
Hodnotenie  
2. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy 

základnými školami a strednými školami 
 

 
Vzácny hosť z Českej republiky 
 

           
 
„Žáci naší školy vyrobili záložky, které jsme odeslali naší partnerské slovenské školy do 
Košíc. Odtamtud jsme také obdrželi balíček s krásnými a nápaditými záložkami. Valnou část 
z nich dostali hlavně naši nejmenší čtenáři. Některé jsme použili na výstavu na Obecním 
úřade Prahy 3, která propaguje čtenářskou gramotnost mezi naší veřejností.“ 
Hana Kačírková, Základná škola, V Zahrádkách, Praha  
 
 

           
 
„Deti prejavili o túto aktivitu až nevídaný záujem... Tešíme sa a podporujeme aktivity takého 
typu.“ 
Katarína Štrasserová, Základná škola, Demänovská cesta, Liptovský Mikuláš 
 
 

           
 



„ Časť záložiek sme použili aj na výzdobu aktuálnej nástenky a niektoré sme venovali Knižnici 
Józsefa Szinnyieiho v Komárne ako darčeky pre malých čitateľov pri zápise do knižnice... Sme 
radi, že sme sa do projektu zapojili, deti mali radosť z darčekov,  aj z výroby záložiek.“ 
Renáta Kubalová, Renáta Jančová, Základná škola, Rozmarínová, Komárno 
 
 

           
 
„Naši žiaci na krúžku informatiky napísali maily... na hodine slohu napísali listy o sebe, škole 
a našom meste. Tie sme poslali spolu so záložkami do Čiech... Myslím si, že to bol vydarený 
projekt.“  
Daniela Vystrčilová, Základná škola, Škultétyho, Topoľčany 
 
 

           
 
„Tento projekt nás veľmi oslovil, deti boli doslova hladné po takejto možnosti, najmä čo sa 
týka nadviazania kontaktov s českými žiakmi, kamarátmi... Dúfame, že budeme 
v korešpondencii pokračovať, spolupráca sa rozšíri a ponúknu sa možností ďalších podujatí 
či projektov. Ďakujeme!“ 
Jana Sušienková, Základná škola, Lužianky 
 
 

           
 



„Dokonca žiaci... ročníka nám zaslali vytvorený album zo svojich fotografií a s listom pre 
svojich vrstovníkov, ktorým sme ho odovzdali. Boli nadšení a chcú nové priateľstvo rozvíjať aj 
v budúcnosti.“ 
Danica Janišová, Základná škola, Turzovka – Bukovina 
 
 

           
 
„Samotná realizácia zhotovenia záložiek deti veľmi nadchla. K samotnej realizácii 
pristupovali s nadšením, dokonca poniektorí žiaci si na svoje záložky nalepili maličké 
fotografie, aby deti z Čiech vedeli, ako vyzerajú.“ 
Silvia Harvi ľáková, Základná škola, Hlinné 
 
 

           
 
„... pridali sme aj pár listov, ktoré deti napísali kamarátom z Čiech. Tak trošku veríme, že 
toto partnerstvo neskončí len výmenou záložiek. Je to krásny projekt a ďakujeme Vám za Vašu 
veľkú iniciatívu...“ 
Carmen Delinčáková, Základná škola, Dolná Streda 
 
 

 
 



„Žiaci s chuťou pracovali na záložkách, z internetu sa niečo dozvedeli o škole, dokonca 
zaslali svoje adresy žiakom do Litvínova... Dohodli sme sa, že s našou českou školou 
ostaneme i naďalej v kontakte.“  
Soňa Laurová, Základná škola, Divín 
 
 
 

 
 
„Využili sme i krásy jesennej prírody vo forme lisovaných listov a lupienkov kvetov, ktoré sme 
pripojili ku krásnym citátom o knihách... Našou účasťou v 2. ročníku projektu sme nezískali 
iba krásne záložky, získali sme aj nových priateľov a ich mailové adresy, ktoré nám umožnia 
vymieňať si dojmy a radosti z každodenného života v škole i mimo nej. Už teraz vieme, že naša 
účasť v budúcom ročníku je viac než istá.“ 
Paulína Mirdalová, Základná škola, Nám. kpt. Nálepku 12, Drienov 
 
 

           
 
„Deti... si skúsili výrobu nielen pekných, ale aj poučných záložiek – každý žiak na tú svoju 
pridal múdry výrok od múdreho človeka. ... niekoľko dievčat ukázalo, že záložka do knihy 
môže poslúžiť aj inak – napríklad ako bábka v jednoduchom bábkovom divadle, ktoré šikovné 
dievčatá bez veľkej prípravy zahrali. Z Českej republiky k nám zavítala milá návšteva 
v podobe pani učiteľky Petry Sozanskej, aby priniesla záložky, ktoré vytvorili pre nás deti 
z českej školy v Lovosiciach a zároveň prebrala záložky od našich detí.“ 
Anton Balažovič, Základná škola Komenského, Bánovce nad Bebravou 



           
 
„Každá zásielka, darček deti veľmi teší a podnecuje a motivuje k ďalším aktivitám... 
Ďakujeme za možnosť spoznávať nových kolegov a spriateliť sa, hoci len online.“  
Tatiana Lorincová, Základná škola, Ondavské Matiašovce 
 
 

           
 
„... v týchto dňoch pracujeme napríklad na vianočných pohľadniciach. Aj niektoré z nich by 
sme si mohli vymeniť. Napíšte nám, či máte o takýto spôsob komunikácie záujem...“ 
Učitelia a žiaci, Základná škola, Čimhová 
 
 

           
 
„Vyrábanie záložiek bolo spojené s čítaním rozprávok, počas ktorého hneď odskúšali 
funkčnosť záložky. Všetky záložky boli vytvorené s námetom zvierat a zalaminované, aby mali 
trvalejšiu hodnotu... Veríme, že aj tento projekt prispeje k tomu, aby žiaci viac čítali 
a častejšie siahli po knihe v čase osobného voľna.“ 
Iveta Kališová, Základná škola s materskou školou, Dúbrava 
 
 
 
 



           
 
„Na projekte sa zúčastnili všetci žiaci našej školy. S nadšením pracovali hlavne žiaci nižších 
ročníkov a deti v ŠKD.“ 
Anna Cabuková, Základná škola, Zákopčie 
 
 

           
 
„Deti boli veľmi kreatívne a tak vznikli naozaj pekné a originálne záložky.“ 
Jana Klenovičová, Základná škola s materskou školou, Vlčany 
 
 

           
 
„Dúfajú, že ich záložky sa budú novým kamarátom, rovesníkom z partnerskej školy... páčiť 
a stanú sa pre nich praktickou pomôckou pri čítaní v knižnici, v škole či doma. Čítanie je 
predsa zážitok...“ 
Miriam Sedláčeková, Základná škola, Tribečská, Topoľčany 
 
 
 
 



           
 
„Žiaci sa pri tvorení záložiek veľmi snažili, niektorí vytvorili aj 2 – 3 záložky, používali rôzne 
techniky... Z môjho pohľadu bola táto akcia veľmi vydarená a dúfam, že sa uskutoční aj 3. 
ročník, do ktorého sa naša škola určite zapojí.“ 
Bernard Kyzek, Základná škola, M. R. Štefánika, Čadca – Žarec 
 
 

           
 
„Som veľmi šťastná, že sa môžem zapojiť do nejakej súťaže aj ja... hlavne preto, že sa ťažko 
učím, recitovať neviem, ale vyrábať záložky – tým by som sa mohla hádam aj živiť. 
Pozdravte...“ 
Žiačka, Základná škola, Lehota pod Vtáčnikom 
 
 

           
 
„Tentoraz môžu čítať knihu so záložkou, ktorú pre nich niekto vlastnoručne vyrobil, o to bude 
pre nich čítanie napínavejšie a veselšie, pretože budú knihu čítať s novou kamarátkou, 
s novým kamarátom.“ 
Janka Koperová, Základná škola, Rázusova, Čadca 
 
 



 
 
„Bolo zaujímavé sledovať, ako veľmi si dávajú záležať na tom, aby ich záložka bola čo 
najkrajšia. Veď, čo povedia české deti? ... v niektorých triedach sme si pri tvorbe záložiek 
čítali knihy. Projekt bol pre nás prínosom tak v nadviazaní nových kontaktov ako aj v podpore 
myšlienky, že kniha je pre nás život stále dôležitá, ba dokonca nepostrádateľná. Táto 
myšlienka bola motiváciou a hnacím motorom realizácie celého projektu.“ 
Viera Hladká, Základná škola, Rozkvet, Považská Bystrica 
 
 

 
 
„Deti motivovala skutočnosť, že záložku vyrábajú pre niekoho iného, tešili sa z práce viac, 
než keď vyrábajú niečo len pre vlastné potešenie, viac sa aj snažili, samy prichádzali 
s nápadmi, ako záložky ešte vylepšiť... Tak ako sa písmená spájajú v knihách do slov a viet, 
ktoré vytvárajú príbehy, tak obyčajný kus papiera – záložka, dokáže priblížiť a spojiť príbehy 
a životy našich a českých detí.“ 
Blanka Poláková, Základná škola, Zemplínska Teplica 
 
 

             
 
„Deti sa veľmi potešili prísľubu kamarátskych, družobných záložiek až z Česka a z pocitu, že 
ich záložky poputujú až do inej krajiny... Môžem skonštatovať, že tento projekt je hlboko 
zmysluplný, krásny a v podstate svojou realizáciou príjemne jednoduchý. Ale v tom je jeho 
krása a dobrota.“ 
Renáta Titková, Základná škola, Škultétyho, Nitra 
 



           
 
„Myšlienka nadviazať nové česko-slovenské priateľské vzťahy a vzájomne sa obdariť lákavou 
záložkou, ktorá spríjemní čítanie, deti nadchla a s chuťou sa pustili do práce.“ 
Soňa Kroftová, Základná škola, Dr. Daniela Fischera, Kežmarok 
 
 

           
 
„Tento projekt umožnil prezentovať detí a zvýšil záujem o knihy a ich čítanie.“ 
Juliana Zajacová, Základná škola s materskou školou, Uhrovec 
 
 

           
 
„Deti prijali myšlienku vyrobiť záložku pre neznámych kamarátov s veľkým nadšením... 
Uvedomili sme si, ako málo stačí urobiť, aby sme pocítili radosť nielen my, ale aj tí druhí.“ 
Adriana Nováková, Základná škola, Záhradné 
 
 
 



           
 
„Deti kreatívne a s láskou pripravovali záložky pre svojich nových kamarátov... každá trieda 
napísala motivačný list pre družobnú triedu.“ 
Ružena Kočišová, Základná škola v Bystranoch 
 
 

           
 
„Je to krásny projekt na zakladanie nových priateľstiev medzi školami a ich žiakmi. Naši žiaci 
sa po oznámení tohto projektu potešili a hneď začali vymýšľať návrhy na záložky.“ 
Paulína Kročková, Základná škola s materskou školou, Pavlovce nad Uhom 
 
 

           
 
„Na hodinách výtvarnej výchovy vyrobili mnoho pestrých záložiek s výjavmi z rozprávok pre 
svojich českých kamarátov. Iskričky radosti zažiarili v očkách našich detí, keď dostali balíček 
záložiek ako darček do svojich knižiek od kamarátov... Naše česko-slovenské partnerstvo 
plánujeme rozvíjať prostredníctvom aj iných zaujímavých aktivít.“  
Pedagogickí zamestnanci, Základná škola, Školská, Bánovce nad Bebravou 
 
 
 



           
 
„Okrem záložiek sme im napísali aj pár slov o našej obci, škole a o nás. Na záver sme 
pripojili fotky z našej Záložkomanie a popriali veľa úspechov v škole.“ 
Zuzana Kosztolányiová, Základná škola s materskou školou, Jasová 
 
 

           
 
„Počas celého mesiaca sme udržiavali s partnerskou školou kontakt, priebežne sme si 
vymieňali informácie...“ 
Zuzana Harmatová, Základná škola s materskou školou v Brezovci 
 
 

           
 
„S novými priateľmi sme sa dohodli, že si tento rok deti nerozdelia záložky medzi sebou, ale 
že ich darujme našim malým prváčikom pri zápise do školy. Vložia si ich do svojej prvej 
knižky, ktorú dostanú vo svojej novej škole. Bude to súčasne symbolický vstup do knižnice 
a do sveta čítania... Naši žiaci si uvedomujú, že záložka je len symbol, že oveľa dôležitejšie je 
nájsť si svoju knižku, ktorá poteší, zabaví, odoženie starosti a problémy a odvedie čitateľa do 
iného zázračného sveta.“ 
Jana Janečková, Základná škola, Tbiliská, Bratislava 
 
 



           
 
„Okrem záložiek nám do balíku pribalili aj ich časopis, ročenku, pohľadnice obce a tričko 
s logom školy... Získali sme nové podnety, nápady a tipy, aké záložky budeme nabudúce 
vyrábať.“ 
Jana Lapšová, Základná škola, Valaská Belá 
 
 

           
 
„Tvorba záložiek deti veľmi zaujala – každé dieťa chcelo vyrobiť čo najkrajšiu záložku pre 
neznámeho kamaráta.  Aj takto sa dá komunikovať, zviditeľňovať sa, dať možnosť žiakom 
prejavovať svoj talent, nápady... Našu školu navštevujú aj žiaci s mentálnym a viacnásobným 
postihnutím, ktorí sa tiež zapojili do výroby knižných záložiek.“ 
Leóna Daniel, Špeciálna základná škola, Nám. sv. Štefana, Dunajská Streda 
 
 

 
 
„Žiaci pracovali na hodinách výtvarnej výchovy, literárnej výchovy, niektorých výroba 
záložiek zaujala natoľko, že v nej pokračovali aj doma.“ 
Marta Voj čiňáková, Základná škola s materskou školou, Skalité – Kudlov 
 
 
 



 
 
„Projekt sa medzi mojimi kolegyňami a ich žiakmi tešil veľkému záujmu.“ 
Eva Timárová, Základná škola, Budkovce 
 
 

           
 
„Pripravili sme zo záložiek výstavku, aby sme inšpirovali aj ostatné deti k vytváraniu takýchto 
zaujímavých a užitočných knižničných pomocníkov pri čítaní.“ 
Jana Hanesová, Základná škola, T. J. Moussona, Michalovce 
 
 

           
 
„Myslíme si, že tento projekt je veľmi zaujímavý a naozaj spája školy a ľudí, pretože už teraz 
rozmýšľame nad záložkami v 3. ročníku tohto projektu. Ďakujeme!“ 
Marta Košútová, Základná škola, Pribinova, Zlaté Moravce 
 
 
 
 
 
 



           
 
„Projekt nás zaujal, deťom sa páčilo, že tvoria a nevedia a zároveň vedia pre koho. 
Nedokázali si predstaviť konkrétnu osobu, ale fantazírovali podľa seba. Usilovali sa previesť 
čistú, precíznu prácu, v informačných listoch čo najlepšie zhodnotiť svoju školu a obec.“  
Jana Hatványiová, Základná škola s materskou školou, Diviaky nad Nitricou 
 
 

 
 
„Robili sme ich s láskou, aby sme potešili oči kamarátov. Dúfame, že naše záložky sa stali 
kamarátkami ich rozčítaných kníh.“ 
Martina Pekarčíková, Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka, Oravská 
Jasenica 
 
 

 
 
„Projekt splnil svoj cieľ, aj vďaka Vám sme si našli nových kamarátov v krásnom kúte 
Slovenska. Obe školy mienia v spolupráci pokračovať aj naďalej. Dúfame, že záložky skončia 
tam, kde patria – v knihách najrôznejších druhov. Veríme, že aj vďaka nim siahnu deti rady 
po dobrej knihe.“  
Mária Lužicová, Základná škola, Marcelová 
 
 



           
 
„... tu videli, že aj deti v Česku knihy čítajú, chcú sa kontaktovať a vymieňať si skúsenosti... 
Ďakujeme za takýto projekt, ktorý je primeraný vekovým možnostiam a zručnostiam.“ 
Janka Hurayová, Základná škola, Fričovce 
 
 

           
 
„Vďaka tomuto projektu sme spoznali nových kamarátov a prispeli sme do ich školského 
časopisu zvykmi z nášho regiónu. Veríme, že projekt bude pokračovať ďalej.“ 
Anna Zásadná, Základná škola, Lastomír 
 
 

           
 
„ Ďakujeme Vám za krásny nápad – spojiť žiakov a urobiť niečo pre iných takým jednoduchým 
a pritom originálnym spôsobom.“ 
Margita Vojteková, Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Varín 
 
 



           
 
„Žiakov sme nemuseli nijako zvlášť motivovať, veľmi sa im zapáčila myšlienka podarovať 
a byť obdarovaní záložkami do knihy... Na budúci rok sa určite znova prihlásime. 
Ďakujeme!“ 
Jana Juhászová, Základná škola, Trstené pri Hornáde 
 
 

           
 
„Žiaci sa s chuťou pustili do výroby... Zaujímali sa o žiakov, pre ktorých ich vyrábali. Už 
teraz sa žiaci dohodli, že im vyrobia vianočné pozdravy a malé darčeky.“ 
Eva Fabriciová, Základná škola, Slobody, Košice 
 
 

 
 
„ Ďakujem tvorcom projektu za možnosť nadviazať nové priateľstvá i takouto formou.“ 
Jana Procházková, Základná škola sv. Don Bosca v Zlatých Moravciach 
 
 



 
 
„Celkovo bol  tento projekt oživením školského roku, študenti mali možnosť prejaviť svoj 
talent, komunikovať aj bez slov, urobiť radosť blížnym. Ostáva pravdou, že čítať knihu je stále 
krásne a aktuálne – o to viac s peknou záložkou. Ukázal, že aj takýmto nenáročným projektom 
možno nájsť hodnotné posolstvo.“  
Emília Černeková, Obchodná akadémia D. M. Janotu v Čadci 
 
 

           
 
„Žiaci na našej škole sa už po druhýkrát zapojili do tohto projektu. Prvýkrát boli sklamaní, že 
nedostali českú školu, ale teraz im to už nevadilo.“ 
Éva Fülöp, Stredná odborná škola, Grešáková, Košice 
 
 

           
 
„Myšlienka projektu je naozaj výborná a realizácia aktivít spojených s výrobou a výmenou 
záložiek do kníh poskytuje účastníkom veľa radosti.“ 
Slávka Sitarčíková, Gymnázium, Bytča 
 
 
 
 



           
 
„Tohto roku sa naša škola zapojila do akcie... s veľkou radosťou, keďže sme maličká škola.“ 
Andrea Hocmanová, Súkromné osemročné gymnázium ELBA, Smetanova 2, Prešov 
 
 

 
 
„... sme sa dohodli, že záložky vyrobíme s tematikou: vzájomné predstavenie škôl, 
jednotlivých študijných odborov a našich regiónov.“ 
Anna Kaľavská, Stredná odborná škola dopravná, Hlavná 113, 040 01 Košice 
 
 

           
 
„... mnohí vytvorili veľmi originálne dielka, ku ktorým pripojili krátku vizitku o sebe, svojich 
záujmoch a kontakt na seba, čím sme chceli dosiahnuť, aby sa nadviazali aj osobné kontakty 
medzi študentmi jednotlivých škôl.“ 
Mária Kh őrová, Gymnázium, Vráble 
 
 
 
 
 



           
 
„Práve v tomto školskom roku sme sa zamerali na zdokonaľovanie čitateľskej gramotnosti na 
stredných školách, preto sme s radosťou uvítali Vašu výzvu. Bola spestrením vyučovania.“ 
Lenka Jancíková, Stredná odborná škola, T. Vansovej, Púchov 
 
 

 
 
„Sme škola pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, a preto o to viac podnetov naši žiaci 
potrebujú k rozvoju svojej tvorivosti, predstavivosti a fantázie. Záložka do knihy im poskytla 
možnosť vytvoriť darček pre niekoho, koho nepoznajú a koho môžu svojím dielkom potešiť...“ 
Lýdia Ondrejková, Spojená škola internátna, Tovarnícka, Topoľčany 
 
 

    
 
„Ako najväčšie pozitívum tohto projektu vnímam najmä to, že sa podarilo vzbudiť záujem 
u žiakov, inšpirovať ich, aby sa vlastnou tvorivou prácou pričinili k rozvoju dobrých vzťahov 
medzi školami i medzi ľuďmi vôbec, a zároveň verím, že aj prostredníctvom záložky si každý 
jeden žiak aspoň na chvíľu pripomenul význam kníh v našom živote.“ 
Veronika Krišková, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné 
 
 
 
 
 



           
 
„Krásne záložky pre nás urobili mladí ľudia s telesným a mentálnym postihnutím z nadácie 
Krajina harmónie v Žiline...“ 
Zuzana Brodňanová, Gymnázium, Hlinská, Žilina 
 
 

           
 
„Zapojili sme sa do projektu..., aby sme získali nielen nových priateľov, ale aj aby sme 
vyjadrili našu podporu školským knižniciam, knižniciam ako takým a čítaniu krásnej literatúry 
vôbec.“ 
Eva Malíšková, Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči 
 
 

           
 
„Projekt umožnil prezentovať tvorivosť detí a snáď aj motivoval ostatných zájsť si do knižnice 
po dobrú knihu a vyrobiť si do nej unikátnu záložku.“ 
Jana Komorová, Gymnázium Ladislava Sáru, Bratislava 
 
 
 
 
 



 

           
 
„... moji žiaci vysoko ocenili fakt, že nie celkom zdravé deti dokážu vyrobiť práce, ktoré ich 
očarili. Tým sa učia vážiť si všetkých ľudí, neodsudzovať niekoho len na základe nejakého 
postihnutia, pretože aj takíto ľudia dokážu veľké veci.“ 
Alžbeta Durajová, Gymnázium Antona Bernoláka v Senci 


