
Hodnotenie 
11. ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy 

Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto... 
strednými školami 

 
(výber zo 104 dobrovoľných hodnotení od školských koordinátorov) 

 
 
 

 
 
„Pri tvorbe sa naši žiaci inšpirovali hudobným štýlom Black metal, obrázkami z internetu, 
vlastnou fantáziou, vílami, kúzelnými rozprávkami, prácou umelej inteligencie, mystickými 
tvormi, filmami Cesta do fantázie, Pán prsteňov a ďalšími fantastickými bytosťami. Nepohrdli 
sme ani kresbou čarovných víl, muchotrávok, lesných hríbikov, ktoré sme pretavili do 
čarovných bytostí. Výroba záložiek bola nielen oživením vyučovacích hodín, ale aj veľkou 
výzvou pre dodržanie vyhlásenej témy. Do balíčka sme našej partnerskej škole okrem záložiek 
ešte pribalili aj informačné letáky o našej škole, propagačné materiály, bulletin, ktorý bol 
vytvorený pri príležitosti 10. výročia založenia našej školy, darčekové perá a tašky s logom 
našej školy. Do tohto celoslovenského projektu sme sa zapojili po druhýkrát a určite nie 
posledny. Už teraz sa tešíme na 12. ročník a novú dalšiu zaujímavú tému.“ 
Stanislava Halaj, Škola umeleckého priemyslu PinkHarmony, Zvolen 
 
 
 

 



„Žiaci sa inšpirovali známymi i menej známymi autormi, niektorí aj sfilmovanými verziami 
literárnych diel. Musím skonštatovať, že ak porovnáme predchádzajúce ročníky, tohtoročná 
téma ich skutočne oslovila. Záujemcov o vytvorenie záložky bolo v konečnom dôsledku viac, 
ako sa nám pôvodne nahlásilo. Niektorí uviedli aj autora na záložke. V našej škole vyučujúce 
slovenského jazyka a literatúry úspešne zapojili všetky ročníky. Chceli sme sa aj s našimi žiakmi 
podeliť o zážitok z tých najvydarenejších, preto sme súhrnné foto ich prác zavesili na stránku 
našej školy.“  
Jana Kováčová, Škola umeleckého priemyslu, Trenčín 
 
 
 

 
 
„Žiaci a žiačky vytvárali kreatívne záložky, ktoré boli motivované fantasy, magickými príbehmi 
a poviedkami. Na chvíľu sme sa ocitli v magickej ríši škriatkov, elfov a víl. Ani tento rok sme 
nezabudli na kvíz cez platformu Kahoot. Takto virtuálne a online formou sme otvorili brány 
našej školskej knižnice a pozvali sme našich ale aj partnerských žiakov do iných svetov... Všetci 
pozitívne hodnotili tohtoročnú tému, ani sme netušili koľko máme vášnivých čitateľov v tomto 
druhu literatúry. Spoznali sme aj nových autorov ktorí píšu fantasy. Záložky sme tvorili v dvoch 
rovinách, výtvarnej a literárnej. V prvej časti sme sa hrali s farbami a vytvorili sme farebnú 
fantáziu. V druhej časti je na záložkách literárna fantázia – odkazy pre žiakov z partnerskej 
školy.“  
Marián Višňovský, Stredná odborná škola pre ŽTP, Mokrohájska, Bratislava 
 
 
 

 
 



„Téma tohto ročníka bola veľmi zaujímavá. Pretože veľa žiakov číta práve fantasy literatúru, 
nemali veľký problém vysporiadať sa s témou a stvárniť svoju predstavu do kresby na záložke. 
Záložky museli vytvárať doma, vo voľnom čase, pretože na druhom stupni osemročného 
gymnázia nie je žiaden vyučovací predmet, na ktorom by mohli takéto záložky počas vyučovania 
pripravovať. Využili rôzne techniky, niektorí použili koláž, iní vyrobili záložky na počítači a tí, 
ktorí radi kreslia, vlastnoručne ich nakreslili, pričom využili motívy z diel fantasy literatúry. 
Hotové záložky sme zalaminovali, aby dlhšie vydržali a robili radosť novým majiteľom. Na 
záver by som chcela poďakovať koordinátorke projektu, Rozálii Cenigovej, za všetko úsilie, 
ktoré projektu venuje, za ochotu, ústretovosť a pomoc nám, koordinátorkám projektu. Nech sa 
jej darí realizovať projekt aj v ďalších rokoch s rovnako zaujímavými témami ako tento rok.“ 
Alica Virdzeková, Gymnázium, Varšavská, Žilina 
 
 
 

 
 
„Žiaci našej školy vytvárali záložky v rámci hodín slovenského jazyka a literatúry či už priamo 
v škole, alebo aj doma. Zapojili sa pritom žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka. Viacerí zo 
žiakov vyrobili aj niekoľko záložiek. Pri práci sa inšpirovali nielen rôznou knižnou, ale aj 
filmovou tvorbou, avšak niektorí z nich sa nebáli využiť pri práci aj svoju vlastnú fantáziu a 
vytvorili tak kreatívne a originálne diela. Téma, ako aj realizácia tohto projektu našich žiakov 
veľmi zaujala a bola pre nich príjemným spestrením vyučovacieho procesu. Pri práci žiakov 
bolo evidentné, že ich téma zaujíma a že ich táto práca baví.“  
Beáta Šepeľová, Stredná odborná škola dopravy a služieb, Strážske 
 



 
 
„Niektorí zo žiakov boli majiteľmi kníh, neváhali ich doniesť a ostatní spolužiaci sa mohli 
podľa vlastnej chuti ponoriť do príbehov alebo len tak prebehnúť očami pár riadkov. Iné tituly 
poslúžili ako odkazy na niečo, čo sa určite oplatí prečítať, dokonca aj niekoľkokrát. Knihy, 
ktorými sme sa inšpirovali pri výrobe konkrétnych záložiek: Veronica Roth – Zárezy smrti Laini 
Taylor – Zasnený neznámy, Lin Rina – Kroniky prachu, Cassandra Clare – Kódex tieňolovcov, 
J. K. Rowlingová – Fantastické zvery a ich výskyt, J. R. R. Tolkien – Pán prsteňov, T. DiTerlizzi 
a H. Blacková – Kronika rodu Spiderwickovcov, Cugumi Óba – Zápisník smrti a J. Connolly – 
Kniha stratených vecí. Na tému fantasy literatúra sme sa bavili aj o dielach: Staré grécke báje 
a povesti, J. K. Rowlingová – Harry Potter, Rozprávky Barda Beedla, Patrick Rothfuss – Meno 
vetra, Strach múdreho muža, Pomalé skúmanie ticha,J. R. R. Tolkien – Silmarillion, 
Nedokončené príbehy, Cornelia Funkeová – Atramentové srdce, Atramentová krv, Atramentová 
smrť, E. Morgenstern – Bezhviezdne more a Poludnica z Erbenovej Kytice, ako aj mnohé iné, 
len tak spomenuté medzi rečou...“ 
Remišová Harnošová, Škola umeleckého priemyslu, Ružomberok 
 
 
 

 
 
„Žiakov našej školy vyhlásená téma oslovila. Inšpirácie vyhľadávali na internete, v školskej 
knižnici, ako i vo vlastných knižničných zdrojoch. Najväčšou inšpiráciou pre tvorbu záložiek 
bola séria známych fantasy románov Harry Potter od britskej autorky J. K. Rowlingovej. 



Romány zachytávajú životy mladého čarodejníka Harry Pottera a jeho priateľov, ktorí sú všetci 
študentmi čarodejníckej školy v Rokforte, nás inšpirovali k výberu námetu pre záložky. Vybrali 
sme si okuliare slávneho a obľúbeného kúzelníka Harryho Pottera a rokforstké písacie pero. 
Vďaka tomuto projektu sme zažili chvíle plné pohody a zábavy. Doplňujúcou aktivitou 
súvisiacou s témou tohto ročníka bola príprava nástenky Harryho Pottera, kde sme vystavili 
vzorku záložiek. Týmto sme sa snažili podporiť záujem o literatúru u ostatných žiakov 
a zvyšovať  čitateľskú gramotnosť.“  
Mária Dallošová, Stredná odborná škola veterinárna, Nitra 
 
 
 

 
 
„Na hodinách slovenského jazyka kolegyňa urobila úvodnú hodinu a poukázala na niektoré 
literárne diela s témou fantasy. Na začiatku sme sa rozbiehali pomaly, ale v závere sme už 
diskutovali o literárnych dielach a  potrebe čítania. Najväčšej obľube sa tešili diela ako Harry 
Potter a Pán prsteňov, Malý princ... Jedna trieda pripojila k záložkám aj foto triedy s výzvou 
na priateľské kontakty. Druhá trieda k záložkám pripojila básničku – vlastnú tvorbu s vtipným 
podtónom. Záložky už zdobia naše knihy a tešíme sa, ak sa nám podarí nadviazať vďaka nim aj 
osobné priateľstvá.“ 
Daniela Benčatová, Gymnázium Františka Švantnera, Nová Baňa 
 
 
 



 
 
„Už bez obmedzení sme mohli zorganizovať 11. ročník pekného a konkrétne mne blízkeho 
projektu Záložka do knihy spája slovenské školy. Téma vystihovala žánrové preferencie dnešnej 
mládeže, o ktorej vôbec nemožno striktne povedať, že nečíta. Číta, ale svoje dynamické a často 
(z hľadiska nás dospelých učiteľov) aj bizarné príbehy. Preto nebol vôbec žiaden problém 
uchopiť tému. Dominoval Harry Potter, Avatar, Star Wars, Nekonečný príbeh, klasická Alica 
v Krajine zázrakov. Mnohé motívy sú mne viac-menej neznáme, tak aspoň vznikol podnet 
podiskutovať si o týchto knihách na hodine, keď žiaci záložky v septembri postupne 
odovzdávali. Bolo to podnetné, lebo žiaci hovorili o tom, čo ich baví, prečo ich to baví a čomu 
rozumejú (dokonca viac ako učiteľ, ktorý môže mať iné čitateľské preferencie). Takže vďaka za 
tému... Najväčšia vďaka patrí celoslovenskej koordinátorke – pani Rozálii Cenigovej za 
perfektne zorganizované akciu. Všetko bolo precízne, jasné, pochopiteľné a neskutočne 
motivačne zdôvodnené. Kiežby aj iné projekty mali takúto dušu a srdce v podobe pani 
Cenigovej. Prajeme jej za celú školu ešte veľa síl takto osvetľovať naše niekedy trochu fádne 
školské životy.“ 
Emília Černeková, Obchodná akadémia D. M. Janotu, Čadca  
 
 
 

 
 



„Keď sme žiakom oznámili tému tohto ročníka, veľmi sa potešili, pretože fantasy literatúra im 
je veľmi blízka. Naozaj ďakujeme veľmi pekne aj my učitelia slovenského jazyka a literatúry za 
ňu. Tento druh literatúry je aj povinnou témou v učebných osnovách pre stredné školy pre 
žiakov 4. ročníka a je aj v našich maturitných zadaniach. Preto nie div, že do projektu sa 
zapojilo práve najviac našich štvrtákov. Žiaci po zverejnení tohtoročnej témy dostali základné 
informácie o projekte a potom sa s radosťou pustili do tvorby záložiek. Najprv sme s nimi, 
samozrejme, spravili v každej triede besedu o fantasy literatúre a vypočuli si ich návrhy, ktoré 
príbehy a postavy môžu využiť pri tvorbe záložiek. So žiakmi 1. ročníka sme navštívili Okresnú 
knižnicu v Považskej Bystrici, ktorá prešla rekonštrukciou, a žiaci sa mohli prihlásiť do 
knižnice a vypožičať si fantasy knihu. Žiaci 4. ročníka si pripravili referát k téme fantasy 
literatúra a rozbor diela od J. K. Rowlingovej a J. R. R. Tolkiena. Odporučili sme im pozrieť si 
aj film o živote Tolkiena. Okrem týchto dvoch autorov a postáv z ich diel sa na záložkách 
objavovali aj postavy z knihy Alica v krajine zázrakov a Twilight ságy... Po vyhotovení a 
odovzdaní záložiek v každej triede na hodine SJL žiaci vybrali tri najkrajšie záložky a ich autori 
dostali od učiteľa sladkú odmenu. Informácie o projekte a fotografie sme uverejnili na webovej 
stránke školy a niekoľko najkrajších záložiek sme umiestnili aj na nástenke na chodbe školy.” 
Jaroslava Gicová, Obchodná akadémia, Považská Bystrica 
 
 
 

 
 
„Tohtoročná téma bola zaujímavá pre väčšiu skupinu žiakov ako po minulé roky. Námety pre 
tvorbu čerpali z rôznych zdrojov – knihy, filmy, internet, kamaráti. Zhotovili záložky, ktoré sa 
líšili tvarmi, farbami i technikou kreslenia. Ako sa žiaci sami vyjadrili, táto aktivita im priniesla 
zábavu, relax, odreagovanie sa od školy, radosť z činnosti, ktorá ich bavila. Dúfame, že sa 
záložky budú páčiť aj žiakom z našej partnerskej školy.“ 
Magdaléna Gašová, Stredná odborná škola stavebná, Žilina 
 
 



 
 
„Naša škola sa každoročne zapája do tohto projektu. Záložky sme vyrábali na hodinách 
slovenského jazyka v triedach a v priestoroch školskej knižnice. Počas mesiacov september 
a október sme okrem výroby záložiek zútulnili priestory školskej knižnice. Vyrobené záložky 
sme poslali našej partnerskej škole a do balíka sme pribalili aktuálne školské propagačné 
materiály a malé upomienkové darčeky.“  
Slavomíra Gáborová, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nová Baňa 
 
 
 

 
 

„Ďakujeme za výbornú tému. Žiaci mali možnosť rozvíjať svoju fantáziu, predstavivosť i vrátiť 
sa ku knihám z detstva, kde nachádzali inšpiráciu. Záložky s takouto témou prispeli nielen 
k rozvoju čitateľskej gramotnosti, tvorivosti žiakov, ale podporili aj sociálne väzby v kolektíve 
a medzipredmetové vzťahy. Na dejepise sa žiaci podrobnejšie zoznámili s obdobím, v ktorom 
žili autori fantasy príbehov, na literatúre sme rozoberali ich konkrétne diela a zaujímavé 
myšlienky a hodiny informatiky boli využité na grafické spracovanie návrhov záložiek.“ 
Radmila Kerndlová, Obchodná akadémia, Ružomberok 
 



 
 
„Projekt sme realizovali na hodinách umenia a kultúry. Začali sme besedami o obľúbených 
fantastických príbehoch a ich hrdinoch. Postupne žiaci začali pracovať na samotnej výrobe 
záložiek pre spolužiakov z partnerskej školy. Pri výbere literárneho motívu na záložky sa 
najviac inšpirovali britskou autorkou J. K. Rowlingovou a jej úžasným príbehom o priateľstve 
a láske, Harry Potterom. Nezaostávali ani knihy ďalšieho britského autora J. R. Tolkiena Pán 
prsteňov a Hobit. Ďalej to boli knihy napríklad Malý Princ, Upírske denníky, Zaklínač, Úsvit 
alebo Zatmenie. K obrázkom často pripísali aj citáty z danej knihy. Sprievodným programom 
výroby záložiek boli rôzne aktivity zamerané na podporu kreatívneho čítania. Žiaci si napríklad 
pripravili prezentácie a kvízy o autoroch kníh z fantasy literatúry, priniesli si svoju obľúbenú 
fantasy knihu do školy a spolužiaci na základe prečítaného úryvku hádali názov a autora. 
Niektorí žiaci si vymenili svoje knihy medzi sebou a začítali sa do obľúbených príbehov svojich 
kamarátov. Všetky záložky boli zaslané našej partnerskej škole. V tomto školskom roku to bolo 
Gymnázium Vítězslava Nováka z Jindřichovho Hradca v Českej republike. Týmto projektom 
sme nadviazali na naše dlhoročné partnerstvo s touto školou.“ 
Ivana Šovčíková, Gymnázium Janka Kráľa, Zlaté Moravce 
 
 
 

 
 
„Na hodine slovenského jazyka prebehol workshop, počas ktorého prezentovali žiaci svoj 
pohľad na fantasy literatúru – ako si vysvetľujú tento pojem, obľúbené diela, autori. Príspevky 
si pripravili vopred, používali internetové zdroje alebo knihy v školskej knižnici. Niektorí 
doniesli aj knihy a prečítali krátke ukážky, niektoré aj v originálnom jazyku diela, v angličtine... 



K našim záložkám sme pripojili aj pozvánku na osobnú návštevu našej školy. Záložkám od 
partnerskej školy sa naši žiaci veľmi potešili. Záložky hneď našli svoje využitie v ich 
učebniciach literatúry alebo čítankách. Naši žiaci vnímajú tento projekt veľmi pozitívne, 
rozšírili si nielen vedomosti a zručnosti, ale aj schopnosť prepojiť teóriu s praxou.“ 
Júlia Smoroňová, Súkromné Gymnázium DSA, Sabinov 
 
 
 

 
 
„... naša škola je veľmi vďačná, že sme sa mohli opäť zapojiť do Vášho úžasného projektu. 
Vami vybraná téma z oblasti fantasy presne vystihuje záujmy súčasnej mládeže, ktorá touto 
umeleckou oblasťou žije o to viac, že počas nútenej domácej karantény im práve tento svet 
poskytoval alternatívu a umelecký zážitok. Preto považujeme výber témy a aj jej načasovanie 
veľmi vhodné. Naši študenti sa nechali uniesť krídlami drakov a fantastických bytostí zo sci-fi 
knižného žánru a vytvorili tak záložky pre kamarátov zo spriatelenej školy.“  
Michaela Gregušová, Stredná odborná škola pedagogická, Lučenec 
 
 
 

 
 



„Od našej oravskej partnerskej školy sme dostali krásne záložky a darčeky. Všetko nás veľmi 
potešilo. Komunikácia so školskou koordinátorkou projektu v danej škole bola úžasná. Sme 
vďační za túto školu a tešíme sa na ďalší školský rok.“ 
Monika Koncošová, Stredná odborná škola, Tisovec 
 
 
 

 
 
„Partnerskej škole sme zaslali záložky s tematikou fantasy príbehov, ktoré sa našim prvákom 
páčili. Za odmenu sme od našich partnerov dostali ich záložky aj s mailovými, prípadne 
facebookovými kontaktmi na autora... Sprievodnými čitateľskými aktivitami boli: čitateľský 
maratón; burza kníh s názvom Prines knihu, zober knihu; žiaci donesú knihu, ktorú prečítali, 
a zoberú si inú, o ktorú majú záujem a ktorú priniesol iný žiak; súťaž v čitateľskej gramotnosti 
Viem, čo čítam?; súťažný kvíz s názvom Milionár. Naši žiaci prispievajú aj do rôznych súťaží 
s vlastnou poéziou či prózou.“  
Martina Balogová, Gymnázium Krompachy 
 
 
 

 
 
„... po prvých odozvách nasledovali zaujímavé realizácie: všetkým dobre známa fantasy 
postavička Harry Pottera, čarodejnica, zombíkovský pár – ženích a nevesta. A jedná 
zaujímavosť z histórie záložky. Kedy a kto vymyslel a použil prvýkrát záložku? Britský 
kníhtlačiar Christopher Barker v roku 1584 daroval kráľovnej Elisabete I. jednu knihu, do 
ktorej vložil stužku z hodvábu – bola to prvá záložka.” 
Katarína Tocciová, Stredná zdravotnícka škola, Bratislava 



 
 
„Naše skúsenosti a zážitky z priebehu realizácie projektu sú viac ako pozitívne. Žiaci 1., 2. a 3. 
ročníka vyrobili záložky rôznych fantasy motívov, niektoré vyšli z ich fantázie a niektoré zase 
z kníh, ktoré čítali. Spôsob spracovania záložiek závisel od odboru, žiaci ich spracovali na 3D 
tlačiarni, graficky a ilustráciou. Zorganizovali sme exkurziu do Mestskej knižnice mesta 
Piešťany, kde sa žiaci dozvedeli o online vyhľadávaní kníh a za úlohu mali vyhľadať literatúru 
so sci-fi tematikou... V budúcnosti by sme chceli zaslať našej partnerskej škole školský časopis. 
Na Vianoce im pošleme vianočné pohľadnice, ktoré vyrobia naši žiaci v rámci súťaže Vianočná 
pohľadnica.“  
Michaela Korchanová, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Piešťany 
 
 
 

 
 
„Fantasy literatúra si našla svoje významné miesto aj u našich žiakov, a hoci sme škola 
technického zamerania, projekt nám potvrdil, že aj literatúra bez výdobytkov vedy a techniky 
má svoje miesto aj na poličkách našej študujúcej mládeže. Okrem najznámejších knižných 
titulov ako sú: Tolkien Pán Prsteňov, J. K. Rowlingová Harry Potter, našli si svoje miesto aj 
ďalšie tituly fantasy literatúry: Kronika z Jaaru, televízny seriál Hra o tróny, N. Sčerba 



Časodejovia, Magnus Chase a Bohovia Asgradu. J. K. Rowlingová Guindelwaldove zločiny. 
Týmito knihami sa motivovali naši žiaci pri výrobe záložiek. Jednoznačne prevládala 
zahraničná literatúra. Na podporu kreatívneho čítania sme využili priestory našej strednej 
školy určené na teoretické vyučovanie. V učebni slovenského jazyka sme vyčlenili poličku na 
fantasy literatúru. Žiaci si priniesli svoje obľúbené tituly a záložkou označili najpútavejší text 
knihy. Na záložku iný žiak potom napísal svoj komentár ku prečítanému úryvku. Taktiež na 
chodbe na prvom poschodí sme po vyučovaní urobili čitateľské popoludnie, kde si žiaci sediaci 
na lavičkách prezentovali svoju obľúbenú fantasy knihu.“ 
Jarmila Berry, Stredná škola technická, Kukučínova, Košice 
 
 
 

 
 
„Do tohto celoslovenského projektu sa naša škola zapája pravidelne. Väčšinou ide o žiakov 
štvorročného štúdia odboru grafik digitálnych médií. Zhotovovanie záložiek prispieva nielen 
k rozvoju ich čitateľskej gramotnosti, ale aj tvorivosti, rozvoju sociálnych väzieb v kolektíve 
a tiež k rozvoju medzipredmetových vzťahov. Tohtoročná téma bola tiež výborná, ako aj po 
minulé roky, lebo žiaci sa podrobnejšie zoznámili s povinnými maturitnými autormi ako Karel 
Čapek, J. Verne. Záložky boli doplnkom vyučovacích hodín, kde sme danú tému preberali 
a čítali si úryvky z diel Krakatit, Cesta na Mesiac, Pán prsteňov a iné. V práci žiaci pokračovali 
aj v rámci odborného výcviku. Zhotovené záložky sme vystavili aj v školskej knižnici, kde si ich 
mohli pozrieť aj ostatní spolužiaci.“ 
Eva Turčániová, Stredná odborná škola strojnícka, Považská Bystrica  
 



 
 
„Do balíka so záložkami sme pribalili aj tri písomné práce žiakov na danú tému. Žiaci vytvorili 
nielen umelecky kvalitné a rôznorodé záložky, ale aj veľmi pekné nástenky s fantasy tematikou, 
ktoré zdobili ich vlastné výtvarné i písomné práce. Ďalej vyrobili čarodejnícke prútiky, príšerky 
z modelovacej hmoty, a dokonca celú našu učebňu SJL sme si vyzdobili podľa zadanej témy. 
Mohli sme sa tak ponoriť do sveta fantázie a diskutovať o knihách ako: Alica v krajine 
zázrakov, Harry Potter, Pán prsteňov, Hra o tróny, Zaklínač, Narnia, Dcéra Sparty, Dračia 
cárovná, Upírske denníky a pod. Záložky nám pohladili naše duše, a tak sme sa chceli pochváliť 
i celej škole a mali sme výstavu záložiek nielen v učebni SJL, ale aj vo vestibule školy. 
Návštevníci si chceli naše krásne záložky dokonca kúpiť, a tak sme im museli vysvetľovať, že sú 
nepredajné a posielame ich našej partnerskej škole. Veríme, že záložky urobia radosť druhým 
a tešíme sa, že sme mohli kreatívne zapojiť našich žiakov do tohto krásneho projektu.“ 
Zuzana Palková, Stredná zdravotnícka škola, Žilina 
 
 
 

 
 
„Tohtoročná téma umožnila žiakom podeliť sa o svoj obľúbený knižný či filmový fantasy príbeh. 
Spolu so záložkami sme partnerskej škole poslali príbeh Vtáčie sestry, ktorým sa náš žiak 



zapojil do literárnej súťaže Martinus Cena Fantázie 2022. Od partnerskej školy z Lipian sme 
dostali Almanach obsahujúci literárne počiny ich žiakov. Ochutnávku prác podľa žánrov si 
nechávame na hodiny literatúry.“ 
Mariana Masnicová, Gymnázium, Tvrdošín 
 
 
 

 
 
„Cieľom projektu bolo nadviazať kontakt s pridelenou partnerskou školou a podporiť čítanie 
prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré svojpomocne vyhotovili žiaci prvých až tretích 
ročníkov odboru grafik digitálnych médií, kozmetik, výživa, ochrana zdravia a hodnotenie 
potravín. Žiaci pri vyhotovovaní záložiek použili rozličné výtvarné techniky, pracovali aj 
digitálnou technikou pomocou Photoshopu vektorovou a rastrovou grafikou, práce následne 
vytlačili na fotopapier. Na svojich záložkách zobrazovali rôzne fantasy príbehy. V priestoroch 
školy sme vyhotovili nástenné noviny a prečítali fantasy príbehy podľa výberu žiakov.“ 
Iveta Tóthová, Stredná odborná škola, Ul. A. Dubčeka, Vranov nad Topľou 
 
 
 

 
 
„V našom zariadení sú žiačky s mentálnym postihnutím, a tak  záložky vyrábali s pomocou 
učiteľov na hodinách literatúry a praktickej prípravy. S témou sa oboznamovali na hodinách 
slovenského jazyka a literatúry s vyučujúcou a takisto aj počas praktickej prípravy 
s majsterkami pokračovali formou rozhovorov, obrazového materiálu i premietaní. Tiež žiačky 



jednotlivo i skupinovo – po triedach navštevovali školskú knižnicu, kde sme si ukážky niektorých 
diel čítali a pripravovali aj recitačnú súťaž. Na záložkách sú zobrazené portréty hlavných 
postáv známych literárnych diel, ich názvy či citáty z nich... Spoločne sme záložky z partnerskej 
školy v triedach predstavili. Niektoré záložky sme spoločne vystavili na nástenku v priestoroch 
školy. Každá žiačka si vybrala takú záložku, ktorá sa jej najviac páčila, aby ju používala 
v knihách či učebniciach.“ 
Petronela Reháková, Reedukačné centrum, Trstín 
 
 
 

 
 

„Začiatok školského roka sa spája s novými plánmi a aktivitami. Vyše jedno desaťročie je na 
našej škole spojený s týmto projektom... Posledné roky spolupracujeme aj s kníhkupectvom Na 
Korze v Humennom. Ich výtvarník tiež vyhotovil záložky, ktoré predstavujú symbol nášho 
mesta...“  
Gabriela Zavadská, Stredná zdravotnícka škola Humenné 

 
 
 

 
 
„Je naše tretie tvorenie a výmena záložiek. Záložky vytvorili žiaci z 1. ročníka po prihlásení do 
krúžku Čítame vo všetkých jazykoch. Stretávame sa pravidelne každý týždeň a vymieňame si 
informácie o prečítaných knihách... Okrem sprievodného listu s poďakovaním za spoluprácu 
sme do obálky vložili malé spomienkové predmety a  fotografie, ktoré dokumentujú priebeh 
projektu u nás... Ďakujem Vám za možnosť zapojiť sa do skvelej aktivity.“ 
Diana Vidinská, Stredná zdravotnícka škola, Rožňava 
 



 
 

 
 
„Na rôzne zafarbenom papieri hľadali žiaci obrazy (ako za detských čias), ktoré by zodpovedali 
čítanému príbehu či knihe s témou fantasy. Potom si podľa príbehu, ktorý ich oslovil v knihe, 
navrhli svoje záložky. Počas prác sme sa veľa rozprávali o knihách a o prečítaných príbehoch. 
Zároveň sme pripravili informačné hodiny pre 1. ročníky v školskej knižnici. Pripravili sme 
predajnú výstavu nových kníh a oslávili aj Medzinárodný deň školských knižníc...“ 
Oľga Majlingová, Spojená škola, Kremnička, Banská Bystrica 
 
 
 

 
 
„Svet fantasy je našim žiakom pomerne blízky, ponúka im priestor na tvorivosť a nepozná 
hranice. Žiaci pri danej téme prejavili nadšenie. Mnohých oslovili známe diela tejto literatúry 
a nimi sa následne motivovali. Záložky tvorili nielen počas vyučovania, ale aj doma. Tvorba 
záložiek bola podporená diskusiou o dielach fantasy literatúry a sprievodnými aktivitami 
v klubovni školy. Žiaci súťažili vo vedomostiach z danej témy, riešili tajničky, hádali postavy, 
priraďovali k dielam a nevyhli sa ani filmovému spracovaniu, pri ktorom identifikovali film 
konkrétnej zvukovej ukážky. Žiaci sa popasovali aj s výzvou – prísť v kostýme literárnej postavy. 
Svoje výtvory navzájom zhodnotili a vyjadrili uznanie zúčastneným postavám.“ 
Eva Laštíková, Spojená škola, Nižná 
 
 
 



 
 
„Ďakujeme, že sme sa mohli zapojiť do tohto projektu. Žiaci sa prevažne inšpirovali knihami, 
ako boli napríklad Harry Potter od J. K. Rowlingovej, Hobitom od J. R. R. Tolkiena alebo aj 
animovaným filmom Mimoni. Záložky sme si s partnerskou školou vymenili prostredníctvom 
slovenskej pošty vo forme listového balíka, pričom sme im pribalili aj písacie potreby, ktoré sa 
vždy zídu. S partnerskou školou prebehla veľmi príjemná a priateľská komunikácia. Vzájomne 
sme si vymenili prezentácie našich škôl, a tak sme sa virtuálne preniesli do škôl, kde trávime 
náš pracovný čas. Dozvedeli sme sa užitočné informácie a veríme, že žiaci oboch škôl budú 
šíriť dobré meno našich škôl a v živote sa uplatnia. Budeme radi, ak naša spolupráca bude 
pokračovať a tešíme sa na ďalšie zaujímavé témy.“ 
Ľudmila Jakubčová, Stredná odborná škola hotelová, Vysoké Tatry 
 
 
 

 
 
„Projekt do ktorého sa už tradične a s radosťou zapájame, nás potešil tohtoročnou témou, ktorá 
bola krásnou otvorenou bránou do nového školského roka. Prváci našej školy hneď začali 
tvoriť. Nová škola, nové prostredie a do toho fantasy. Čo viac si mohli želať? Nezaostali ani 
druháci a tretiaci. Samozrejme, že Harry Poter, anime, či rôzne fantázie našich žiakov zohrali 
najdôležitejšiu úlohu pri inšpirácii na tvorbu záložky... Keďže výmena záložiek nie je len o 
záložkách, ale aj o podpore čítania a spoznávania nových druhov literatúry, usporiadali sme v 
školskej knižnici malý maratón čítania fantasy kníh. Mnohí žiaci sa veľmi potešili, pretože si 
knihy požičiavali aj medzi sebou.“ 
Miroslava Baranová, Obchodná akadémia, Sereď 



 
 
„Sprievodným programom nášho zapojenia sa do projektu boli vyučovacie hodiny zamerané 
na spoločné poznávanie fantasy literatúry a najvýznamnejších literárnych diel. Žiaci sa s nimi 
oboznámili netradične a pútavo. Najviac žiakov oslovili samotné literárne diela, predovšetkým 
Alica v krajine zázrakov, Harry Potter, Pán prsteňov a Narnia... Našou partnerskou školou 
bola šalianska škola. Jej žiaci nás potešili krásnymi záložkami i darčekmi, ktoré do balíčka 
pripojili. Vďaka nim sme sa dozvedeli veľa o ich škole i o meste, v ktorom sídlia. Puzzle mesta 
Šaľa naši žiaci hneď zložili a nalepili a vynímajú sa na veľkoplošnej nástenke v priestoroch 
našej školy spolu so záložkami do knihy. Veríme, že aj naše záložky potešia svojich príjemcov 
a nájdu si svoje miesto v ich knižkách. Do balíčka so záložkami sme pre partnerskú školu vložili 
aj informačné materiály o našej škole a aktuálne číslo školského časopisu, ktorý žiakom priblíži 
našu školu, aktivity, ktoré sa v našej škole udiali i projekty a súťaže, do ktorých sme sa zapojili. 
Pripojili sme tiež prezenty a knižku o našom regióne i knihu Škola umu a rúk, ktorá mapuje 
storočnú históriu našej školy.“ 
Andrea Krajčovičová, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Prievidza 
 
 
 

 
 
„Aj tento školský rok sa zapojili naši žiaci do projektu. Záložky vyrábali na tému fantasy... 
Chcem sa poďakovať všetkým žiakom za ich aktivitu pri tvorbe záložiek, fantáziu a šikovnosť.“ 
Eva Šofranková, Spojená škola, Bardejov 



 
 
„Výrobe záložiek predchádzali žiacke besedy o čítaní a prečítaných knihách. Žiaci pripravili 
prezentácie o svojich obľúbených fantasy príbehoch. Projekt sa zapáčil najmä tvorivým žiakom, 
ktorí majú k čítaniu a umeniu pozitívny vzťah. Vo voľnom čase vyrábali originálne záložky 
pomocou rozličných výtvarných techník. Na zadnú stranu záložiek písali svoje mailové adresy 
a kontakty na sociálnych sieťach. Doplňujúcim programom výroby záložiek bolo sledovanie 
filmových spracovaní diel Alica v krajine zázrakov a Harry Potter. Uskutočnila sa beseda so 
spisovateľkou Evou Hraškovou, ktorá predstavila svoju knižnú tvorbu inšpirovanú životnými 
príbehmi ľudí z jej blízkeho okolia. Ďakujeme za možnosť zapojiť sa do tohto zaujímavého 
projektu. Dúfame, že zaujímavé záložky inšpirujú žiakov častejšie tráviť voľný čas čítaním 
kníh.“ 
Jana Chlebcová¸ Obchodná akadémia, Bolečkova, Nitra 
 
 
 

 
 
„Nechali sme výber motívu záložky na kreativite samotných žiakov a na ich individuálnom 
ponímaní vlastného fantasy sveta. Objavili sa viaceré známe knihy z ich čitateľskej plejády, 
konkrétne napríklad Harry Potter od J. K. Rowling, Malý princ od Antoine de Saint-Exupéryho, 
Krutý princ od Holly Black, Modrý Motýl, ako aj motívy Supermana, drakov, víl, E. T. 
Mimozemšťanov a mnohých iných. V rámci diskusie žiaci zdieľali vzájomné referencie na 
prečítané knihy. Keďže sme pedagogická škola v rámci októbra sme sa zamerali okrem výroby 



záložiek aj na rozvoj predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti detí z vybranej materskej školy v 
Topoľčanoch, ktorú v rámci praktickej prípravy k budúcemu povolaniu navštevujú aj naši žiaci. 
Zorganizovali sme aj besedu s autorkou pre deti, mládež, ako aj staršieho čitateľa Danušou 
Dragulovou-Faktorovou. Žiaci navštívili Tribečskú knižnicu v Topoľčanoch, v ktorej strávili 
netradičnú vyučovaciu hodinu...“ 
Lucia Danková, Súkromná stredná odborná škola pedagogická Topoľčany 
 
 
 

 
 
„Tohtoročná téma preniesla študentov do tajomného sveta príbehov Tolkiena, Rowlingovej, 
Sapkowského, Lewisa, Bauma a ďalších. Inšpirovaní literárnymi dielami žiaci kreslili, strihali, 
lepili, maľovali, vypisovali citáty a vyrábali záložky rozmanitých tvarov, veľkostí, farieb. 
Samotnú prípravu záložiek sme na hodinách slovenského jazyka a literatúry doplnili 
rozhovormi o knižných novinkách. Zásielku so záložkami adresovanú partnerskej škole sme 
doplnili propagačnými materiálmi o Myjave a o Trenčianskom regióne.“  
Iveta Maliariková, Gymnázium, Myjava 
 
 
 

 
 
„Ak naši žiaci čítajú knihy, tak je to práve fantasy žáner, ktorý je u nich veľmi obľúbený, preto 
tohoročná téma žiakov veľmi zaujala. Tak, ako minulé ročníky projektu, tak aj tento rok sme sa 
všetci zainteresovaní naučili niečo nové, objavili nové príbehy a nových hrdinov... Naši žiaci 
preukázali svoj talent, fantáziu, tvorivosť a vytvorili veľmi pekné a rôzne záložky. Talent 
niektorých žiakov nás prekvapil, preto sme sa rozhodli urobiť aj výstavu ich tvorby v školskej 



knižnici. K doplňujúcim aktivitám patrilo: priebežné čítanie ľubovoľných kníh, diskusie na 
hodinách SJL, návšteva Turčianskej knižnice.“ 
Janka Petríková, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin 
 
 
 

 
 
„Aj tento rok sme sa s radosťou zapojili do projektu. Sprievodným programom výroby záložiek 
bolo i čítanie úryvkov z fantasy literatúry na hodinách slovenského jazyka a literatúry. 
O šikovnosti našich žiakov svedčia fotografie z priebehu výroby záložiek a fotografie hotových 
záložiek.“ 
Ivana Baloghová, Obchodná akadémia, Michalovce 
 
 
 

 
 
„Keďže tohtoročná téma je mladým ľuďom pomerne blízka, podarilo sa im vytvoriť veľmi 
zaujímavé záložky na rôzne fantasy príbehy. Žiaci sa pri ich tvorbe inšpirovali najmä fatasy 
filmami a rozprávkami. Nakoľko sa v čase ich výroby konal aj Halloween, niektorí sa 
inšpirovali aj strašidelnejšími príbehmi. Žiaci sa inšpirovali najmä príbehom Harry Pottera, 
Pána Prsteňov, príbehom Krásky a zvieraťa, ako aj Hviezdnymi vojnami a inými príbehmi.“ 
Miroslava Dutkievičová, Spojená škola, Detva 
 



 
 
„Nádherná téma nám umožnila slobodne rozvíjať svoju fantáziu a kreativitu, pretože fantasy 
príbeh je len fantáziou seba samého a nemá hranice. Spája v sebe magickosť, kúzelnosť, 
nápaditosť a o to sme sa snažili aj v našich malých výtvarných dielach. Inšpirovali sme sa 
fantáziou Pána prsteňov, Harryho Pottera, Kroniky Narnie, ako aj dielami Franka Herberta 
Duna, Deti Duny, Spasiteľ Duny.“ 
Ľubomíra Bujňáková, Stredná odborná škola služieb, Prešov 
 
 
 

 
 
„Žiaci na svojich záložkách zobrazovali námety z kníh Harry Potter, Alica v krajine zázrakov, 
Hobit, Malý princ. Pridali i zaujímavé výroky – napríklad Miestnosť bez kníh je ako telo bez 
duše či slová Martina Luthera Kinga Iba v tme môžete vidieť hviezdy. Žiaci na záložky často 
pridávali svoje kontaktné údaje s prosbou, aby sa im budúci majiteľ záložky ozval. Zo školy sme 
pribalili pamätnicu k 60. výročiu založenia školy a propagačné materiály o škole. Najviac 
tohtoročnú tému vystihli slová, ktoré jeden zo žiakov uviedol na svojej záložke: Niekedy 
potrebujeme fantáziu na to, aby sme prežili realitu.“ 
Dušan Kazimír, Gymnázium, Lipany 
 
 



 
 
„Do projektu sa zapojili žiaci prvých a druhých ročníkov, inšpirovali sa nielen dielami Hobit, 
Pán prsteňov, Harry Poter, ale aj ľudovými a modernými rozprávkami. Naše čitateľské aktivity: 
1. Žiaci si mali vybrať jedno dielo slovenskej alebo svetovej literatúry v rámci čitateľského 
projektu a prečítať ho do určitého termínu. 2. K dielu spíšu referát alebo vytvoria prezentáciu. 
3. Vybrané dielo budú prezentovať na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a literatúry. 
V súčasnosti tak môže narastať záujem o čítanie kníh aj u študentov, ktorí neboli zvyknutí 
prečítať si nejakú knihu celú. Preto aj referáty a prezentácie, ktoré majú odovzdať, budú 
súčasťou ich čitateľských denníkov. Povinnú literatúru totiž rozoberajú na hodinách spolu s 
ostatnými, svoje vybrané tituly musia spracovať sami. Projekt so záložkami inšpiroval 
vyučujúcich, aby vyhlásili ďalšiu súťaž, pri ktorej sa bude dať využiť umelecké nadanie žiakov. 
Tí majú vytvoriť vianočné pozdravy vo forme kresieb, básní, videí a pod. Spolupráca bola 
obohacujúca a vďaka patrí, samozrejme, aj Vám za riadenie projektu.“ 
Monika Hrenáková, Stredná zdravotnícka škola, Považská Bystrica 
 
 
 

 
 
„V období, keď človek stráca ilúzie, nádej a pomaly upadá do pocitu bezmocnosti, bola 
tohtoročná téma tou najkrajšou témou, akú si žiaci mohli priať. Znovuoživený svet mágie 
Harryho Pottera, Fantastických zverov, Nekonečného príbehu či Pána prsteňov, svet muklov 
i čarodejníkov, elfov a škriatkov je plný zábavy, nadšenia, ale aj spomienok na príbehy, kde 
víťazí dobro nad zlom. Vlak do čarodejníckeho sveta fantázie zastal aj u nás a vďaka tomuto 
projektu sme nadviazali spoluprácu s mladými ľuďmi z čadčianskeho gymnázia.“ 
Martina Čuchranová, Stredná odborná škola pedagogická, Prešov 



 
 
„Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora 
čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh a my veríme, že naše záložky budú sprevádzať 
žiakov našej partnerskej školy v Nových Zámkoch nielen pri učení, ale aj pri čítaní zaujímavých 
kníh. Sme radi, že tvorba záložiek podporila u našich žiakov rozvoj kreativity, fantázie, ale aj 
manuálnej zručnosti a práce s umeleckým textom. Žiaci tento projekt prijali ako príjemné 
spestrenie vyučovania a my veríme, že v nich podnietil i túžbu vziať si akúkoľvek knihu do ruky 
a si ju aj prečítať.“  
Jana Semjonová, Stredná priemyselná škola, Snina 
 
 
 

 
 
„V súvislosti s témou sme žiakom na hodinách literatúry predstavili autorov fantasy literatúry 
a ich najznámejšie diela. Ohlas bol veľký, pretože mnohí majú vo svojich domácich knižniciach 
diela od svetových autorov, a preto bol aj veľký záujem urobiť prezentáciu o spisovateľoch 
a ich dielach. Tieto aktivity našli u žiakov veľký záujem a živo diskutovali o prezentovaných 
románoch. Záložky žiaci robili doma, ale viaceré skupiny zostali popoludní v školskej knižnici 
a v príjemnom prostredí si vyhotovovali záložky. Pri práci sme využili audio- a videonahrávky 
z viacerých románov a filmových spracovaní diel. Záložky sme poslali našej partnerskej škole 
v Čadci. Aj od nich sme dostali veľmi kreatívne a podnetné záložky, ktorým sme sa potešili. 
Žiaci si ich rozobrali, niektorí z nich urobili výstavku na nástenných novinách v triede. Tému 
projektu hodnotíme veľmi kladne, pretože našla u študentov veľký ohlas a zaujala ich. Súčasne 
pre študentov 4. ročníka to vhodná bola príležitosť zopakovať si maturitné zadanie s uvedenou 
témou.“ 
Mária Lenartová, Obchodná akadémia, Humenné 



 
 

 
 
„Práce na tvorbe záložiek prebiehali v priateľskej a príjemnej atmosfére. Najprv sme sa snažili 
vytvoriť z papiera záložky rôznych tvarov a farieb a mnohí žiaci si takto vyskúšali svoje 
zručnosti v práci s papierom, nožnicami, ale hlavne svoje logické a pamäťové schopnosti... 
Okrem záložiek a ďakovného listu sme našim kamarátom do Humenného poslali aj malý darček 
– perá a kľúčenky.“ 
Renáta Imrichová, Obchodná akadémia, Polárka, Košice 
 
 
 

 
 
„Tohtoročná tém projektu sa veľmi páčila našim žiakom. Pri výrobe záložiek sa inšpirovali 
nielen rozprávkami Malý princ či Cínový vojačik, animovanými sci-fi televíznymi seriálmi, 
animovanými rozprávkami, námetmi z internetu, ale aj vlastnou fantáziou. Partnerskej škole 
sme poslali propagačné materiály o jednotlivých odboroch, ktoré môžu žiaci v našej škole 
študovať, drobné spomienkové predmety a hlavne záložky, ktoré zachytávajú danú 
tému. Dúfame, že aj tieto záložky sa budú žiakom z partnerskej školy páčiť a stanú sa ich 
spoločníkmi pri čítaní ďalších fantazijných príbehov alebo kníh s rôznou tematikou.“ 
Margita Košútová, Stredná odborná škola, Pruské 
 



 
 

 
 
„Žiaci záložky vyrábali záložky rozmanitých tvarov, rôznych veľkostí a pomocou ľubovoľnej 
techniky na vyučovaní, v školskej knižnici alebo doma. So svojou partnerskou školou 
Obchodnou akadémiou v Považskej Bystrici sme si tento rok vymenili rekordný počet záložiek 
– 200 kusov... Ďakujeme vyučujúcim slovenského jazyka a literatúry za zapojenie žiakov do 
projektu, za ochotu a veľkodušnosť urobiť niečo navyše pre nich a za podporu kreatívneho 
čítania. Veľká vďaka patrí tiež našim šikovným a tvorivým žiakom.“ 
Jana Kamasová, Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Piešťany 
 
 
 

 
 
„40 žiakov študijných a učebných odborov prvého a druhého ročníka sa zapojilo do tohto 
projektu. Po pridelení partnerskej školy sme sa navzájom skontaktovali. Žiaci zaslali 
partnerskej škole aj zaujímavú prezentáciu o škole a informačné letáky. Pri príprave záložiek 
vynaložili naši žiaci aktivitu, kreativitu, nápaditosť. Projekt spojený s čítaním sa im veľmi 
páčil.“ 
Alena Procházková, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Komárno 
 



 

 
 
„Žiaci pracovali s nadšením a podľa svojich schopností. Podľa ich vyjadrení bol projekt 
príjemným spestrením vyučovacieho procesu. Hoci neštudujú výtvarné umenie, nadšenie preň 
im nechýbalo. Žiaci vyjadrili ochotu pokračovať v projekte aj v budúcom školskom roku. 
S partnerskou školou plánujeme spolupracovať a prvou lastovičkou by malo byť priateľské 
stretnutie našich žiakov a žiakov partnerskej šurianskej školy, ktoré je v štádiu konzultácií a 
príprav.“ 
Martina Leláková, Spojená škola, Masarykova, Prešov 
 
 
 

 
 
„Jednoznačne vyhrali knihy o Harry Potterovi, ale i ďalšie diela, ktoré si našli cestu aj na 
filmové plátno. Zdroje informácií získavali hlavne z vlastného čítania, internetu, no niekoľko 
žiakov prišlo aj do školskej knižnice pre študijný materiál... Našim kamarátom z partnerskej 
školy sme do balíčka pridali aj propagačný materiál o našej škole, DVD vytvorené naším 
žiakom o škole a meste, darčekové predmety a knižné publikácie o našom meste a škole. Zo 
záložiek partnerskej školy naši žiaci vytvorili nástenný panel spolu s informáciami o škole, 
odfotili sme sa a fotky zaslali partnerskej škole. Nástenný panel bude umiestnený vo vestibule 
školy do konca decembra a potom si žiaci záložky rozdajú. Správu o projekte aj s fotkami sme 
uverejnili aj na webovej stránke našej školy.“ 
Daniela Stieranková, Spojená škola, Nivy, Šaľa 
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