
Hodnocení 

9. ročníku česko-slovenského projektu 

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY: LIST ZA LISTEM – BAVÍ MĚ ČÍST 

Výběr ze zpětných vazeb základních škol a osmiletých gymnázií 

 

Základní škola Prachatice, Vodňanská (Lenka Doležalová) 

Žáci byli nápadem nadšení. Do výroby záložek se pustili s chutí a nadšením. Každá třída 
pojala výrobu záložek úplně jinak, originálně, zajímavě. Vyměnili jsme si zhruba 130 záložek 
z každé školy. Z prachatické školy se zapojily 2. - 4. třídy, z Dobré Nivy to byly 1. - 4. třídy. 
Snažili jsme se počty propočítat zhruba tak, aby každé dítě, které záložku vyrobilo, záložku 
také dostalo. 

Vše se nakonec podařilo a výměna 
záložek proběhla. Děti se na záložky od 
slovenských kamarádů strašně těšily a 
měly z nich obrovskou radost.   

Věřím, že to nebylo naposledy, co jsme 
se do tohoto krásného a úžasného 
projektu zapojili. Záložka do knihy je 
drobnost, která nás v podstatě stojí 
pouze chvilku času, kterou věnujeme 
její výrobě, a jestli udělá radost žáčkovi 
několik set kilometrů daleko a vykouzlí 
mu alespoň na chvíli úsměv na tváři, tak 

to za to stálo a mělo to smysl. 

 

Gymnázium Praha 9, Chodovická 2250 (Věra Čecháková) 

Na Gymnáziu Praha 9, 
Chodovická 2250 jsme se do 
projektu zapojili už potřetí. 
Záložky vyráběli studenti primy A, 
sekundy A, tercie A a kvarty A, 
celkem 120 žáků. Jejich vytváření 
jsme věnovali hodiny českého 
jazyka a literatury. Naší 
partnerskou školou bylo 
Gymnázium sv. Františka z Assisi 
v Žilině. Partnerské škole jsme 
spolu se záložkami zaslali 
obrazovou publikaci o naší 
městské části Praha 20 a drobné upomínkové předměty pro všechny jejich studenty. Nám se 



letos stalo poprvé, že jsme kromě záložek obdrželi také drobné dárky a krásnou publikaci o 
Slovensku. Velmi nás to potěšilo. Navíc v partnerské škole mysleli i na to, že u nás v projektu 
pracuje více studentů než u nich, a tak vyrobili i záložky navíc, aby nikdo nebyl smutný. 
Spolupráce probíhala bez jakýchkoliv problémů, byla velmi příjemná. Byli bychom rádi, 
kdybychom s Gymnáziem sv. Františka mohli spolupracovat i v příštím školním roce. 

 

Základní škola a Mateřská škola J. A. Komenského, Nivnice (Renata Charvátová) 

Naše škola se zapojila velmi ráda. Již několikátý 
ročník naše děti vyrábí záložky pro své neznámé 
kamarády. Většinou se pod rukama těch menších 
žáků vytváří cenné kousky, které jsou zrcadlem 
dětského světa. Letošní téma bylo velmi milé a 
pro děti dobře realizovatelné. Je sice pravda, že v 
současné době zájem o četbu klesá, a to 
především díky expanzivnímu využívání 
moderních technologií, ale kdo by se nenechal 
zlákat  dobrodružstvím s literárním hrdinou? 

Odměnou za vynaložené úsilí nám byly 
drahokamy našich slovenských přátel. Všem se 
kreativní činnost líbila a děti mají ve svých 
knížkách záložky, které spojuje česko-slovenský 
příběh. 

(přiložená fotografie je z výstavky, kterou ve škole 
uspořádali na počest tohoto ročníku projektu) 

 

 

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Přerov, Malá Dlážka 4 (Katarína 
Šimčíková) 

V letošním roce se naše škola poprvé zapojila do projektu Záložka do knihy spojuje školy 
2019. Když přišla nabídka projektu, oslovila mne "jednoduchost a krása" dané akce. Žádné 
papírování, žádné financování, prostě 
AKCE. A to ještě akce, která vychází přímo z 
toho, co s dětmi děláme.  

Když jsem s projektem předstoupila před můj 
pedagogický sbor, reakce byly různé. Nikoho 
jsem do projektu nenutila, vše jsem 
ponechala na dobrovolnosti a možná právě 
proto se ve finále vše zdařilo na výbornou. 

Všichni, kteří se zapojili, vyrobili (v rámci 
svých schopností a možností) opravdu 



nádherné záložky. (Jsme škola zřízená pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami). V 
úvodu jsem všem přizvukovala, aby bylo dodrženo tematické zaměření. A paní učitelky i žáci 
úkol splnili 100%. Dokonce pro své kamarády v partnerské škole na většinu záložek z druhé 
strany napsali autora a název knížky, která je k výrobě záložky inspirovala. Kromě procesu 
tvoření, jsme ještě získali kontakt na partnerskou školu, o které jsme se dověděli mnohé 
informace a plánujeme i návštěvu na Slovensku. 

Děkuji jménem svých žáků i pedagogů za možnost zúčastnit se této milé akce. 

 

Základní škola Měřín (Jana Hamerníková) 

S dětmi vyrobili dohromady 200 kusů záložek. Inspirovali jsme se pověstí o Dětkovské hoře, 
která je blízko naší školy Měřín. Na základě této pověsti jsme vyrobili rohové záložky čertů. 

Dále šité záložky čertů z filcu 
a juty a vše jsme poslali na 
Sovensko samozřejmě i s 
touto pověstí. Dále jsme 
vyrobili záložky pejska a 
kočičky a do balíčku jsme 
poslali i naši oblíbenou knihu 
O pejskovi a kočičce. Také 
jsme se inspirovali knihou Jak 
vycvičit draka a na toto téma 
jsme zaslali Bezzubky z 
papíru. Při této příležitosti 
jsme v družince přečetli celou 
tuto knihu. A ještě jsme si v té 
době hodně povídali o 
dracích, kteří létají na podzim 

na nebi, a máme k ní také krásný příběh, který jsme okopírovali dětem na Slovensko, 
společně se šitými záložkami z filcu na lékařské tyčce a rohové záložky draků z papíru. Naše 
děti byly z práce nadšené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Budyně nad Ohří (Martina Svobodová) 

Do projektu jsem se letos přihlásila poprvé a výrobu záložek jsme si s dětmi užili. Děti se do 
práce pustily s velkým nadšením. Protože nás bylo 22 a v naší partnerské škole 50 dětí, 
nejprve jsem vytiskla nějaké náměty z internetu, které děti vybarvily, a potom každý dělal 
sám svoji záložku. Téma jsem dětem podala tak, že jsem jim řekla, ať si představí knihu, 
kterou mají nejraději a k tomu nakreslí nějaký obrázek. Záložky jsme společně nařezali, 
zalaminovali a nakonec uvázali mašličku. 

Naše partnerská škola 
byla z Podvysoké a paní 
učitelka nám poslala i 
nějaké materiály o jejich 
obci, škole a obrázky od 
dětí. Nakonec jsem z 
toho všeho udělala 
nástěnku, u které každý 
den vidím děti, jak si ji 
prohlížejí a z toho mám 
obrovskou radost. 

(přiložená fotografie je 
z rozdávání záložek, které děti obdržely od slovenských kamarádů) 

 

Základní škola L. Svobody, Rudíkov (Lenka Pužová) 

Do projektu "Záložka do knihy spojuje školy" se naše škola zapojila poprvé. Mně osobně se 
velmi líbila myšlenka celé akce - vytvořit 
přátelství mezi dětmi prostřednictvím knihy a 
čtení. 

Do projektu se u nás zapojili žáci 2. - 9. 
ročníku, celkem vyrobili 143 záložek. Každý 
se tématu chopil zodpovědně, dle svého 
uvážení a možností. V mnoha ročnících byla 
výroba provázena povídáním o Slovenské 
republice, jejích památkách, významných 
osobnostech a v neposlední řadě také 
poslechem a zpěvem slovenské státní 
hymny. 

 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola Lom u Mostu (Jitka Lukášová a Z. Hokrová) 

Byla nám přidělena ZŠ ze Slovenska – Dolního Kubína. S touto školou jsme se spojili, 
vyrobili jsme pro žáky záložky do 
knih v počtu 70 ks, které jsme 
společně s propagačními materiály 
odeslali na příslušnou adresu.  I my 
jsme v tomto počtu obdrželi záložky 
a materiály. Z nich jsme si připravili 
nástěnku, která je na významném 
místě  u vstupu do školy. Nabídli 
jsme ještě naší partnerské škole ze 
Slovenska další navazující 
spolupráci, abychom nezůstali 
pouze u záložek. Uvidíme, počkáme 
na jejich vyjádření. 

Jsme velice rádi, že tyto projekty 
existují. V dalším školním roce se opět přihlásíme. Myslíme si, že je velice přínosné, 
abychom udržovali tradice a zvyky vzájemně mezi státy. 

 

Základní škola Litovel (Irena Poláchová) 

Žáci 5., 6. ročníků a děti z jednoho oddělení družiny se na podzim tradičně zapojili do česko-
slovenského projektu „Záložka do 
knihy spojuje školy“. 

Téma 10. ročníku projektu List za 
listem – baví mě číst dalo dětem 
široký okruh témat, žánrů a 
inspirace. S nadšením vytvořily 
záložky, které někteří doplnili 
o kontaktní údaje a poslali dětem 
z naší partnerské školy ZŠ v 
Revúci, Hviezdoslavova ul. na 
Slovensko. K záložkám mnozí 
připojili i dopisy (letos adresované 
konkrétním dětem). 

Sami se potěšili záložkami, které 
přišly ze Slovenska.  

 

 

 

 



PZŠ Jablunkov (Blanka Szczuka) 

V letošním roce se zúčastnilo z naší školy 25 žáků z 2. třídy. 
Spolupracovali jsme se Základní školou p. Jilemnického 
1035/2 Zvolen. 

Společná práce byla výborná, žáky vyrábění záložek moc 
bavilo. Taky je potěšily záložky, které k nám dorazily poštou. 
Velice se všem líbily. 

 

 

 

 

 

 

Základní škola, Jarní 400, Orlová-Poruba (Jarmila Nelbühelová) 

děkujeme za možnost se i v letošním školním roce 2019/2020 zúčastnit krásného projektu 
Záložka do knihy spojuje 
školy.   

Každým rokem se těšíme na 
zadané téma, na školu, která 
nám bude přidělena, na 
záložky, které obdržíme … i 
na to, jakým způsobem se do 
projektu zapojíme my. 

Letos jsme byli spojeni se 
školou, která vzdělává, tak 
jako my, žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami, a to 
se Spojenou školou, Tehelná 
23, Lipany z Prešovského 
samosprávného kraje. Paní učitelka Danka Čekanová, která byla kontaktní osobou, mile  
spolupracovala, vše probíhalo v zadaných termínech. Začátkem listopadu jsme obdrželi od 
slovenských žáků opravdu krásné záložky. My jsme jim samozřejmě poslali ty naše a jen 
doufáme, že jim udělaly stejnou radost, jako ty jejich nám. My jsme si moc užili projektový 
den, ve kterém jsme se seznamovali se slovenskou školou, jejich jazykem, četbou knih, 
krásou ilustrací… a hlavně "záložkovali". :) 

Přeji vám, aby tento projekt měl stále více účastníků, protože přináší poznávání, potěšení z 
tvoření a zejména radost z obdarování i obdarovávání. 

 



Základní škola Jihlava, Křížová 33 (Lenka Picková) 

Naše škola se do projektu letos zapojila poprvé. Naši žáci a žákyně se velmi ochotně pustili 
do výroby záložek pro své slovenské kamarády a kamarádky. Během prací na výrobě 
záložek si připravili relaci do školního rozhlasu, aby seznámili i ostatní žáky školy a učitele s 

tímto projektem a informacemi o 
partnerské škole na Slovensku. 
Též jsme projekt prezentovali v 
regionálním tisku Jihlavských 
listech, kde vyšel článek o 
zapojení naší školy do tohoto 
projetu. Naši žáci pojali letošní 
motto projektu jako listování naší 
společnou i samostatnou historií, 
vzpomněli jsme 101. výročí 
vzniku společného státu Čechů a 
Slováků a též 30. výročí znovu 
nabyté svobody. Připomněli jsme 
si českou i slovenskou literaturu 
a zalistovali jsme v českých i 
slovenských knihách, seznámili 

se i s autory knih v obou našich zemích. MŠ a ZŠ Kalinovo patří náš dík za bezproblémovou 
realizaci projektu a Vám i Vašim slovenským kolegům za uskutečnění tohoto projektu. 

1. listopadu jsme završili projekt na podporu čtenářské gramotnosti List za listem – baví nás 
číst. Byly nám doručeny tolik očekávané záložky do knih vyrobené žáky ze ZŠ a MŠ 
Kalinovo. Žáci a žákyně naší školy měli ze záložek velkou radost. Zároveň nám přišel i 
děkovný list a dárkové předměty. Mnohé ze záložek obsahovaly i kontakt na žáky partnerské 
školy. Věříme, že se aspoň některým žákům podaří touto cestou navázat vzájemnou 
komunikaci a možná i přátelství. 

 

Základní škola Zámrsk (Kateřina Brandová) 

Ve školním roce 2018/2019 se nám 
zapojení do projektu „Záložka do knihy 
spojuje školy“ vydařilo a rozhodli jsme 
se v něm pokračovat i letošní školní rok. 
Na začátku jsme byli napjatí, jaká škola 
nám bude přidělena, kde na Slovensku 
ji najdeme, jak daleko je od té ze 
Sveržova (tu jsme měli minulý školní 
rok), jaké mají zvyky a jaké zajímavé 
projekty vytvářejí oni. Výroba záložky 
pro nás byla hned jasná – sáhli jsme 
v českém jazyce po 
mnohovýznamových slovech – List za 

listem – list jako stránka textu, ale také jako list na stromě. Proto jsme se rozhodli udělat 



záložky ve tvaru listu, které jsme různými technikami dozdobili. Prvňáci využili houbičky, 
druháci pomocí malých kroužků rozčlenili list na malé části, třeťáci využili šrafování, a 
čtvrťáci a páťáci měli o listech z dubu zjistit informace na internetu a do listů je zapsat. Spolu 
se záložkami jsme dětem na Slovensko poslali projekty, kterých se naše škola účastní. A 
nesmím zapomenout ani na dopis, ve kterém se děti dozvědí něco o Zámrsku a o naší škole. 

 

Základní škola Smetanův okruh 4, Krnov (Jana Hlaváčková) 

Mockrát děkujeme  za krásný projekt. Letos jsme se zúčastnili poprvé a jsme nadšeni. Zatím 
se z naší školy zúčastnila pouze jedna - 5. s 23 žáky, ale v příštím roce plánujeme účast více 
tříd. 

Nejprve jsme si  vyprávěli o 
partnerské škole. Hledali 
jsme na mapě, kde se 
nachází. Následně jsme si 
prohlédli  webové stránky 
partnerské školy. Poté jsme 
si vysvětlili smysl záložek, a 
co na ně chceme nakreslit 
a popřípadě do nich napsat. 
Děti pracovaly s obrovským 
nadšením. Dovnitř záložek 
psaly úryvky z knih, které 
splňovaly téma List za 

listem. Hotové záložky a různé materiály o našem městě a škole jsme poslali našim novým 
slovenským kamarádům. 

Velkou radost nám udělaly fotografie slovenských kamarádů s našimi záložkami. Doufáme, 
že i naše fotky se záložkami slovenských kamarádů udělaly  na Slovensku radost. 

Přejeme mnoho pozitivních ohlasů na letošní ročník projektu. 

(přiložená fotografie dětí s hotovými záložkami ze Slovenska) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola a Základní umělecká škola Dolní Němčí (Blanka Spáčilová) 

Naše škola je do projektu zapojena již několik let, pokaždé jsme spojeni s jinou školou a 
každoročně páťáci vyrábí 
záložky pro sousedy ze 
Slovenska. Já osobně jsem 
za tu dobu doputovala do 5. 
ročníku podruhé, tím 
pádem podruhé jsem 
vyráběla s dětmi záložky a 
posílala je na Slovensko. 
Byli jsme spojeni s 
Gymnáziem a Základní 
školou v Bratislavě - ovšem 
s výukou jazyka 
maďarského. Spolupráce 

se školou byla výborná, stanovili jsme si termín odeslání záložek, informovali jsme se při 
odeslání balíčku i při jeho přijetí, děti byly za záložky rády. Jelikož naše obec leží na 
moravsko-slovenském pomezí a cítím již několik let "ubývající schopnost dětí rozumět 
slovenskému jazyku", lákala jsem je k tomu, aby na záložku uvedli své e-mailové adresy či 
telefonní kontakty s vidinou, že by si mohly na Slovensku najít kamaráda, dopisovat si atd. 

Těším se, že se za několik den dostanu opět do 5. třídy a budu s dětmi vyrábět záložky. 

 

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm (Petr Ondryáš) 

Do tohoto projektu jsme se zapojili poprvé a hned po přihlášení a kontaktu se slovenskou 
školou jsme se 
pustili do výroby 
záložek. Překvapilo 
nás, že postupně 
přicházely emaily z 
Bratislavy, které 
obsah záložek 
zpřesňovaly. Vše 
jsme řešili se 
slovenskou školou a 
dohodli jsme se. 
Shodli jsme se také 
na tom, že k 
záložkám přidáme i 
knížky s ukázkami 
pověstí a 
propagační materiály našich měst a škol. 

Ve škole jsme na hlavní chodbě uspořádali výstavku našich záložek, pak i záložek ze 
Slovenska. V současné době se chystáme na rozdávání záložek žákům (zbrzdily nás 



podzimní prázdniny v Česku i na Slovensku) a jednáme o další spolupráci škol (např. 
společné psaní příběhů, překládání pohádek apod.). 

Děkujeme za dobrý nápad. 

 

 

Základní škola Náměšť nad Oslavou, Komenského (Lucie Vlčková) 

 Do projektu Záložka do knihy "List za listem - baví mě číst" jsme se zapojili společně s naší 
slovenskou partnerskou školou ZŠ Komenského z Medzilaborců. Nejprve jsme seznámili děti 
s obsahem projektu. Poté jsme v hodinách českého jazyka uspořádali čtenářské dílničky, na 

které si děti přinesly své 
oblíbené knihy. Vzájemně 
si knihy ukázaly, přečetly si 
ukázky a také si o knihách 
společně povídaly. 
Následně se děti pustily do 
vytváření záložek. Práce s 
knihami je bavila a na 
výrobě záložek pro 
slovenské kamarády si daly 
opravdu záležet. Vyrobené 
záložky jsme zalaminovali, 
aby vydržely dětem co 
nejdéle. Společně jsme si 
práci na tomto projektu užili 
a měla jsem z práce dětí 
opravdu velkou radost. 

Záložky, které dorazily ze Slovenska, byly opravdu moc krásné a děti z nich měly velkou 
radost. Záložky jsme si nejprve vystavili ve třídách, aby si je mohly děti prohlédnout, a nyní 
už si je různě půjčují při hodinách čtení. 

Moc děkujeme za to, že jste takový projekt uspořádali a také za to, že jsme se mohli do 
projektu zapojit. Probudit v dětech lásku ke knihám není v současné době snadný úkol. 
Věřím, že díky Vám jsme zase o velký krok dál. 

 

 

 

 

 

 

 



FZŠ Hálkova, Olomouc (Michaela Vozáková) 

děkujeme za velice hezký projekt. Děti akce moc bavila. Každá třída úkol pojala po svém. V 
prvních třídách se četl příběh a děti pak kreslily to, co se v něm odehrálo. Paní učitelky poté 
tento příběh k záložkám přiložily.  

V dalších třídách děti většinou 
kreslily knihu, kterou zrovna čtou 
do čtenářského deníku. Také děti 
doporučovaly knihy, které je 
zaujaly a zanechaly v nich hezké 
pocity. Jedna třída si dokonce 
přečetla Chartu 77 a na záložky 
zaznamenaly i tento dokument, 
děti si tak připomněly 30. výročí 
Sametové revoluce. 

Jakmile jsem záložky odeslala, děti se mě stále ptaly, kdy už přijdou ty ze Slovenska. 

 

Základní škola a Mateřská škola Ústí (Lucie Mynářová) 

Ráda bych zhodnotila projekt Záložka do knihy spojuje školy, do kterého jsme se v letošním 
roce zapojili úplně poprvé. Jsme malá vesnická malotřídní škola s 34 žáky a byla nám 

vybrána slovenská škola 
stejného typu s 35 žáky. Naši 
žáci velice rádi něco tvoří a 
ještě raději si čtou, a tak 
jsme mohli spojit 2 úžasné 
aktivity a udělat radost dětem 
v jiné zemi s jiným jazykem 
(který je pro mnohé dnešní 
děti jako cizí) a zároveň být 
obdarováni a vědět, že 
někde je kamarád, který mě 
nezná a přitom na mě myslí.  

Zároveň se slovenština 
zabydlela v naší škole. Na 
rozsvěcování vánočního 
stromu nacvičujeme s dětmi 

písničku ve slovenštině. 

(přiložená fotografie je ze dne, kdy dostala škola záložky od slovenských přátel) 

 

 

 



Základní škola Sady pionýrů, Lovosice (Barbora Niklová) 

Zúčastnili jsme se letos poprvé a 
rozhodně toho nelitujeme. Práce 
na záložkách nás všechny - 
učitelky i žáky - velice bavila a 
všichni jsme do toho šli s 
nadšením. Děti se moc snažily a 
vyrobily skutečně krásné a 
zajímavé záložky, líbila se nám i 
samotná myšlenka projektu a 
spokojeni jsme byli i s tématem. 
Ukázalo se, že je mezi našimi 
žáky plno dětí, které rády čtou, 
nejoblíbenějšími knihami se stal 
Deník malého poseroutky a Harry 
Potter. I spolupráce s partnerskou 
školou byla bezproblémová.  O projektu jsme informovali na našem školním webu a už teď 
se těšíme na další ročník. 

 

Základní škola a Mateřská škola Brandýsek (Hana Hrabánková) 

Do česko-slovenského projektu Záložka spojuje školy jsme se zapojili potřetí. Naši žáci se do 
výroby záložek pustili s velkou chutí v hodinách výtvarné nebo pracovní výchovy. 

O Slovensku jsme s dětmi hovořili i v ostatních předmětech. Připomněli jsme vznik 
samostatného Československa 
a společnou historii obou 
republik a poslechli si 
československou hymnu. Na 
mapě jsme si ukázali 
Slovenskou republiku, 
v matematice jsme počítali 
v Eurech. Virtuálně jsme 
navštívili zajímavá místa na 
Slovensku, některé děti samy 
připravily referáty (fotografie, 
prospekty z dovolených) 
o místech, která na Slovensku 
navštívily. V hodinách literatury 
si děti přečetly texty ve 
slovenštině a porovnaly oba 
jazyky. 

Když jsme se dozvěděli, se kterou školou jsme byli v rámci projektu propojeni, nahlédli jsme 
také na jejich internetové stránky a podívali se i na stránky města. 



Děti samozřejmě netrpělivě očekávaly odeslání záložek na Slovensko a ještě víc doručení 
slovenských záložek k nám. Celkem jsme odeslali 250 záložek a všechny se dětem podařily, 
protože je dělaly s nadšením. 

Jako škola jsme byli potěšeni, že v balíčku se záložkami jsme obdrželi i sbírku literárních 
prací žáků partnerské školy a pohledy jejich města. Se všemi materiály jsme postupně 
(sídlíme na třech budovách) žáky seznámili, knížky si mohli prohlédnout. Z jejich reakcí jsme 
cítili hrdost a radost, že se mohli na tomto projektu podílet. 

 

Základní škola Rožmitál (Věra Bártlová) 

Letos jsme se opět rádi zúčastnili zmíněného projektu. Téma žákům vyhovovalo, neměli 
problém s jeho 

zpracováním. 
S partnerskou 

slovenskou školou jsme 
si záložky vyměnili bez 
problémů. 

Jako doprovodnou akci 
jsme pořádali „Výstavu 
našich namalovaných 
záložek“, „Výstavu 
záložek slovenských 
kamarádů“, „Deváťáci 

čtou prvňáčkům“, dále besedu pro II. stupeň s paní spisovatelkou Ivonou Březinovou (viz 
přiložené foto). Pokud bude příležitost, těšíme se na další ročník projektu. 

 

Gymnázium Krnov (Janula Konstantinidu) 

Děti práce velmi bavila, vyráběly 
záložky s chutí a nadšením.  Při práci si 
povídali o oblíbených knihách, hrdinech, 
příbězích, i o návštěvách knihoven, 
ukazovali si ilustrace a seznamovali se 
s předními českými ilustrátory. Po 
seznámení s partnerskou školou 
z Malacek, si studenti vyměnili 
navzájem záložky, propagační materiál 
a navázali přátelský vztah. 

V příjemné náladě se hodnotily záložky 
a vybíraly ty nejkrásnější. 

 

 



Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel (Renata Axmannová) 

Jako každý rok jsme si při vyrábění 
záložek  povídali o knihách, které nám 
rozvíjejí fantazii a představivost. 
Bohužel dnes není výjimkou, že děti 
doma žádnou knihu nemají a nečtou. 
Proto jsme na škole rozvinuli projekt: 
Deváťáci čtou prvňáčkům. 
Každý týden v rámci rozvoje čtenářské 
gramotnosti a mezipředmětových 
přesahů 
čtou deváťáci našim malým prvňáčkům a 
všichni se hezky bavíme. 

 

 

Základní škola Kunratice, Praha 4 (Ilona Zapletalová) 

Každá třída si pojala tvorbu záložek po svém, ale drželi jsme se všichni tématu a pracovali 
většinou se čtenými knihami ve čtenářských dílnách, kde děti čtou svoji vlastní knihu podle 

vlastního výběru. Většina tříd na 
záložku ztvárnila ilustraci ke 
čtené knize nebo si žáci vybrali 
větu, citát, který je zaujal a ten na 
záložku napsali a ilustrovali. Opět 
jsme si tvorbu záložek moc užili a 
děti se na práci velmi soustředily 
a pečlivě k ní přistupovaly. 

Výtvarné techniky si třídy volily 
odlišné, podle nápaditosti a 
tématu. Některé kreslily, 
malovaly barvami, vystřihovaly 
postavičky nebo skládaly 
pohádkové bytosti. Výjimkou 
nebyla ani práce s barevným 

papírem. 

Celý projekt jsme si ve škole moc oblíbili a hřeje nás dobrý pocit, nejen z výměny 
záložek, ale také vědomí, že jsme někomu mohli udělat radost. Nyní se již těšíme na 
další ročník a je možné, že se nás zapojí ještě více. Ze tříd se nám vrací jen kladné ohlasy 
a děti jsou k této akci moc hezky a přirozeně motivováni. Vždy se všichni těší na balík, který 
nám se záložkami dorazí a až si vyberou tu svoji, kterou si založí do čtené knihy. 

 

 



 

Základní škola R. Koblice, Kadaň (Michaela Krouparová) 

Tohoto projektu jsme se letos jako škola účastnili poprvé. Pracuji jako učitelka na 2. stupni a 
moji žáci byli projektem okamžitě nadšeni. 
Líbila se nám myšlenka spojení s náhodně 
vybranou slovenskou školou a poté 
možnost zahájení jakési spolupráce, v 
lepším případě navázání vztahů se 
slovenskými žáky. Poté, co jsme zjistili, že 
na druhé straně jsou děti z 1. stupně, 
celou myšlenku jsme předělali a aktivně 
zapojili i paní učitelku z 1. stupně a práci si 
rozdělili. Malé děti vytvářely záložky pro 
malé a velké děti pro velké. Nakonec jsme 
tedy záložek vytvořili mnohem více, než 
bylo původně v plánu, a paní učitelku jsme 
poprosili o předání záložek i větším dětem. 
Větší žáci totiž uvedli na záložky i 
instagramové adresy, napsali něco o sobě, 
případně vzkaz (poučeni o GDPR) a nyní 
čekají, jestli si najdou slovenskou 
spřízněnou duši. 

Projekt se nám moc líbil, vzbudil u nás na 
škole velký zájem, proto se již nyní těšíme 
na příští rok. Kladně hodnotím také 

organizaci celého projektu, výbornou komunikaci, projekt má jasná pravidla a instrukce byly 
srozumitelné. 

 

Základní škola a Mateřská škola Potěhy (Lenka Zemanová) 

Projekt Záložka… je na naší škole, ZŠ Potěhy, velmi oblíbený. Po zadání tématu, začaly děti 
přemýšlet, jakým způsobem letos záložku 
zpracují. V hodinách výtvarné výchovy, čtení, 
pracovních činností se pustily do jejich výroby. 

Po získání adresy partnerské slovenské školy 
se začaly těšit na záložky od slovenských 
spolužáků. Z dopisu i internetu se dozvěděly 
informace i zajímavosti o místě, kde žijí jejich 
kamarádi. 

Největší radost je každoročně v den, kdy nové 
záložky dostanou a mohou je hned používat. 

Děkujeme slovenským žákům i jejich učitelům za krásné výrobky. 

 



 

Základní škola Jana Kubelíka, Neveklov (Andrea Pitelková) 

děkujeme za zajímavý projekt, do kterého jsme se s 
dětmi 6. tříd zapojily. Bavilo nás to. Nejvíce asi to 
napětí a očekávání - pro koho ta moje záložka bude? 
Jaké záložky nám přijdou? Kdo a kde je vytvářel?  

Na tomto projektu jsme pracovali o hodinách výtvarné 
výchovy, ale povídáním o SR jsme to propojili i se 
zeměpisem, také jsme zmínili naši společnou historii, 
rozpad na ČR a SR, aktuální téma 30 let svobody, 
atd. 

Záložky, které nám přišly, byly moc pěkné, děti z nich 
měly radost. V navázaném kontaktu chceme 
pokračovat… před Vánoci určitě zas pošleme nějaká 
přání. 

 

 

 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Rovosice (Denisa Simmerová) 

Děkujeme za velmi milý projekt, do kterého se s vervou 
zapojili všichni žáci. Povídali jsme si o knihách, pak jsme 
si některé knihy z knihovny přinesli a ukazovali si 
ilustrace. Děti pak kreslily záložky suchými křídami, 
pastelkami či fixami. Záložky jsme zalaminovali, aby déle 
vydržely. 

Když nám přišly záložky od partnerské školy, tak jsme se 
jednu vyučovací hodinu shromáždili a četli jsme si dopis 
od partnerské školy, ukazovali jsme si na internetu, kde 
se škola nachází, hledali jsme obrázky zajímavých míst v 
okolí a pustili si slovenskou pohádku Maťko a Kubko. 
Každé dítě si pak vylosovalo záložku. 

Všechny byly moc krásné. Zajímavé byly slovenské 
názvy pohádek, které na nich byly napsané. Dětem se 
akce moc líbila a určitě ji rádi zopakujeme. 



(fotografie z předávání záložek dětem) 

 

Základní škola Ústí nad Orlicí (Jana Trávníčková) 

Celý projekt proběhl v pěkné podzimní náladě. Žákům i učitelům se zalíbilo téma: List za 
listem – baví mě číst. Krása teplého podzimu nás zavedla na propojení synonyma List – 
stránka knihy, list – lupen ze stromu. Proto jsme tento nápad vtiskli i do našich záložek. 

1., 2., 3. ročník  

Žáci s pomocí paní učitelky a asistentky skládali své listy z barevného papíru, které dokreslili 
voskovým pastelem. Práce žáky těšila právě při výtvarném projektu, který u nás ve škole 

probíhá každý měsíc.  

4. ročník 

Žáci v hodině čtení četli 
známou pohádku O 
perníkové chaloupce, 
veršovanou od Václava 
Renče. Text, který žáci 
dostali rozčleněný na části, 
dotvářeli svými ilustracemi 
a zdobili libovolně druhou 

stranu záložky. Poslech textu básně párovali se svými texty na záložce. Dohromady sestavili 
správně svou pohádku a stejně tak svou práci poslali i svým partnerským slovenským 
kamarádům. Věří, že se jim text podaří sestavit také správně. Naši žáci rub záložky označili 
číslem pro nápovědu.  

5. ročník 

Při výtvarném projektu se žáci velmi bavili. Své listy vystřihovali do textu stránek 
z nejmenované knihy a pastelkami dozdobili jejich okraj. Na druhou stranu záložky si vybrali 
text z připravených citátů od českých i světových spisovatelů a myslitelů, umělců apod.  

Čtenářský kroužek 

Zde se žáci setkali ze všech ročníků a své záložky tvořili pro slovenské přátele jednoduše. 
Lemovali text „List za listem – baví mě číst“ do tvaru listů a pak osobitě dozdobili svými 
kresbami tenkým fixem. Vyniká zde rukopis jednotlivých žáků a grafická stránka písma. 
Tvorba záložek všechny žáky potěšila. 

Projekt hodnotím pozitivně. Žáci zde našli své místo po stránce výtvarné, čtenářské, sociální. 
V rámci projektu se setkávali žáci z různých ročníků a velmi je těšilo, že svou záložkou 
obdarují zahraničního kamaráda. Cítí svou odpovědnost k prováděné práci a mají snahu pro 
pečlivost. Tvoření záložek nás všechny velmi obohacuje. Očekávání z přicházejících záložek 
žáky učí trpělivosti.  

 



 

 

Základní škola J. A. Komenského, Most (Martina Skramušská) 

Naše škola zapojila nejen žáky 1. stupně, ale i  žáky z 2. stupně, především z 6. a 7. tříd. 
Podařilo se nám vyrobit větší množství záložek, takže jsme jich na Slovensko poslali více, 
než jsme původně předpokládali. Celkový počet přesáhl domluvených 70. Učitelé a žáci 
zvolili různou techniku – viz přiložené fotografie.  

Tohoto projektu jsme 
využili i při výuce, 
zejména v hodinách 
pracovních činností, 
výtvarné výchovy, 
českého jazyka a 
vlastivědy.  

Z partnerské školy jsme 
obdrželi záložky 
v předem dohodnutém 
termínu. Záložky byly 
velmi povedené. Budou 
dále využity při výuce a i 
jako dárek - odměna pro 
zapojené žáky školy.  

Celkově projekt 
hodnotíme jako vydařený. Se slovenskou kolegyní jsme se také předběžně domluvily na 
další spolupráci. 

 

Základní škola Chotusice (Lucie Miřátská) 

V projektu jsme zapojeni již několik let. Děti se vždy těší, až budou vyrábět záložky. Ještě 
více se ale těší na záložky od svých slovenských kamarádů. 

Letos jsme byli přiděleni ke 
škole ve Vysokých Tatrách. 
S touto školou se nám 
spolupracovalo velmi dobře, se 
záložkami nám přišlo i mnoho 
krásných dárečků, s paní 
učitelkou jsme si vyměnily 
několik příjemných emailů. 
Věříme, že spolupráce s naší 
partnerskou školou bude 
pokračovat i nadále. 



(foto se záložkami od slovenských kamarádů) 

 

14. základní škola Plzeň, Zábělská 25 (Eva Zikmundová) 

Při pracovních činnostech pracovali žáci s plným nasazením. Vybíraly různé kombinace 
barev, kreslily, stříhaly a nakonec vytvořily záložky plné barev a obrázků. Na hodině čtení, 

pak z druhé strany záložku domalovaly 
postavičkou z konkrétní knížky, kterou četly 
o prázdninách nebo mají rozečtenou v 
současné době. Aby nám práce lépe utíkala 
od ruky, tak jsme si četli oblíbenou knihu od 
Aleny Kastnerové „O nevyřáděném 
dědečkovi.“ O knížkách si s žáky povídáme 
nejen při hodinách čtení, ale snažíme číst a 
povídat o knížkách co nejvíce. V rámci 
projektu „Záložka do knihy spojuje školy“ 
vyvstala i otázka mezi žáky, co vlastně čtou 
děti na Slovensku a jestli čtou knížky 
podobné jako u nás. Očekávání bylo veliké. 
Po otevření balíčku jsme objevili nejen 
krásné a velice zajímavé záložky, které jsou 
hlavním projektovým výměnným artiklem, 
ale i veliký plakát, který vytvořily děti na 
Slovensku a který dětem přiblížil skalickou 
školu a její zajímavosti. Plakát bude zdobit i 
naší výstavku, kterou jsme si vytvořili, a 
zároveň nám bude připomínat, že máme 
nové kamarády ve Skalici. 

Jsme rádi, že jsme se do projektu opět zapojili. Naši žáci mají ze záložek velkou radost a už 
zdobí jejich čítanky! Doufáme, že podpoříme zájem dětí o knihy a čtení, protože vztah ke 
knihám se přirozeně utváří při čtení knih, rozvíjí fantazii a obohacuje slovní zásobu. 

 

Základní škola a Mateřská škola Brno, Horní 16 (Johana Fialková) 

Smyslem celého projektu bylo vyrobit zajímavou záložku do knihy na volné téma List za 
listem – baví mě číst, které bylo pro tento ročník zvoleno. Žáci naší školy většinou 
pracovali s motivem děl českých autorů. Témata si vybírali společně se svými vyučujícími 
– někdy šlo o notorický známé české dílo / autora, někdy si žáci vybrali svoji oblíbenou 
knihu, kterou v poslední době četli. Výsledné práce se poté zasílaly partnerské škole do 
slovenské Nesluše. 

V průběhu září se žáci pod vedením svých vyučujících seznamovali s konceptem celého 
projektu, sbírali nápady a náměty, upřesňovali obsahové i technické detaily (vhodnost témat, 
vybraných českých autorů, či způsobů výroby) a domlouvali si harmonogram výroby 
vlastních záložek. V té době jsme také poprvé kontaktovali naši slovenskou partnerskou 



školu a dohodli se na společném postupu při zasílání záložek a na jejich předání žákům. 
Komunikace s partnerskou školou byla skvělá a produktivní. 

 

Koncem září a v průběhu října jednotlivé třídy 
pracovaly na svých výrobcích, k práci 
přistupovali žáci velmi kreativně a 
zodpovědně. Výroba probíhala většinou 
v hodinách výtvarné výchovy, kde využívali 
informace z hodin literatury, historie a 
občanské nauky. Nejčastěji využívanou 
technikou byla kresba.  Na závěr se 
všechny záložky foliovaly, zastřihávaly a 
balily do balíčku, do kterého někteří žáci 
přidali i lístky se svými emailovými 
adresami. Chtěli by se svými slovenskými 

vrstevníky navázat kontakt – nejprve písemný, později třeba i osobní. Většinu žáků práce 
bavila a byli zvědaví na reakce a výsledné práce z Nesluše. 

Dne 25. 10. 2019 jsme naše výrobky poslali poštou na Slovensko a o pár dní později jsme 
obdrželi i jejich záložky pro naše žáky. Výrobky slovenských dětí jsou velmi povedené a 
vtipné, momentálně visí na hlavních nástěnkách naší ZŠ, aby je mohli zhlédnout všichni žáci 
i návštěvníci školy, a před Vánocemi je budeme rozdávat dětem. 

 

Základní škola speciální a Praktická škola Litvínov (Helena Trnková) 

V letošním roce nám jako partnerská škola byla 
přidělena Špeciálna základná škola Internátna 
v Kremnici. Tato škola je podobného zaměření i 
s podobným složením žáků jako ta naše. V letošní roce 
jsme se zúčastnili podruhé tohoto mezinárodního 
projektu a pro žáky, kteří měli možnost se podruhé 
zapojit do této činnosti vyrábět záložky, byla výzvou.  
Žáci sami chtěli udělat radost dětem z partnerské školy 
a sami byli zvědaví, jaké záložky dostanou. 

Záložky, které přišly z partnerské školy, naše žáky 
nesmírně potěšily. Děti byly opravdu nadšené a 
upřímně projevily radost nad spoustou krásných 
záložek. Z části jsme vytvořili malou výstavku (viz foto), 
aby mohli i návštěvníci naší školy vidět, jak jsou děti v 
Kremnici šikovné. Z Kremnice jsme obdrželi i 
propagační materiál krásného města a drobné suvenýry. 
Součástí balíku byly i školní časopisy, které můžeme využít v hodinách slovenštiny, kterou 
jsme začali vyučovat 1. rokem. S paní učitelkou Osvaldovou jsme domluvené na další 
případné spolupráci v rámci výměny elektronické komunikace mezi dětmi, případně i mezi 
námi. 



 

 

Základní škola, K Sídlišti 840, Praha 4 (Jana Zelenková) 

Do projektu jsme se zapojili potřetí, po loňské zkušenosti se zdatností a zručností dětí jsme 
vyráběli záložky s žáky 2. stupně a odeslali jsme do Moldavy nad Bodvou 60 kusů záložek.  

Pan učitel zvolil různé výtvarné techniky 
podle zájmu žáků. Aby mohly záložky 
dobře posloužit svému účelu, 
zalaminovali jsme je. Díky letošnímu velmi 
volnému tématu se nám podařilo tvorbu 
záložek propojit s běžnými hodinami 
literární výchovy a se čtenářskými 
dílnami.  

Na záložkách se často objevovaly citáty a 
motta z knížek, názvy oblíbených knižních 
titulů i myšlenky na téma, co lidem knížka 
a čtení přináší do každodenního života. 

Opět nám tedy zapojení do Vašeho projektu obohatilo výuku, propojilo výtvarnou výchovu 
s českým jazykem a díky získávání informací o partnerské škole také se zeměpisem a 
informačními technologiemi, protože jsme navštívili několikrát webové stránky školy, hledali 
na interaktivní mapě, prohlíželi jsme okolí školy a zajímali se o její historii i historii města.  

Na záložkách se objevily i e-mailové adresy žáků, tak možná vznikne i nějaké nové 
přátelství. 

 

Základní škola Týnská, Třebíč (Jaromíra Kratochvílová) 

Téma se nám velmi líbilo, pro své záložky jsme využili již vyřazené knihy, "listovali" jsme 
starým slovníkem. V hodinách českého jazyka si žáci četli ukázky z knih pro děti a mládež, 
pak jednotlivé ukázky 
vyhodnocovali, jestli je zaujali a 
knihu by si tedy rádi přečetli 
celou. 

S partnerskou školou ZŠ 
Lednické Rovne jsme se 
kontaktovali bez problémů a 
výměna záložek se zdařila. 
Zároveň jsme si vyměnili i 
informace o městech. Rádi jsme 
poznali další ze slovenských 
měst a prostředí školy. Záložky nás potěšily a těšíme se na další téma. 

 



 

 

Základní škola Ronov nad Doubravou (Hana Mojžíšová) 

Naše základní škola se zapojila do tohoto projektu letos poprvé. Techniky při vytváření 
záložek si dohodly paní učitelky s dětmi. Aby žáci z naší partnerské školy měli záložek 
dostatečné množství, popřípadě si mohli vybrat, zapojily se do projektu i děti, které docházejí 

do školní družiny. 
Náměty pro záložky 
čerpali žáci z různých 
zdrojů. Těm mladším 
předčítaly paní učitelky 
a paní vychovatelky z 
pohádkových knížek, 
v některých třídách si 
žáci připomněli 

společnou 
mimočítankovou četbu 
z loňského roku, starší 
vycházeli ze své 
vlastní zájmové četby. 
V loňském školním 
roce existoval ve škole 
čtenářský klub, takže 
žáci, kteří byli jeho 

členy, měli bohatou inspiraci z knih, se kterými pracovali. Nyní se těšíme na záložky 
z partnerské školy. Informace o průběhu projektu uveřejníme na webových stránkách školy a 
v našem místním časopise Městečko na dlani. 

 

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice (Jana Chocholáčová) 

Chtěli bychom Vám poděkovat za zajímavý projekt Záložka do knihy spojuje školy, do nějž 
se naše gymnázium zapojilo již šestým rokem. Odeslali jsme záložky, které vyráběli naši 

studenti nižšího stupně 
gymnázia, v tomto roce do 
Košic - do Gymnázia 
Alejová. Na počtu záložek 
jsme se bez problémů 
domluvili (120 ks) a věříme, 
že s našimi kolegy i studenty 
– kamarády z Košic budeme 
nadále spolupracovat. Snad 
se jim budou záložky od nás 
líbit. 



Jsme rádi, že vznikl mezinárodní projekt, na kterém mohou pracovat studentky a studenti 
nižšího stupně gymnázia. Vámi organizovaný projekt „Záložka“ děti každý rok osloví, mohou 
v něm rozvinout nejen svoje čtenářské a literární znalosti, ale také výtvarnou dovednost a 
kreativitu. Na záložkách pracovali částečně v hodinách literární výchovy, částečně doma.  

Projekt vždy prezentujeme v rámci Dne otevřených dveří naší školy (tentokrát v lednu 2020), 
kdy vystavíme nejen nástěnky s prací našich studentů na fotografiích, ale také fotografie 
záložek a dárečky, které jsme dostali z naší partnerské slovenské školy. Vystavované 
materiály mají vždy u rodičů, studentů i dalších návštěvníků gymnázia velký ohlas a projekt 
je hodnocen velmi pozitivně.  

V září 2019 naše Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice oslavilo 100. výročí svého založení. 
Chystali jsme samozřejmě oslavy a naši školu navštívilo velké množství hostů v čele 
s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ing. Robertem Plagou, Ph.D., dále mnoho 
bývalých pedagogů, absolventů a přátel školy. V rámci slavnostních Dní otevřených dveří 
k tomuto významnému výročí byla zpracována také výstava k naší tehdy již pětileté účasti ve 
Vašem krásném projektu. Uchovali jsme mnoho fotografií záložek a velké množství 
pamětních předmětů, které si se slovenskými školami společně se záložkami vyměňujeme. 
Zaznělo zde i CD z konference na Slovensku, na které se velmi pěkně hovořilo o tomto 
projektu. O projektu „Záložka spojuje školy“ se pochvalně píše také ve výročním almanachu 
Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích, který byl připraven ke 100. výročí založení naší 
školy. Text je doplněn fotografií záložek. Každoročně také zmiňujeme tento projekt jako 
úspěšný ve výroční zprávě naší školy. 

 

Mateřská škola, základní škola a dětský domov, Ivančice (Petra Morávková) 

Do projektu se zapojilo 25 dětí mateřské školy, 65 žáků základní školy a 30 žáků základní 
školy speciální. Žáci s velkou chutí a 
radostí vytvářeli záložky v hodinách 
pracovních činností a výtvarných 
výchov a snažili se o maximální 
dodržení tématu. Aktivita byla 
podpořena četbou nebo poslechem 
audio ukázek z různých děl českých i 
světových spisovatelů. Podařilo se 
tak vyrobit téměř 300 záložek. Jelikož 
partnerskou školu navštěvuje cca 50 
žáků, rozhodli jsme se odeslat 
záložek jen 150 ks. Zbývající záložky 
rozdělíme do knihoven v okolních 
městech a tím rozšíříme povědomí 
o tomto výborném projektu i mezi širokou veřejnost.  

Již nyní se těšíme na další ročník. 

 

 



 

Interaktivní základní škola Karlova, Varnsdorf (Šárka Fibigerová) 

Již po deváté jsme se účastnili 
projektu „Záložka do knihy 
spojuje školy“ na téma List za 
listem – baví mě číst. Do akce 
bylo zapojeno 90 dětí ze 
školní družiny kde 
v pracovních a výtvarných 
činnostech, vyráběly záložky 
různými technikami a 
využívaly fantazii s vlastními 
nápady. Děti se velice těšily 
na balíček od slovenské školy, 
který jim udělal velikou radost. 

Vybrané záložky již zdobí knihy všech dětí. Děkujeme Vám za perfektní organizaci a 
spolupráci projektu.  

 

Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov (Miroslava Krátká) 

S nástupem nového školního roku, se naši žáci začali zajímat, kdy už nastane čas výroby 
záložek. 

Tímto chci poznamenat, že, 
účast naší školy v česko-
slovenském projektu Záložka 
do knihy spojuje školy se stala 
již tradicí, a proto jsme neváhali 
se i letos opět do dalšího 
ročníku přihlásit. 

Díky projektu jsme se každý rok 
měli možnost seznámit s novou 
slovenskou školou a navázat 
tak nová přátelství. Naše žáky 
ze 1.–5. ročníků baví tvořit a 
obdarovávat kamarády, a je 
opravdu neuvěřitelné, jak 

obyčejná záložka motivuje děti v rozvoji jejich sociálních vztahů. 

Rok od roku se na četbu knih a výrobu záložek více a více těšíme a snažíme se své výtvory 
inovovat a zdokonalovat., čímž rozvíjíme i dětskou tvořivost a představivost. 

Vzhledem ke vzdálenosti našich škol není možný osobní kontakt, proto jsme společně 
vytvořili a zaslali našim novým kamarádům písemný pozdrav a informace o naší škole a 
městě, ve kterém žijeme. 



 

Gymnázium Teplice (Radka Manáková) 

Do letošního projektu moje kolegyně Andrea Farská a Kamila Svobodová zapojily 2 třídy – 
primu a sekundu, se kterými udělaly cca 70 záložek. Zajímavé je, jak je učitelský „rukopis“ u 
každé kolegyně jiný, 
v tom je Vv zajímavá – 
jak ke stejnému tématu 
přistupuje každý jinak a 
nic není špatně. V tomto 
projektu považuji za 
nejdůležitější věnování 
času právě knihám a 
dětem, a to především 
v co nejmladším věku, 
dokud jsou ještě tvárné a 
snáze ovlivnitelné. 
Ukázat jim krásu knih a 
dát prostor k zamyšlení se nad nimi. Na záložkách je vidět, že knihy mají velmi silnou 
konkurenci ve filmech – tedy filmových adaptacích knih, což je ten menší problém, ještě větší 
je konkurence v počítačových hrách, což je horší. Naštěstí je stále pár dětí, u kterých kniha 
vítězí, a pevně věřím, že až se děti zábavy na počítačích a mobilech nasytí, kniha opět 
dostane šanci.  

Co se týče česko-slovenského projektu, tak má věc ještě jeden aspekt – ten mezinárodní a 
jazykový. Naše děti se občas divily názvům knížek, které poznaly podle ilustrací na 
záložkách, ale v češtině se jmenují jinak, případně se mě i ptaly, jestli v daném slově není 
gramatická chyba – a nebyla, bylo to jen slovensky (konkrétní slovo si už, bohužel, 
nevybavím).  

Myslím, že projekt je přínosný a doufám, že se, hlavně u nás v Čechách, ještě rozšíří. 

 

FZŠ Mezi školami, Praha 5 (Ivana Bilá) 

Žáci páté třídy již mají přečteno celkem hodně knih různých žánrů a různých autorů. Pro 
tento projekt si každý do školy přinesl svou oblíbenou knihu, kterou napsal některý z českých 
autorů. Tyto knihy představili svým spolužákům a řekli jim, proč se jim kniha líbila, komu by ji 
doporučili a proč by si ji ostatní měli přečíst. Pak se pustili do výroby záložek. Všichni žáci 
vytvořili záložku ke své oblíbené knize. Na záložku nakreslili obrázek ze své oblíbené knihy, 
napsali její název, autora a také vysvětlení, proč právě tuto knihu by si měli žáci na 
Slovensku přečíst.  

Žáci jiné třídy mají rádi vlastivědu, proto si jako téma do projektu vybrali české pověsti. Po 
přečtení pověstí si každý vybral svou nejoblíbenější pověst a namaloval z ní obrázek na 
záložku do knihy.  



Letos jsme na projekt Záložka spojuje školy navázali i ve vyučování anglického jazyka. Žáci 
druhé třídy už vědí, že číst nemusejí jen písmenka, ale třeba i symboly, různé značky nebo 
matematické příklady. A dokonce pomalu zkouší číst i v angličtině. Proto vytvořili záložky 

s anglickými 
čísly. Žáci čtvrté 
a šesté třídy četli 

v anglickém 
jazyce pohádku, 
kterou pak 
překládali do 
českého jazyka. 
Příběh si rozdělili 
a ve skupinkách 
pak každý 
maloval jinou 
část.  

Jsme moc rádi, 
že se do projektu 
zapojilo víc tříd a 
učitelů než loni. 

Všem se aktivita moc líbila, hezky se čtení praktikovalo nejen v českém jazyce a vlastivědě, 
ale i v anglickém jazyce. Žáci by rádi s kamarády ze Slovenska navázali přátelství. Zajímá je, 
zda také rádi čtou slovenské pověsti. Moc se těšili na jejich záložky do knih. O to víc nás 
potěšilo, když jsme se dozvěděli, že naše partnerská škola na Slovensku, ZŠ Ľubica, je 
bývalá základní škola dvou žáků naší školy, kteří se do Prahy přestěhovali ze Slovenska. 
Bylo tudíž velmi milé kreslit záložku a psát dopis pro bývalé slovenské spolužáky. Věříme, že 
z toho vznikne pěkná spolupráce i nová přátelství.  

Milým překvapením byly dárky ze Slovenska, které nám žáci poslali spolu se záložkami – 
propisky s názvem školy, kniha Čarovné Tatry a krásný hliněný obrázek. A my jsme také 
potěšili slovenskou školu dopisy českých žáku, fotkami z výroby záložek a knihou o Praze.  


