišov

„Mnohí žiaci čítajú knihy v českom jazyku a téma záložky priviedla ďalších k tomu, aby siahli
aj po českej literatúre, a tak si obohatili slovnú zásobu z češtiny. Výrobu záložiek výrazne
podporili vyučujúce slovenského jazyka, ktoré tomuto projektu venovali čas na svojich
hodinách. Súčasťou vyučovania literatúry sú aj českí spisovatelia a ich diela žiaci čítajú
s veľkým záujmom. Záložky vyrábali žiaci v rámci krúžkovej činnosti, triednických hodín,
s odbornými učiteľkami na praktických cvičeniach PPK – výchovné zamestnanie – práca
s papierom a vo svojom voľnom čase.“
Katarína Ružičková, Stredná zdravotnícka škola, Dolný Kubín
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„Do projektu sa zapojili dievčatá a chlapci druhého ročníka, z odborov učiteľstvo pre
materské školy a vychovávateľstvo a operátor tlače. Záložky vyrábali na vyučovaní. Spoločne
sme vyberali vhodné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov – zároveň sme sa o nich
porozprávali a oboznámil sa s nimi. Žiaci si okrem historických osobností vyberali
spisovateľov – Božena Němcová, Zdeněk Miller, alebo hudobníkov – Miro Žbirka, Elán,
Karel Gott... Na našej škole sme zorganizovali na podporu čítania napríklad tieto akcie:
zakúpenie nových kníh do školskej knižnice (knižné tituly navrhovali žiaci, to čo by si oni radi
prečítali), pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa sme na hodiny SJL pripravili
zábavný česko-slovenský jazykový kvíz Ako dobre si rozumieme.“
Lenka Filúšová, Stredná odborná škola Jozefa Čabelku, Holíč

„Tento rok sa niesol v duchu osláv Milana Rastislava Štefánika. Žiaci sa na viacerých
predmetoch zaoberali osobnosťou nášho velikána a možnosť kreatívne vyjadriť myšlienky na
uvedenú tému im preto prišla vhod. Na hodinách metodiky výtvarnej výchovy sme hľadali
zachované portrétne zobrazenia M. R. Štefánika, jeho nehynúce myšlienky a životné kréda,
ktoré žiaci následne esteticky vhodne zakomponovali do záložiek.“
Katarína Goodspeed, Stredná odborná škola pedagogická, Lučenec
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„Záložky vyrobené našimi žiakmi sme ešte pred odoslaním vystavili v priestoroch školskej
knižnice a študenti mali možnosť zahlasovať o najkrajšiu záložku do knihy. Na základe tohto
hlasovania sme súťaž o najkrajšiu záložku vyhodnotili. Dňa 24. 10. 2018 sme v priestoroch
školskej knižnice tiež uskutočnili literárny kvíz pre žiakov 1. ročníka o Milanovi Rastislavovi
Štefánikovi, zameraný na čítanie s porozumením. Dvaja vybraní zástupcovia triedy hľadali
odpovede na otázky týkajúce sa rodinného zázemia a okolností tragického úmrtia jednej
z najvýznamnejších osobností česko-slovenských dejín. Víťazov obidvoch súťaží sme odmenili
knižnou poukážkou a sladkou odmenou.“
Zuzana Tóthová, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Košice

„Znalosti o významných osobnostiach spoločných pre oba národy žiaci získali sledovaním
filmu o dejinách spoločného štátu, tiež z výkladu na hodinách dejepisu, médií. Záložky
vytvárali žiaci na hodinách slovenského jazyka.“
Mariana Masnicová, Gymnázium, Tvrdošín
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„Téma žiakov veľmi zaujala. Zasa sa niečo nové naučili a objavili niektoré zaujímavosti, na
ktoré si tí skôr narodení veľmi milo zaspomínali. Aj ostatní kolegovia sa u nás zapojili do
projektu, lebo nám dávali nápady, čo a koho by sme mohli do záložiek zakomponovať. Preto
padli aj také mená ako napríklad Tomáš Baťa, T. G. Masaryk, Albín Brunovský a Mária
Medvecká, Alfons Mucha. A, samozrejme, M. R. Štefánik... Sme radi, že tento projekt existuje,
že sme sa ho mohli zúčastniť a už sa tešíme na ďalší ročník budúci rok.“
Zuzana Dimová, Stredná odborná škola, Považská Bystrica

„Tohoročná téma bola pre našu školu veľmi inšpirujúca. Naša škola stojí v areáli, ktorý zdobí
socha M. R. Štefánika. Prejav našej úcty k tomuto velikánovi našich dejín sme mali možnosť
vyjadriť i takýmto kreatívnym spôsobom. Žiaci našli v jeho odkaze, ktorý bol adresovaný
vtedajšej spoločnosti, aktuálnosť i pre dnešnú dobu, jej smerovanie i odkaz venovaný nám
všetkým.“
Mária Bujdáková, Obchodná akadémia, Šurany
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„Ako prvé sme v spolupráci s vyučujúcimi dejepisu pripravili krátke video a prezentáciu na
tému. Po prezentácii si mali žiaci vybrať osobnosť a priniesť si na výrobu záložky nielen
potrebný materiál, ale aj zaujímajú publikáciu o osobnosti, ktorú si vybrali. Na stretnutie si
žiaci priniesli aj spomínané knihy, ktoré si medzi sebou vzájomne vymenili a čítali pre celú
skupinu o konkrétnej osobnosti, zvyšok žiakov si rôznou technikou vytváral záložku...“
Lucia Alexovičová, Stredná odborná škola technická, Humenné

„Žiaci na hodinách slovenského jazyka a literatúry, dejepisu, občianskej náuky a iných
predmetoch, čítali a získavali nové poznatky o osobnostiach, ktoré nejakým spôsobom vplývali
na život v Čechách a na Slovensku. Zisťovali, ako obohatili našu kultúru, históriu, ako a kde
žili, aké mali zvyky, lásky, vzdelanie, záujmy a podobne. Poznatky čerpali z kníh, časopisov
a internetu... Prínos tohto projektu vidím v tom, že žiaci sa inou formou vzdelávali, získavali
nové poznatky, boli motivovaní k vyhľadávaniu informácií a k spolupráci, zároveň sa zabavili
a nadviazali nové kontakty.“
Marcela Šimíčková, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín
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„Tento rok sa zapojili všetci žiaci prvých až tretích ročníkov do tohto projektu. Zapojili sa aj
učitelia slovenského jazyka, umenia a kultúry a tiež aj dejepisu, keďže sa o M. R. Štefánikovi
rozprávali aj na hodinách dejepisu a tvorili projekty, ktoré potom prezentovali pred ostatnými
spolužiakmi. Chcem vyzdvihnúť prístup našej partnerskej školy z Humenného a to gymnázium
sv. Jána Zlatoústeho. Veľmi dobre sa nám spolupracovalo, vymieňali sme si postrehy
a informácie najprv o škole a potom o priebehu práce na záložkách. A nakoniec sme dostali
nádherné záložky , dokonca aj cédečko s krásnou hudbou, ktoré naspievali ich žiaci.“
Zuzana Prachárová, Gymnázium, Pezinok

„... na hodinách dejepisu sme sa zamerali na minulosť, spoznali sme Čechov a Slovákov, ktorí
stáli pri zrode Československej republiky. Žiakov zaujalo, čo všetko dosiahol M. R. Štefánik –
najviac záložiek zobrazovalo práve tohto malého i veľkého Slováka. Prostredníctvom knihy
Osmičky v našich dejinách žiaci spoznali dovtedy neznámych ľudí, ktorí spájali Čechov
a Slovákov.“
Zuzana Kunsková, Stredná odborná škola technická, Lučenec
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„Výborná téma, žiaci nemali problém s realizáciou. Tento rok vznikli kreatívne záložky, čo
nás potešilo. Do projektu sa zapojilo zhruba rovnaké množstvo žiakov ako vlani. Potešili nás
aj partnerské záložky z Hotelovej akadémie Liptovský Mikuláš.“
Jana Matejčíková, Obchodná akadémia, Tajovského, Banská Bystrica

„So žiakmi sme si urobili hodinu, na ktorej sme si pomocou dejepisných učebníc a internetu
priblížili M. R. Štefánika a iné osobnosti 1. ČSR. Každý žiak sa tak mohol inšpirovať
osobnosťami, ktoré ich nejakým spôsobom zaujali. Potom si premysleli techniku a zabezpečili
materiál na výrobu jednotlivých záložiek.“
Martina Jadroňová, Spojená škola, Scota Viatora, Ružomberok
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„Vážená pani Mgr. Rozália Cenigová, v prvom rade Vám ja a aj všetci moji žiaci ďakujú za
možnosť zúčastniť sa takého krásneho projektu. Zároveň chcem vyzdvihnúť posolstvo tohto
projektu, ktoré je oveľa dôležitejšie ako samotné záložky. Nezištné obdarovanie sa medzi
ľuďmi vytráca. Každý začína pozerať len sám na seba. Je krásne, že vďaka tomuto projektu
tento nádherný skutok vštepujeme našim žiakom. Práve deti sú základom našej budúcnosti,
a na to nemôžeme zabúdať. Chcem vyzdvihnúť vašu komunikáciu a všetky potrebné inštrukcie,
ktoré ste nám stále poskytovali s veľkým predstihom...“
Erika Popaďaková, Gymnázium, Sečovce

„Na výrobu sme použili rôzne techniky, ako práca so starými knihami, lepenie, maľovanie.
Myslím, že záložky sa nám podarili a vystihli podstatu tohto projektu. Jasne a stručne
priblížili osobnosti, ktoré sú nielen pre náš národ dôležité. Najviac zaujal žiačky Milan
Rastislav Štefánik, ktoré poznajú aj z vyučovacích hodín... Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa
tohto projektu a tešíme sa na spoluprácu v ďalších ročníkoch.“
Róberta Vöröšová, Stredná odborná škola chovu koní a služieb, Šaľa
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„Naši žiaci boli kreatívni, použili rôzne techniky pri spracovaní záložiek. Pracovali s chuťou
a zanietením. Nepracovali len na záložkách, pripravili si portfólia, prezentácie, biografie
Štefánika, Masaryka, Beneša, Hodžu, Stodolu, Šrobára, Rašína a ďalších. Tieto osobnosti boli
inšpiráciou pri tvorbe záložiek. Žiaci sa inšpirovali výstavou, ktorú žiaci našej školy pripravili
z dobových predmetov, novinovej tlače, fotografií a kníh o vzniku Česko-Slovenska.“
Mariana Klamárová, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné

„Žiaci vytvorili záložky pomocou rôznych techník a s veľkou dávkou kreativity. Vytvorili
záložky rozmanitých tvarov a okrem M. R. Štefánika si naši žiaci spomenuli aj na J. A.
Komenského, či T. G. Masaryka... Už teraz sa tešíme na našu ďalšiu spoluprácu.“
Júlia Časová, Stredná odborná škola technická, Námestovo
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„Žiaci našej školy s nadšením privítali už 7. ročník tohto projektu. Najskôr na chodbe urobili
sedem násteniek na osmičkové roky aj s významnými osobnosťami z týchto období. Záložky od
našej partnerskej školy sme poukladali na stôl... a mnohé v priebehu týždňa už putovali do
zošitov a učebníc našich žiakov. Ďakujeme za užitočný projekt a tešíme sa na ďalší ročník.“
Anna Krkošková, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca

„Téma ČSR a vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi rezonujú v celej spoločnosti. Naše záložky
odhaľovali osobnosť Milana Rastislava Štefánika a odrážali vzťah k osobnostiam obidvoch
krajín, ktoré sú pre našich žiakov známe nielen z minulosti, ale aj zo súčasnosti. Pevne verím,
že tvorivosť našich žiakov potešila aj adresátov z Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej
Bystrici.“
Eva Kubalová, Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca
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„Tohtoročná téma obľúbeného projektu oslovila našich žiakov gymnázia, ktorí sa v priebehu
celého roka stretávali aj v školskej knižnici s témou osmičkových rokov. Záložky mohli
vyrábať počas projektového týždňa zameraného na predmet umenie a kultúra. Nové
priateľstvo sme nadviazali s Gymnáziom Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou.
Poďakovanie patrí ich školskej koordinátorke Františke Fehérovej, ktorá s nami príkladne
spolupracovala. So záložkami sme do školy zaslali aj školskú ročenku.“
Ľudmila Kónyová, Evanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov

„Aj do aktuálneho ročníka projektu sme sa pustili s radosťou a odhodlaním. Dominantnou
osobnosťou na záložkách sa stal Milan Rastislav Štefánik (žiaci si aspoň pripomenuli odkaz
tohto zaujímavého a činorodého človeka), no spracovali aj T. G. Masaryka, M. Hodžu
i mladšie osobnosti. Projekt sa takto stal jednou z aktivít, ktorou sme oslávili 100. výročie
vzniku Československa. Oceňujeme výborný výber témy. Zároveň chceme poďakovať za
stopercentnú organizáciu pani Cenigovej zo Slovenskej pedagogickej knižnice z Bratislavy.
Máloktorý projekt je takto precízne zabezpečený.“
Emília Černeková, Obchodná akadémia D. M. Janotu, Čadca
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„Naša škola zorganizovala v týždni od 22. 10. 2018 do 26. 10. 2018 zaujímavé aktivity
v priestoroch školskej knižnice pri príležitosti 100 rokov od vzniku Československa. Žiaci si
prezreli prezentáciu o M. R. Štefánikovi, výstavku českej literatúry, čítali si z českých kníh,
spoznávali rozdiely slovenčiny a češtiny, riešili zábavné kvízy, za symbolické ceny si kúpili
knihy z burzy a dostali záložky od kamarátov.“
Slavomíra Gáborová, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nová Baňa

„Naša škola sa po prvýkrát zapojila do tohto zaujímavého projektu. Ocenili sme tému, ktorá
pomôže našim žiakom doplniť si vedomosti z našej histórie a zároveň upriami ich pozornosť
na čítanie kníh. Tohtoročná sa zamerala na osobnosti spájajúce Čechov a Slovákov, čo sme
využili a nakoniec nás najviac zaujala práve osobnosť M. R. Štefánika. Jeho myšlienky i citáty
z kníh o ňom sa stali dominantnými na pestrých záložkách, ktoré sme zaslali partnerskej
škole. Vďaka projektu sme si našli aj nových kamarátov a tešíme sa na naše spoločné akcie.“
Jarmila Berry, Stredná odborná škola, Pribeník
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„Výchovno-vzdelávací proces pozostáva z dvoch navzájom prepojených častí, a preto nielen
vzdelávame našich zverencov, ale ich aj vychovávame, ako robiť svet ľudskejším a krajším.
Dnešná doba má tendenciu kopírovať, no mali by sme si uvedomiť, že svojimi myšlienkami
tvoríme a formujeme svoj svet a v neposlednom rade aj svet druhých. Téma tohtoročného
projektu pred náš zrak upriamila širokú plejádu osobností, ktoré nekopírovali, ale svojimi
myšlienkami tvorili práve svet pre druhých, veď práve Milan Rastislav Štefánik sa
spolupodieľal na vzniku novej Česko-Slovenskej republiky. Žiaci sa počas výroby záložiek
oboznamovali s rôznymi citátmi, ktoré im bližšie dokreslili portréty osobností a tieto
myšlienky umiestnili na svoje záložky. Ak niečo robím z úprimnej duše pre druhých, zlaté
pravidlo hovorí, že sa mi to určite niekoľkonásobne vráti a to sa stalo aj cez partnerskú školu,
ktorá vyčarila úsmevy na tvárach tých, ktorí obdarovali. Je dobré, ak učíme nezištnosti
a dobrovoľníctvu v dobe, kedy sa všetko meria peniazmi a časom, a preto aj tento školský rok
konštatujem, že tento projekt je správnou aktivitou, ktorá nie je samoúčelná, ale zanechá
v dušiach našich zverencov svetlú stopu.“
Marcel Papp, Súkromné bilingválne gymnázium, Galanta

„Žiaci tento projekt prijali ako príjemné spestrenie vyučovania a my veríme, že v nich
podnietil nielen túžbu spoznávať osobnosti národných dejín, ale i chuť prečítať si ďalšiu
knihu...“
Jana Semjonová, Stredná priemyselná škola, Snina
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„Výroba záložiek bola pre žiakov nevšednou aktivitou realizovanou na podporu povedomia
o výročí, ktoré sme si toho roku pripomenuli – 100. výročie vzniku ČSR. Záložky vytvárali
žiaci na hodinách slovenského jazyka a v krúžku, no niektorí pokračovali v práci aj doma vo
svojom voľnom čase. V rámci Medzinárodného dňa školských knižníc žiaci navštívili počas
hodiny slovenského jazyka a literatúry školskú knižnicu. Práca na záložkách bola oživením
vyučovacej hodiny a – čo je najpodstatnejšie – motivovala žiakov pri zvyšovaní čitateľskej
a informačnej gramotnosti.“
Slavomíra Kurillová Hubinská, Súkromná spojená škola EDURAM, Krompachy

„V tomto školskom roku sa naša škola opäť zapojila do projektu tvorby záložiek do kníh.
Žiakov práca pri ich výrobe bavila a zároveň tiež rozvíjali svoju fantáziu a tvorivosť. Značnú
časť záložiek poňali prostredníctvom fotografií a koláže a napĺňal ich dobrý pocit, že sa mohli
podeliť so svojimi záložkami s partnerskou školou, ktorej sme do balíčka okrem záložiek
pribalili prospekty a prezentáciu o našej škole. Aktivitu sme tiež podporili sprievodnou
akciou – exkurziou v školskej knižnici. Všetci zúčastnení žiaci boli obdarovaní sladkou
odmenou za ich umelecké dielka. Tešíme sa na ďalší úspešný ročník.“
Miroslava Šujanská, Stredná priemyselná škola informačných technológií, Kysucké
Nové Mesto
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„Téma, ktorú spracovávali, bola aktuálna, pre nich známa a blízka z hodín dejepisu
a slovenčiny. Inšpirovali sa nielen svojimi znalosťami, ale taktiež vlastnou predstavou,
s ktorou pristupovali k vytvoreniu záložky. Oceňujeme snahu žiakov o kreativitu, samostatnosť
a predovšetkým záujem podieľať sa aktívne na činnosti našej školy a reprezentovať ju. Po
nadviazaní kontaktu sme si úspešne vymenili záložky s našou partnerskou školou. Okrem
záložiek sme si vymenili taktiež informácie o našich školách, propagačné materiály, milé
drobnosti a vzájomne sa spoznali ako kolegovia.“
Anna Drizgová, Obchodná akadémia, Žilina

„Keďže do projektu boli zapojení prevažne chlapci, záložky navrhovali prostredníctvom
rôznych grafických programov a po ich vytlačení sme ich laminátovali, aby ich žiaci
z partnerskej školy mohli používať. Téma projektu bola dodržaná... Zo záložiek, ktoré sme
dostali od spolužiakov z Bratislavy, sme si urobili výstavu.“
Marta Greňová, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Košice
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„Súčasťou projektu nebolo len nadviazanie priateľského kontaktu s inou školou, ale pre
našich žiakov sa vytvorili možnosti ďalšej spolupráce, napríklad aktívna účasť žiakov
z Humenného na mnohých súťažiach, ktoré sa dajú realizovať elektronickou formou.
Ponúkneme partnerskej škole umelecké súťaže, ako je obľúbená AMFO – 4. ročník umeleckej
súťaže, ktorú vyhlasuje každoročne naša škola.“
Ľubica Bašová, Stredná odborná škola potravinárska, Nitra

„Záložky naši žiaci vytvorili počas tvorivých dielní so spisovateľkou Vandou Rozenbergovou
v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi. V úvodnej časti ich spisovateľka formou prezentácie
oboznámila so životom, študentskými rokmi a úlohou M. R. Štefánika v moderných dejinách.
Následne žiaci za pomoci pedagógov vyrábali záložky pomocou ľubovoľných techník. Na
záver si pozreli výstavu o vzniku Česko-Slovenskej republiky.“
Alena Šandriková, Spojená škola, Nábrežie J. Kaličiaka, Prievidza
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Do projektu sa naša škola zapojila prvý raz. Žiaci sa s veľkou chuťou pustili do tvorivého
projektu. Výroba záložiek bola oživením hodín dejepisu a slovenského jazyka a literatúry.
Žiaci vyhľadávali zaujímavé myšlienky osobností spájajúcich Čechov a Slovákov. Svojimi
záložkami prezentovali, že aj žiaci technických odborov majú zmysel pre estetické cítenie
a neboja sa prejaviť svoj talent a vyrobiť pekný darček pre žiakov z partnerskej školy.
Terézia Kamenišťáková, Stredná odborná škola technická, Čadca

„Táto mimoriadna akcia, ktorou sme si pripomenuli 100 rokov od vzniku Československa,
priniesla medzi našich žiakov nielen trochu histórie, ale aj kreativitu. Zamyslieť sa nad tým,
ako vývoj republiky postupoval, čo všetko sa za tých 100 rokov udialo, bolo veľmi inšpiratívne
aj z hľadiska osobností, ktoré žiaci preniesli do záložiek. Táto téma nás sprevádzala aj
niektorými vyučovacími predmetmi, tvorbou a aj rozhovormi o tom, ako potešíme našimi
záložkami žiakov z partnerskej školy. So záložkami sme navštívili aj krásnu akciu k tejto
udalosti v našom meste Človek vo víre dejín.“
Marta Onderková, Obchodná akadémia, Michalovce
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„Do projektu sa naša škola zapojila už po tretíkrát, keďže predchádzajúce roky po ukončení
projektu sme mali veľmi pozitívne ohlasy od žiakov našej školy. Po oboznámení
s podmienkami účasti v projekte žiakov myšlienka projektu ihneď zaujala. Na svojich
záložkách zobrazili významné osobnosti Slovákov a Čechov, ako napríklad M. R. Štefánik,
T. G. Masaryk a E. Beneš, M. Lasica a ďalší. Spolu so záložkami sme do balíka pridali
prospekty o našej škole, propagačné záložky a reklamné darčeky vo forme kľúčeniek
a príveskov s logom našej školy.“
Daša Tomaníková, Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov, Považská Bystrica

„Žiaci sa na hodinách slovenského jazyka a literatúry, občianskej náuky a etickej výchovy
oboznámili s témou projektu. V rámci štúdia doma a na hodinách odborného výcviku zbierali
potrebné informácie z dostupných informačných zdrojov, na základe čoho si vybrali
osobnosti, symboly, ktoré zodpovedali téme projektu. Získané informácie využili pri výrobe
záložiek. Na záver sme záložky zozbierali a poslali partnerskej škole v Kežmarku. Do balíka
sme vložili aj náš školský časopis – Generácia, kľúčenky a pohľadnice s motívmi kultúrnych
pamiatok Zlatých Moraviec a Topoľčianok (letné sídlo T. G. Masaryka).“
Rastislava Chrenová, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Zlaté Moravce
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„... najviac skloňované osobnosti boli: Milan Rastislav Štefánik, Tomáš Garrique Masaryk,
Alexander Dubček či Václav Havel. Inšpiráciou k výberu osobností boli pre žiakov hodiny
dejepisu a občianskej náuky, kde si žiaci rozšírili svoje vedomosti o uvedených osobnostiach
formou referátov a prezentácií. Tento celoslovenský projekt bol spropagovaný aj vo vysielaní
v školskom rozhlase 25. októbra 2018, na webovom sídle školy a výstavkou najkrajších
záložiek. Sprievodnými podujatiami na podporu čítania budú projekty o prečítaných knihách,
ktoré žiaci vypracujú v priebehu školského roka a ukončia v marci.“
Dagmar Dudášová, Hotelová akadémia, Humenné

„Pri výrobe záložiek sme sa inšpirovali osobnosťou Milana Rastislava Štefánika. Na záložky
sme uviedli jeho citáty či portrét. Zvolili sme si viacero druhov záložiek – klasické tvary,
v tvare srdca, v štýle vintage, z lisovaných kvetov i zo starých novín, ktoré boli vkusné
a estetické... So spoluprácou partnerskej školy sme boli spokojní, radi by sme s nimi
spolupracovali aj v budúcom ročníku.“
Bibiana Dzianová, Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Partizánske
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„Na záložkách zobrazovali žiaci prvých až štvrtých ročníkov odboru propagačná grafika
predovšetkým osobnosť a život M. R. Štefánika a niektorí aj T. G. Masaryka. K 100. výročiu
založenia ČSR sme v priestoroch školy vyhotovili nástenné noviny a zorganizovali besedu
k tejto problematike.“
Iveta Tóthová, Stredná odborná škola, A. Dubčeka, Vranov nad Topľou

„Tohtoročná zaujímavá téma podnietila žiakov, aby si najskôr pripravili dostatok
rozmanitého materiálu a keď prišiel deň D, tak usilovne strihali, lepili, kreslili... Výsledkom
ich snaženia boli pestrofarebné záložky rôznych tvarov, tematicky venované nielen osobnosti
M. R. Štefánika, ale aj T. G. Masarykovi, A. Dubčekovi, S. Jurkovičovi, Ľ. Štúrovi, J. M.
Hurbanovi... Prípravu záložiek sme spestrili besedou pre žiakov 2. ročníka s Blankou
Kovarčíkovou, autorkou knihy Lásky Milana Rastislava Štefánika.“
Iveta Maliariková, Stredná priemyselná škola, Myjava
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„Zrealizovali sme medzipredmetovú spoluprácu predmetov slovenský jazyk a literatúra,
dejepis, občianska náuka. Žiaci vytvárali práce rôzneho charakteru – prezentácie, referáty,
slohové práce, v rámci ktorých sa vyjadrovali k uvedenej problematike. Zistili, zhrnuli
a navzájom si predstavili informácie o dôležitom období našej histórie, o prvej
Československej republike, ako aj o osobnostiach spojených s jej vznikom.“
Daniela Polníková, Stredná odborná škola, Púchov

„Osobnosť M. R. Štefánika bola výbornou voľbou tohtoročného projektu. Oslovil aj dnešných
mladých ľudí, lebo do projektu sa prihlásilo dokonca viac žiakov, ako sme pôvodne uviedli, čo
nás tiež veľmi potešilo. Zdroje informácií získavali hlavne z internetu, no niekoľko žiakov
prišlo aj do školskej knižnice pre študijný materiál.“
Daniela Stieranková, Spojená škola, Nivy, Šaľa
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„Keďže projekt vznikol pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc, v školskej
knižnici sme si so žiakmi 3.A čítali zo života M. R. Štefánika, ale aj E. Beneša, T. G.
Masaryka. Žiaci si pomáhali aj vlastnoručne vyrobenými portfóliami, ktoré vyhotovili na
hodine dejepisu. A keďže sa v našom meste nachádza busta M. R. Štefánika, spravili sme si
jednu spoločnú fotografiu s 1.A a poslali partnerskej škole.“
Dana Weisová, Gymnázium sv. J. Zlatoústeho, Humenné

„Téma projektu im pomohla získať viac informácií predovšetkým o osobe M. R. Štefánika.
S prekvapením zistili, že nebol len vedcom, vojakom, politikom, diplomatom, ale aj vášnivým
cestovateľom a šikovným fotografom. Zaujalo ich množstvo hesiel tohto všestranného človeka,
čoho svedectvom sú i vytvorené záložky, ktoré sme spolu s informáciami o našej škole
a knihou Bratislava z neba poslali priateľom zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej
v Košiciach s nádejou, že ich naozaj potešia.“
Mária Včasná, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova, Bratislava
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„Na tému tohtoročného projektu sme si vybrali knihu Mravce sa nedajú. Napísal ju významný
český spisovateľ, novinár, kreslič, grafik, ilustrátor, karikaturista Ondřej Sekora. Vytvoril
veľmi známu figúrku Ferda Mravca (prvýkrát sa objavila v Lidových novinách v roku 1932),
ktorého sme zvečnili aj s jeho kamarátmi na záložkách.“
Valéria Geľová, Spojená škola internátna, Snina

„Samotná príprava záložiek spočívala v tom, že žiačky mali za úlohu pripraviť si na záložku,
na ktorej boli informácie o M. R. Štefánikovi, to čo ich zaujalo (citát, myšlienka, niečo z jeho
plodného života) a čo by sme o ňom mali vedieť. Pri samotnej výmene záložiek žiačky čítali
text zo svojich záložiek a postupne ich pripevnili okolo portrétu M. R. Štefánika. Tak sa
navzájom dozvedeli rôzne zaujímavé informácie o najvýznamnejšej osobnosti slovenských
dejín. Na záver sa tešili z krásneho diela, ktoré bude zdobiť našu čitáreň.“
Renáta Hockicková, Školský internát, Medická, Košice
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„Znovu sme pričítali knihy a tohoročnú tému projektu sme premenili do podoby záložiek,
ktoré sme poslali svojej družobnej škole Gymnáziu A. Kmeťa v Banskej Bystrici. Okrem
záložiek sme do zásielky pribalili aj naše propagačné materiály o škole, publikáciu, ktorá
vyšla pri príležitosti výročia školy, najnovšie číslo nášho školského časopisu XY.“
Helena Duffeková, Gymnázium, Alejová, Košice

„Naši žiaci si zvolili rozličné výrobné techniky. Témou bol výlučne M. R. Štefánik, o ktorom si
rozšírili svoje obzory. Po prázdninách mám v pláne vyhotoviť nástenku, hneď ako od
partnerskej školy dostaneme ich záložky.“
Martin Krupa, Stredná odborná škola technická, Hlohovec
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„Už po niekoľkýkrát naše záložky putujú do Strednej zdravotníckej školy v Bratislave na
Strečnianskej ulici. Z východu priamo do hlavného mesta. Tento projekt má obľubu na našej
škole. Krásne záložky o osobnostiach Československa alebo z Čiech a Slovenska zhotovili
najmä žiaci prvého a druhého ročníka...“
Gabriela Zavadská, Stredná zdravotnícka škola, Humenné

„S našou partnerskou školou sme si viackrát dopisovali, navzájom sme si vymenili záložky
a spoznali sme, aj keď na diaľku, nových priateľov. Do balíka so záložkami sme pribalili
informácie o našej škole, knihu Dolná Nitra s venovaním, perá s logom našej školy
a informačný bulletin našej školy.“
Jana Uhláriková, Stredná odborná škola techniky a služieb, Topoľčany
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„Téma tohto ročníka bola pre nás výzvou, aby si žiaci pripomenuli a obohatili svoje
vedomosti o mnohé zaujímavosti zo života M. R. Štefánika, T. G. Masaryka, V. Havla a iných
významných osobností našich dejín.“
Lýdia Repeľová, Stredná odborná škola technická, Volgogradská, Prešov

„Pri výrobe záložiek sa žiaci inšpirovali hlavne životom M. R. Štefánika, ktorý by v súčasnosti
žil v našom regióne (Trenčiansky samosprávny kraj). Snažili na záložkách zachytiť jednotlivé
oblasti, v ktorých M. R. Štefánik pôsobil. Dúfame, že v našich záložkách si každý žiak
z partnerskej školy nájde tú svoju, ktorá sa mu zapáči a bude jeho sprievodcom pri čítaní
zaujímavých kníh, prípadne ich záložky budú inšpirovať k prečítaniu kníh o M. R.
Štefánikovi.“
Margita Košútová, Stredná odborná škola, Pruské
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„Záložky do knihy pripravovali žiaci umeleckých odborov pod kreatívnym vedením vyučujúcej
odborných predmetov M. Čuchranovej. Výmenou záložiek sme nadviazali spoluprácu
s partnerskou školou a tak vytvorili priestor pre našu ďalšiu spoluprácu.“
Adriana Zusková, Stredná odborná škola služieb, Košická, Prešov

„Tematicky sme záložky venovali našim významným slovenským dejateľom a udalostiam
spojenými s vývinom spisovného jazyka. Na hodinách slovenského jazyka sme si vysvetľovali
citáty M. R. Štefánika, jednou z najvýznamnejších osobností v novodobých dejinách
Slovenska. Citáty sme neskôr použili ako témy na úvahu na hodinách slohu. Ďalšou témou bol
vývin spisovného jazyka – udalosti a osobnosti. Využívali sme medzipredmetové vzťahy
s dejepisom a občianskou náukou.“
Katarína Ďurišová, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Prievidza
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„Žiaci zhotovili záložky do kníh, ktorých ústredným motívom bol významný slovenský
vzdelanec – jeden z našich najvýznamnejších osobností z obdobia humanizmu a renesancie –
Vavrinec Benedikt Nedožerský, ktorý sa ako jazykovedec významne zapísal aj do dejín
českého národa... Žiaci doplnili svoje záložky sprievodnými informáciami o uvedenom
vzdelancovi, jeho jazykovednej práci a esteticky ich dotvorili tematickými obrázkami. Ako
doplnok sme sa spolu so žiakmi venovali estetickej funkcii umeleckej literatúry a interpretácii
vybraných básní. Integrálnou súčasťou každej záložky je tak aj ručne prepísaná báseň, ktorá
žiaka najviac oslovila.“
Andrea Krajčovičová, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Prievidza

„So žiakmi sme sa na projekt pripravovali tak, že sme si na hodinách slovenského jazyka
porozprávali o tom, ako vznikla Československá republika, kto všetko sa na tom podieľal.
Využívali sme aj IKT pri vyhľadávaní ďalších informácií, ďalších významných osobností,
ktoré spájajú Čechov a Slovákov, pozerali sme rôzne dokumenty a filmy. So žiakmi sme
navštívili aj školskú knižnicu a hľadali vhodnú literatúru, aby sme vedeli vyrobiť záložky na
danú tému.“
Skarleta Gulbišová, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nové Zámky
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„Žiaci sa rozprávali, hľadali osobnosti, ktoré historicky spájali naše dve krajiny. Potom prišli
s nápadom, vytvoriť záložky ako poštové známky... Počas prác sme sa veľa rozprávali
o knihách, o spoločenskej situácii alebo o osobnostiach, ktoré sú spojené s históriou
a úspechmi od 1. ČSR až po dnes... Prežili sme príjemné tri týždne v školskej knižnici.“
Oľga Majlingová, Spojená škola, Kremnička, Banská Bystrica

„V rámci tohto projektu sme oslávili aj Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. V súlade
s vyhlásenou témou sme zorganizovali podujatie, na ktorom si všetky triedy našej školy
pripomenuli výročie vzniku ČSR a pre spolužiakov si pripravili rôzne prezentácie a projekty,
ktoré boli naozaj veľmi zaujímavé, poučné a na príprave a prezentácii ktorých si dali všetci
žiaci záležať.“
Jana Ščípová, Gymnázium Juraja Fándlyho, Šaľa
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„Navzájom sme sa skontaktovali s kysuckou partnerskou školou a vymenili si informácie.
Žiaci našej školy zaslali partnerskej škole aj prezentáciu o škole. Pri príprave záložiek
vynaložili žiaci aktivitu, kreativitu a nápaditosť. Projekt spojený s čítaním sa prvákom páčil.“
Alena Procházková, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Komárno

„Žiaci opäť prejavili svoju kreativitu, nápady, vlastné návrhy, ale hlavne ochotu urobiť niečo
pre iných žiakov, ktorých síce nestretli a nepoznajú sa, ale aj takýmto netradičným spôsobom
sa mohli prepojiť s inými mladými ľuďmi z rôznych škôl v rôznych študijných odboroch.
Všetko čo dnes mladého človeka obohatí o nové informácie, keďže žiaci boli informovaní
o danej téme a sami hľadali vhodné osobnosti, pomáha rozvíjať ich všeobecné vzdelanie...
Ďakujeme organizátorom tohto projektu a tešíme sa na ďalšie ročníky.“
Eva Šofranková, Spojená škola, Štefánikova, Bardejov
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„Veríme, že projekt motivoval žiakov, aby siahli po knihe a zlepšili tak svoje čitateľské
zručnosti. Záložky sme vystavili vo vestibule školy...“
Marta Stankovičová, Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš

„Výroba záložiek bola oživením vyučovacích hodín a veľkou výzvou pre nás bola aj výroba
záložiek na vyhlásenú tému. Pri tvorbe záložiek sme sa inšpirovali najmä Milanom
Rastislavom Štefánikom, Tomášom Baťom, Tomášom Garrigue Masarykom a Edvardom
Benešom, to boli pre nás významne osobnosti, ktoré určite spájajú Čechov a Slovákov... Do
balíčka sme našej partnerskej škole okrem záložiek ešte pribalili aj informačný leták o našej
škole, hlinené kľúčenky, ktoré sme vyrobili na krúžku keramiky, informačné materiály o meste
Kežmarok, v ktorom pôsobíme. Do tohto celoslovenského projektu sme sa zapojili už po
siedmykrát a tešíme sa na vyhlásenie ďalšieho ročníka projektu opäť o rok.“
Stanislava Šutáková, Súkromná spojená škola, Biela voda, Kežmarok
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