
Hodnocení 

13. ročníku česko-slovenského projektu 

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY 2022: MŮJ LITERÁRNÍ PŘÍBĚH ČEKÁ NA TVÉ PŘEČTENÍ 

Výběr ze zpětných vazeb základních škol a osmiletých gymnázií 

 

ZŠ a MŠ Brzkov (Renata Tvrdíková) 

Naši žáci pracovali s chutí a pečlivě. 

Doporučili malým dětem Německé 

pohádky přeložené Eduardem 

Petiškou a  starším Ďábelskou 

zubařku, horor Davida Walliamse. 

Společně jsme tyto knihy četli ve 

školní družině v měsíci září a říjnu. 

Zjistili si i informace o slovenské 

škole. Četli si korespondenci moji a 

paní Mgr. Projevili zájem o 

slovenský jazyk. Děkujeme za pěkný 

projekt. 

 

ZŠ a MŠ Písečné 

Balíček se zalaminovanými záložkami 

jsme naší partnerské škole na 

Slovensko zaslali. Poslali jsme jim 

také šňůrky s karabinkami na klíče. 

Přiložili jsme dopis od dětí. 

Projekt se nám líbil, děti se rády 

zapojily do tvorby záložek a vzájemně 

si svoje díla "poobdivovaly". 

Moc se těšíme na jejich záložky, 

budou se nám v hodinách čtení hodit. 

Děkujeme Vám za možnost zúčastnit 

se této akce a přejeme Vám hodně 

zdaru v dalších projektech. 

 

 

 



 

Základní škola Kadaň (Denisa Hendrychová) 

Tímto Vám moc děkujeme za zapojení do projektu.  

Záložky jsme vyráběli se třídou 9. B. v rámci literatury. Každý žák si donesl oblíbenou knihu, 

kterou četl. Ukázal jí spolužákům, představil ji a přečetl zajímavou ukázku. Na svou knihu 

vyrobil každý žák záložku.  

Do balíčku jsme přidaly malé dárečky týkající se našeho města Kadaně – brožury, čokoládku, 

záložku do knihy, kalendář, průvodce apod. Pro každého žáka ze Slovenska jsme přiložili arch 

se samolepkami.  

 

CZŠ Borohrádek (Dana Matějková) 

Projekt se  nám velmi líbil. Žáci se pro výrobu záložek pro děti nadchli. Přistoupili k práci 

zodpovědně,  museli každý vyrobit záložky dvě, tak aby i v druhé škole měl každý žák  od 

"našich" záložku svou. Během tvoření jsme přečetli mnoho pohádkových příběhů. Někdo si 

maloval podle své fantazie,  jiný jako omalovánky nebo koláže. Žáky také bavilo zdobení 

záložek (děrovačka, třpytky, vlna). Barevné provedení jsem nechala čistě na žáčcích. 

Jedna žákyně napsala i seznamovací dopis o naší škole  a někteří žáci připojili i svůj podpis. 



ZŠ Holice (Eva Štoková) 

Naší partnerskou školou se stala 

základní škola v Lendaku. 

Záložky tvořili žáci dobrovolně, a to 

členové školního parlamentu a žáci 

tříd, ve kterých učím. 

Z odevzdaných záložek jsme museli 

vybrat pouze 30 nejhezčích, což bylo 

velmi náročné, protože všechny byly 

opravdu krásné. Společně s drobnými 

pozornostmi, které nám daroval pan 

starosta Ondřej Výborný 

(https://www.holice.eu/), jemuž moc 

děkujeme za podporu, jsme je poslali 

do Lendaku a s napětím očekáváme, 

jaké záložky dorazí od zatím 

neznámých kamarádů ze Slovenska. 

Tvoření jsme si moc užili a už teď se 

těšíme na další ročník. 

 

ZŠ a MŠ Ostrava-Výškovice (Kateřina Havránková) 

Projektu jsme se zúčastnili jako škola poprvé. Celkem 

jsme do výměny záložek přihlásili 40 žáků (dvě sedmé 

třídy). Naše škola zvolila téma stromu jakožto 

symbolického počátku každé knihy ve smyslu 

cyklického řetězení principu: energie - myšlenka -  papír 

- energie. Strom tedy dává papír a papír zase poskytuje 

spoustu myšlenek, ze kterých můžeme načerpat životní 

energii. Téma čtenářského příběhu tak zůstalo 

poměrně otevřené, na papírové obálky k dárkovému 

balení ručně vyrobených záložek pak děti psaly drobné 

vzkazy typu: pro radost, pro energii, pro inspiraci, proti 

smutku, proti depresím  apod. Protože věříme, že 

literární příběh není nikdy stejný, ale dokáže vždy 

přinést různá poselství v těchto jednoduchých 

afirmacích. 

Těšíme se na vzájemnou inspiraci slovenskými literárními příběhy/bestsellery, ze kterých 

potom můžeme čerpat při poznávání slovenského jazyka, regionálních zvyků a podobně. 

Protože se blíží Vánoce a říká se, že kniha je dárkem, který nesmí pod stromečkem nikdy 

https://www.holice.eu/


chybět, těšíme se, až zúročíme nabyté zkušenosti při výrobě vlastních záložek darovaných 

společně s knihami. 

ZŠ Slovenská, Praha 2 (Romana Stará) 

Projektu „Záložky do knihy spojují školy“ se 

účastníme již několik let a tato činnost nás 

stále baví, protože pokaždé si v ní můžeme 

najít jiné a zajímavé téma. A také už víme, 

jakou činností každý nový školní rok budeme 

zahajovat. Letos je naší partnerskou školou 

Základní škola v Prešově a jsme velmi zvědavi, 

jak se našim kamarádům budou záložky líbit. 

Samozřejmě je doprovázejí fotografie, dopisy, 

kontakty a řada drobností, pohlednic Prahy a 

knížka o Vinohradech. Se slovenskou 

kolegyňkou také máme v plánu vyzkoušet 

online hodinu, tak jsme zvědavi, jestli se to 

vydaří.  

 

 

 

ZŠ Jihlava, Jungmannova 6 (Klára Mácová) 

Záložky tvořily děti z 1. – 

9. třídy ve výtvarné 

výchově, češtině i v 

pracovních činnostech. 

Páťáci je pojali komiksově, 

čtvrťáci skládali rýmy, 1. – 

3. třída vyráběla záložky 

inspirované výukou o 

exotickém ovoci.  

Na druhém stupni 

pracovali s kousky novin a 

časopisů, dále se 

pokoušeli o volné psaní a 

experimentální výtvarné 

techniky. 

Zapojily se i děti v družině a školním klubu, skládaly a pletly záložky z barevných papírů a také 

vybarvovaly mandaly a těmi zdobily černý podklad. 



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 devátým rokem. Odeslali jsme záložky, které vyráběli naši 

studenti nižšího stupně gymnázia (prima-kvarta), v tomto roce do Bratislavy, do Školy pro 

mimořádně nadané děti a Gymnázia, ulice Teplická 7. 

Záložky do knihy studenti vyráběli v hodinách českého jazyka a literatury zpravidla za 

poslechu vybraných zajímavých audioknih. Práce na záložkách studenty natolik zaujala, že 

mnozí z nich vytvořili ne jednu, ale hned několik záložek. Studenti si přinesli oblíbené knihy 

do třídy, doporučili je svým kamarádům, prohlédli si jejich ilustrace, se zájmem vyhledávali 

v knihách oblíbená místa a četli je svým spolužákům. Drobné citáty z knih také zapsali na 

vytvořené záložky. (…) 

Připravené záložky jsme vyfotografovali a jako každý rok i letos je uveřejníme na webových 

stránkách školy (www.gjbi.cz). Vytvořili jsme také jako již tradičně několik nástěnek 

s námětem projektu. Článek doplněný fotografiemi vyjde také v regionálním tisku – 

Ivančickém zpravodaji, text bude uveřejněn v novinách Zrcadlo.  

Projekt vždy prezentujeme v rámci dne otevřených dveří naší školy (tentokrát v lednu 2023), 

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.  

Každoročně také 

zmiňujeme tento 

projekt jako velmi 

úspěšný ve výroční 

zprávě naší školy a 

uveřejňujeme o něm 

článek v ročence 

gymnázia. 

V době, kdy studenti 

nižšího gymnázia 

pracují na záložkách, 

vyhlašujeme (školní 

studentský parlament) 

v našem městě sbírku 

knih, které jsou již v rodinných knihovnách nepotřebné. Jedna část knižních darů od občanů 

Ivančic slouží k tomu, abychom připravili výstavku těchto knih, a naši studenti si mohou 

bezplatně odnést zajímavé knihy do svých domácích knihoven. Druhá část sbírky je součástí 

adventního charitativního bazaru pořádaného školním parlamentem na naší škole. Výtěžek 

z něj pravidelně odesíláme Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek. Naši studenti se tedy 

čtením knih nejen vzdělávají, ale zájmem o knihy se učí také pomáhat potřebným. 

http://www.gjbi.cz/


Základní a praktická škola Hustopeče (Yvona Bartoňková) 

Projekt proběhl v průběhu měsíce října. V pracovním vyučování žáci vyrobili záložky do knih 

pro slovenské děti. Na záložkách byly ztvárněny příběhy z knihy, kterou naši žáci přečetli v 

hodinách čtení Jak bydlí děti celého světa od Heleny Haraštové a Pavly Hanáčkové. 

Pro slovenské žáky 

jsme vytvořili 

pracovní list s 

jednoduchým 

literárním kvízem. V 

komunikační a 

slohové výchově jsme 

s žáky napsali dva 

dopisy; v jednom jsme 

krátce představili svou 

školu, ve druhém 

knihu, ke které se 

vztahovala tvorba 

záložek. V hodinách 

čtení jsme shlédli 

slovenskou pohádku . 

Posuzovali jsme 

rozdílnost jazyků a pokusili se s žáky přeložit několik slovenských slov a vět. V zeměpise žáci 

vyhledali na mapě Spišské Vlachy a informace o košickém regionu. Na školní chodbě jsme 

také vytvořili nástěnku, která popisuje projekt od samého začátku až do konce. 

Hotové záložky byly společně s dopisem, jedním výtiskem zmiňované knihy a s malými 

drobnostmi odeslány partnerské škole. 

Do projektu se zapojili žáci 6., 7. a 9. ročníku, a to dle svých schopností a možností. 

 

Speciální základní škola a Praktická škola Chrudim (Alena Málková) 

Výroba záložek pro žáky naší školy se stala podzimní tradicí. Téma jsme všichni pojali tak, že 

jsme ho spojili se školními akcemi – Dyňový svět, Halloween – Světýlkový den. Celý týden se 

všichni podíleli na výzdobu naší školy, která se postupně proměnila ve „strašidelný zámek“. 

Žáci i učitelé se převlékali do kostýmů a při svíčkách jsme si vyprávěli a četli různé příběhy i s 

tajemnou tematikou. Také jsme se účastnili besed v Městské knihovně, kde také sbírali 

inspiraci pro výrobu záložek. Mladší žáky zaujali spíše pohádky, příběhy Ferdy Mravence 

apod. Starší žáci se věnovali spisovateli K. J. Erbenovi – Kytici. Také je zaujal příběh Deníku 

malého Poseroutky. Záložky byly doplněny i vzkazy pro slovenské kamarády.  

Do balíku se záložkami jsme přibalili omalovánky z našeho města, propagační materiály, 

fotografie zapojených žáků, sladkosti a přátelský dopis od školního koordinátora. 

Nezapomněly jsme ani na paní učitelky, které jsme odměnily alespoň dobrou kávou.   



Výroba záložek 

pro žáky naší 

školy se stala 

podzimní tradicí. 

Žáci tak 

zábavnou formou 

získávali znalosti 

o Slovenské 

republice a více 

se seznamovaly 

se slovenským 

jazykem.   

Poděkování patří 

slovenské 

Špeciálne škole 

v Levoči, která 

s námi 

spolupracovala velmi dobře, poslaly nám velmi hezké záložky vyrobené netradičním 

způsobem ze dřeva, dále dárečky pro žáky, velmi pěknou knihu o jejich městě.  Všichni jsme 

byli velmi potěšeni.  

 

Interaktivní základní škola Karlova, Varnsdorf (Šárka Fibigerová) 

Do projektu se naše škola 

zapojila již po dvanácté a 

s velkou chutí žáci vyráběli 

záložky pro kamarády ze 

slovenské školy. Letos nás 

k výrobkům motivovaly knihy 

ze školní knihovny, které si 

každý vybral podle vlastního 

uvážení. Mohlo se 

obkreslovat, skládat, stříhat, 

prostě využít fantazii a 

jedinečné záložky byly na 

světě. Na závěr jsme k 

záložkám přidali přátelský 

dopis a upomínkové 

předměty z našeho města a balíček mohl cestovat na Slovensko.  

 

 



Základní škola Vrdy (Jaroslava Polgárová) 

Projekt se nám velmi líbil, máme ohlasy ze školy, že by se v příštím roce chtěly zapojit i nižší 

ročníky. Během vyrábění záložek jsme měli možnost si předat tipy na zajímavé knihy, žáci 

následně psali dopis hrdinovi ze své prezentované knihy. Na základě doporučených titulů 

jsme využili zbytek 

finančních 

prostředků ze 

sponzorského daru k 

rozšíření našich knih 

pro rozvoj čtenářství 

ve skupině 

druhostupňových 

žáků. Do balíčku 

jsme partnerské 

škole vedle fotografií 

přidali i drobné 

propagační materiály 

školy a naší obce.  

Velice si ceníme perfektní organizace projektu. Děkujeme za možnost zapojení se a těšíme se 

na další spolupráci.  

 

ZŠ a MŠ Havlíčková Borová (Anna Janáčková) 

Letos jsme se již opakovaně zúčastnili tohoto česko-slovenského projektu a velmi mě těší, že 

je to každoročně provázeno velkým zájmem dětí. Velmi nás těší, že je technika ztvárnění 

libovolná, každé z dětí tak může skutečně sáhnout do své fantazie a využít tak svých 

věkových i 

intelektových 

schopností naplno. 

Velmi otevřeným 

bylo letos i téma 

literárního příběhu, 

které děti 

ztvárňovaly. Na naší 

škole běží zpracování 

formou spolupráce 

hodin literárních a 

výtvarných. Každá 

změna, která pro 

žáka do výuky 

přichází, je příjemná 

a shodli jsme se 



s kolegy a kolegyněmi, že to bylo velmi přínosné a pro děti zábavné. 

V současné době jsme již zaslali námi vyrobené záložky a netrpělivě čekáme na ty, které 

k nám ze Slovenska dorazí. Důkazem toho, že se děti nemohou dočkat, jsou i opakující se 

dotazy v jednotlivých třídách, kdy už zmíněné záložky asi dorazí. 

Spolupráce v minulém i v letošním roce proběhla naprosto bez problémů. Dalším světlým 

bodem je určitě i komunikace s paní Rozálií Cenigovou, která nás velice ochotně a krůček po 

krůčku informovala o průběhu tohoto projektu. 

Děkujeme za dobrou spolupráci a zejména chuť tvořit podobné projekty pro děti. 

 

Základní škola Davle (Radka Limprechtová a Pavla Charvátová) 

Na celém druhém stupni jsme se pustili do projektu s tím, že ve finále vybereme 30 záložek, 

které budou reprezentovat naši školu. 

Počátek projektu jsme uvedli na 

webových stránkách školy Slovenská 

družba :-) (zs-davle.cz) 

Ve výtvarné výchově si každá vyučující 

prostudovala zadání a pojala ho po svém. 

Tím vznikla spousta různých záložkových 

variant.  

Někdo psal příběhy na zadní stranu a 

dokresloval přední, případně použil 

ilustraci k oblíbené knize, nebo hledali 

spojovací článek tak, aby záložka vedla 

k dotvoření příběhu samotného.  

Děti se pustily do práce s nadšením, neboť 

věděly, že jejich výtvor se může dostat za 

hranice.  

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY = 

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY (zs-

davle.cz) 

Zároveň jsme děti namotivovaly k tomu, aby napsaly dopisy, které by mohly kamarády ze 

Slovenska potěšit, ale zároveň i podnítit k navázání kamarádství, či dokonce návštěvě.  

Záložka do knihy spojuje školy - jsou již vybrány (zs-davle.cz) 

Dětem se nápad moc líbil a napsaly tedy dopisy i s kontakty na své IG účty, aby si třeba 

zahrály společně hry, popovídaly si. Nyní čekáme na odpovědi a věříme v další spolupráci 

nebo vzájemné návštěvy. Zbylé záložky použijeme ve školní knihovně a vytvoříme z nich 

výstavku. 

https://www.zs-davle.cz/index.php/skola/spolupracujeme/69-skolni-aktuality-2022-2023/1567-slovenska-druzba
https://www.zs-davle.cz/index.php/skola/spolupracujeme/69-skolni-aktuality-2022-2023/1567-slovenska-druzba
https://www.zs-davle.cz/index.php/skola/spolupracujeme/69-skolni-aktuality-2022-2023/1573-zalozka-do-knihy-spojuje-skoly-zalozka-do-knihy-spaja-skoly
https://www.zs-davle.cz/index.php/skola/spolupracujeme/69-skolni-aktuality-2022-2023/1573-zalozka-do-knihy-spojuje-skoly-zalozka-do-knihy-spaja-skoly
https://www.zs-davle.cz/index.php/skola/spolupracujeme/69-skolni-aktuality-2022-2023/1573-zalozka-do-knihy-spojuje-skoly-zalozka-do-knihy-spaja-skoly
https://www.zs-davle.cz/index.php/skola/spolupracujeme/69-skolni-aktuality-2022-2023/1580-zalozka-do-knihy-spojuje-skoly-jsou-jiz-vybrany


ZŠ Chotusice (Lucie Miřátská) 

Do projektu jsme zapojeni již několik let. V loňském a letošním roce jsme byli domluveni se 

školou ve slovenské Radavě. Již v loňském roce se nám s naší partnerskou školou výborně 

spolupracovalo, proto jsme 

se i letos domluvili na 

spolupráci. 

S dětmi jsme vyrobili veselé 

housenkové záložky, napsali 

jsme dopis a do balíčku 

přibalili také reklamní 

předměty z naší obce.  

Ze Slovenska jsme dostali 

krásné záložky, na kterých je 

zachycen kousek slovenské 

historie. Součástí balíčku byl 

také dopis, který jsme si 

společně přečetli. 

Záložky od dětí z Radavy nám 

dělají společnost v čítankách. 

Již jsme domluveni na příští rok, těšíme se na spolupráci. 

 

ZŠ a MŠ Kardašova Řečice (Dagmar Vyhlídková) 

Tento týden jsme na naší škole uzavřeli tvorbu záložek do knihy pro základní školu v Seredi 

na Slovensku. Těší nás, že jsme překročili plán v počtu vyrobených kusů záložek, proto si 

budou moci všichni žáci 

partnerské školy opravdu 

vybírat. 

Balíček na Slovensko jistě 

dorazí v pořádku a těšíme 

se na darované záložky od 

tamních žáků. 13. ročníku 

projektu ZÁLOŽKY DO 

KNIH SPOJUJÍ ŠKOLY  se 

naši kardašovořečičtí 

studentíci s radostí 

účastnili a kreativně se 

kolektivně vyžili. Čtení a 

literární tvorba je krásná 

věc, kterou může každý 



zažít sám po svém nebo ve skupinách při besedách o přečtených knihách. Tuto literární 

aktivitu pořádáme každý měsíc, navíc docházíme do školní nebo městské knihovny. 

Přejeme všem žákům hodně zážitků při četbě nových knih, ale i starých knih. 

 

ZŠ a MŠ Školská, Karviná (Radka Prokopová) 

Česko-slovenský projekt „Záložka do 

knihy spojuje školy“ se stává v naší škole 

již tradicí. Opakovaně se do tohoto 

projektu zapojujeme a vždy se s velkou 

chutí pouštíme do výroby nových 

záložek. Zároveň se těšíme, jaké záložky 

přijdou nám.  

Při výrobě záložek jsme využili techniku 

kresby a koláže. Společně se záložkami 

jsme poslali drobné propagační 

materiály o naší škole.  

V letošním roce jsme si vyměnili záložky 

s žáky ze Základné školy s materskou 

školou Krušetnica. Spolupráce během 

projektu byla skvělá a krásně 

zpracované záložky z partnerské školy 

využijí naši žáci nejen při hodinách 

čtení. 

 

ZŠ Kralovice (Lucie Hejkalová) 

Děkujeme za tento krásný projekt, který jsme si se žáky náramně užili.  

Celý říjen se u nás nesl v duchu příběhů, které jsme se snažili naší partnerské škole předat 

pomocí záložek.  

Žáčci druhých tříd se do všeho pustili opravdu s vervou a vytvořili několik druhů záložek. 

Záložka Baba Jaga byla inspirována příběhem, který si společně vyslechli v knihovně, 

abecedu si zopakovali pomocí záložky s názvem Písmenkov, nechali se unést svou fantazií a 

nabídli také prostor pro fantazii žákům z partnerské školy, když vytvořili záložky pomocí 

zajímavé techniky rozfoukání tuše na papíru, a také zvládli sami jednu záložku - couvací 

mašinku - vyzkoušet, aby věděli, že i u dalších žáčků najde své využití. 

Žáci druhého stupně se inspirovali 

především našimi regionálními 

pověstmi a tvořili záložky s 

podkladem textů z knihy Panna 



vejpůl od Ireny Bukačové. Se šesťáky jsme tento školní rok pojali projektově na téma Harry 

Potter, a proto se některé ze záložek inspirovaly také tímto příběhem. Přidali jsme také 

nějaké záložky pro paní učitelky z partnerské školy, abychom jim udělali stejnou radost jako 

jejich žákům.  

Jelikož jsme chtěli, aby naše partnerská škola poznala místo, odkud jsme, přidali jsme do 

balíčku také několik brožurek o našem okolí i našem městě, knihu pověstí s regionální 

tematikou Panna vejpůl a žáci napsali slovenským žákům krátký pozdrav na pohled.  

Celý projekt hodnotím velmi kladně. Žáci tvorbou i výměnou žili. Ačkoli jsme se letos 

zúčastnili poprvé, myslím si, že se letošní ročník opravdu vydařil, a doufám, že se partnerské 

škole budou naše záložky líbit alespoň stejně, jako se líbily nám ty jejich. Projekt pro nás 

určitě odesláním záložek nekončí, protože dále pracujeme s knihou našich regionálních 

pověstí i dalšími tématy, a hlavně se těšíme, až si přečteme Košické staromestské poviedky, 

které jsme dostali jako dárek od města Košice.  

Zdravíme z Kralovic! 

 

ZŠ Nedvědice (Iva Lukasová) 

Do projektu Záložka do knihy spojuje školy se zapojil 8. ročník (8. A a 8. B) ZŠ Nedvědice, 

celkem 28 žáků. Přihlásili jsme se, protože nám přišel projekt zajímavý. 

Propojili jsme hodiny českého jazyka a výtvarné výchovy. V ČJ jsme vymysleli dva krátké 

příběhy (8. A o žirafě, 8. B o 

hrošíkovi) – každý jednu větu 

a ve VV záložky vytvořili. 

Příběhy jsou to krátké a 

místy poněkud dramatické, 

ale mají dobrý konec, a to je 

důležité. Ke každé záložce 

jsme přiložili raději i lísteček 

s celým příběhem, ať děti na 

Slovensku vědí, čeho je jejich 

záložka součástí. Nebo si k ní 

můžou vymyslet svůj vlastní 

skvělý příběh. 

Vymýšlení a vyrábění jsme si 

užili a jsme rádi, že jsme se 

takto spojili s dětmi na Slovensku. Včera jsme záložky zabalili a odeslali a už se moc těšíme na 

zásilku ze Slovenska. Spolupráce se slovenskou školou byla a je výborná. 

 

 



ZŠ Mistrovice (Veronika Tomanová) 

Děti z naší školy se do projektu 

zapojily velmi rády. S velkým 

nadšením a zápalem pracovaly a 

chtěly vyrobit záložek co nejvíce. 

Na práci si dávaly záležet, protože 

si byly vědomy toho, že právě 

tento výtvor by měl udělat radost 

žákům ze slovenské školy v 

Lovčici-Trubíně. 

Záložky jsme vyráběli pod vedením 

třech paní učitelek, tudíž výsledně 

jsme měli tři různé typy a vzory. 

Do krabice jsme žákům ze 

slovenské školy přibalili pár 

bonbónů jako sladký pozdrav z Čech a průvodní dopis, ve kterém jsme se představili jako 

škola. 

Na začátku tohoto týdne nám přišla záložková zásilka ze Slovenska. S velkým očekáváním 

dětí i pedagogů jsme rozbalili krabici a děti měly možnost si vybrat záložku dle svého vkusu. Z 

pedagogického pohledu jsme s kolegyněmi hodnotily záložky jako velmi povedené, osobní a 

pestré.  

V kontaktu s lovčickou školou máme v plánu zůstat i nadále. Nyní bychom se žáky chtěli 

namalovat obrázky pro radost a poslat další balíček. 

Doufáme, že v kontaktu zůstaneme a ještě si pár balíčků vyměníme. 

 

ZŠ Bravantice (Iva Nováková) 

Do projektu „Záložka do knihy spojuje školy“ se zapojujeme opakovaně. Je pro děti motivací 

ke čtení i tvoření. 

Prvňáčci ještě neumí číst, ale vystřihli 

a pomalovali myšky, vymysleli si 

jména a hráli si na myší rodinu. 

Děti ze druhé třídy (2. a 3. ročník) se 

rozhodly, že vytvoří záložku ve tvaru 

hrnečku s čajovým sáčkem, ve kterém 

bude bydlet nějaké zvířátko nebo jiná 

pohádková postavička. Vymyslely si i 

příběhy, které samy napsaly a my 

jsme je pak přibalily k záložkám. Pro 

tyto malé děti bylo až neuvěřitelné, že 



si jimi napsaný příběh budou číst jejich vrstevníci z cizí země. 

Čtvrtý a pátý ročník tvořil záložky individuálně podle oblíbených knížek. 

Do zásilky jsme vložily i nějaké materiály o naší vesnici. 

Ze spolupracující školy k nám dorazila velká obálka se spoustou výrobků, ze kterých si naši 

žáci spokojeně vybrali záložku do své Čítanky. Také tam byly informační materiály, ze kterých 

jsme se dozvěděli řadu zajímavých informací. 

Děkujeme všem, kteří se starají o tento projekt, a těšíme se na příští ročník. 

 

ZŠ Chomutov, Zahradní 5265 (Markéta Moravcová Raušová) 

Bylo velmi milé se opět zapojit do vašeho pohodového projektu. Při výrobě záložek jsme se 

vydali tradiční osvědčenou cestou ilustrací na malých formátech, inspirovaly nás pohádkové 

příběhy, mýty, 

báje, oblíbení 

dětští hrdinové. 

Naším partnerem 

byla Základná škola 

T. J. Moussona 

Michalovce, 

komunikace s 

kolegyní Kovalovou 

byla příjemná a 

vstřícná, záložky, 

které pro nás 

slovenští žáci 

vyrobili, jsou povedené a naše děti moc potěšily. Hezkým bonusem je fotografická kniha o 

Michalovcích.  

Ještě jednou děkuji za příležitost a přeji hodně štěstí a tvůrčí odvahy do let budoucích. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZŠ Uničov (Veronika Bohatá) 

Jako každý rok se naše škola 

zapojila do mezinárodního 

projektu Záložka do knihy spojuje 

školy – Záložka do knihy spájá 

školy. Vzhledem k tomu, že jsme 

malá škola s „malotřídkami“ 

zapojili se do projektu všichni žáci 

naší školy. Záložky jsme si 

vyměňovali se Základní školou J. 

A. Komenského v Púchově a 

komunikace probíhala výborně. 

V posledním týdnu před 

podzimními prázdninami došlo 

k výměně. Každá třída použila 

jinou výtvarnou metodu, některé záložky jsme ozdobili korálkem a všechny záložky jsme 

zalaminovali. Otevření slovenské zásilky bylo pro žáky prvního stupně velká událost, největší 

radost měli ze záložek prvňáčci, protože právě oni se čtením začínají. Každý z žáků si vybral 

záložku, která se mu líbila.  

 

ZŠ Jiráskova, Vysoké Mýto (Iveta Doležalová) 

Chtěla bych Vám říct, že Vám za tento projekt děkuji, už se ho účastníme řadu let a moc se 

mi líbí. Nejen to, že podporuje čtenářskou dovednost dětí, ale i to, že navážeme vztahy se 

slovenskou školou. Takže se určitě budeme hlásit i do dalších ročníků! A co se týká letošního, 

pracovalo se nám dobře, děti pilně vyráběly, jediným "mínusem" bylo, že jsme to nestihli 

úplně v termínu, ale nebyl v tom problém, partnerská škola to akceptovala a počkala si… :-) 

A doprovodné aktivity? 

Naše děti pravidelně 

navštěvují v rámci výuky 

místní městskou knihovnu, 

účastní se recitačních 

soutěží, pořádají skupinové 

čtení, v loňském roce jsme 

měli i čtenářský klub, na 

chodbách máme v každém 

patře budovy otevřené 

knihovny, kde si děti 

mohou volně knihy 

půjčovat a číst. 

Do balíčku na Slovensko 

jsme přibalili několik 



drobných dárečků - propisky s logem školy, vánoční přáníčko a několik informačních letáčků 

o našem krásném městě. A také drobný dáreček pro paní učitelku, která projekt zajistila. 

 

ZŠ Dětská, Ostrava-Poruba (Ludmila Karbowiaková) 

Žáci 7. A a 7. C se v tomto školním roce zapojili do česko-slovenského projektu Záložka do 

knihy spojuje školy. Téma letošního ročníku bylo „Můj literární příběh čeká na Tvé přečtení“. 

Cílem projektu byla především podpora čtenářství, ale také navázání spolupráce s žáky ze 

Slovenské republiky. Naší partnerskou školou se stala MŠ a ZŠ Dobrá Voda, která se nachází 

v oblasti CHKO Malé Karpaty.  

V rámci projektu jsme uskutečnili doprovodný program zaměřený na podporu tvořivého 

čtenářství. Jednou z prvních čtenářských aktivit, kterou jsme s žáky zrealizovali, bylo 

předčítání pohádky O Červené karkulce žákům na 1. stupni. Sedmáci se velmi intenzivně vžili 

do jednotlivých rolí pohádky, naučili se pracovat se svým hlasem tak, aby vtáhli do děje naše 

nejmenší a začínající čtenáře.  

Využili jsme také spolupráci s panem Mgr. Martinem Tomáškem, Ph.D., který vyučuje 

literaturu a didaktiku na Ostravské univerzitě, a připravili si pro žáky projektovou - 

tandemovou výuku o literárních hrdinech nás - učitelů. Žáci měli možnost poznat Vinnetoua 

Karla Maye, kapitána Nema Julesa Verna nebo Toma Sawyera Marka Twaina prostřednictvím 

knižních ukázek. Během projektového vyučování si podle svých schopností a dovedností 

rozdělili role novináře, ilustrátora, čtenáře, historika a cestovatele. Zpracovávali úkoly 

související s vybraným textem a dostali se prostřednictvím našich hrdinů např. na prérii, 

k řece Mississipi nebo navštívili krásu podmořského světa. Netradiční způsob výuky se žákům 

líbil především v tom, že mohli uplatnit svou kreativitu a fantazii.  

Projekt „Záložka do knihy spojuje školy“ jsme zakončili propojením čtenářství s ilustrací. Žáci 

si vybrali svého oblíbeného literárního hrdinu a jeho příběh ztvárnili na čtenářskou záložku. 

Hotové záložky jsme zaslali naší partnerské škole na Slovensku a také jsme měli velkou 

radost, že jsme se mohli seznámit s literárními hrdiny žáků ze ZŠ Dobrá Voda.  



Díky projektu jsme navázali spolupráci ze ZŠ a MŠ Dobrá Voda ze Slovenské republiky. Děkuji 

za vzájemnou podporu a budeme se těšit na další sdílené čtenářské zážitky a aktivity. Věřím, 

že projekt Záložka do knihy opravdu propojila užší vazbou naše školy a bude mít také další 

pokračování. 

 

Základní škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62 (Zdeňka Langová) 

V týdnu od 10. 10. do 14. 10. 2022 se všichni žáci naší školy zapojili do vymýšlení vlastních 

příběhů, ke kterým poté vytvořili ilustraci na záložky, které si vyměnili s žáky z partnerské 

školy v Košicích.  

Prvňáčci dohromady vytvořili leporelo k příběhu, který sami vymysleli o papírovém draku 

Robinovi a jeho dobrodružstvích. Příběh navíc oživili písničkou. Druháci vymýšleli příběhy ve 

skupinkách. Ve své fantazii tak třeba přivedli k životu hrdinnou paní Martinku, která se utkala 

s ufony. Třetí ročník pracoval ve trojicích. Všichni měli společný začátek o princezně zavřené 

ve věži, ale pokračování již měl každý úplně jiný a názorně tak ukázali, že ne všechny příběhy 

musí končit stejně a vždy je dobré si počkat, jak se dané vyprávění vyvine. Čtvrťáci a páťáci již 

pracovali všichni sami za sebe a vytvořili tak spoustu originálních prací. Některé byly 

strašidelné, jiné vtipné, další kouzelné a některé naopak zcela reálné. Dočetli jsme se tak o 

nástrahách, které mohou číhat všude kolem, o princi ve vesmíru, o kouzelné kuchařce, 

jedovaté houbě a jejích problémech s mořskou nemocí a mnoho dalších. 



V každé třídě pak vybrali žáci s vyučujícími některé příběhy, které je nejvíce zaujaly. V pátek 

14. 10. proběhlo ve škole autorské čtení, kdy žáci přečetli vybrané příběhy ostatním 

spolužákům. Žáci 1. ročníku prezentovali svůj obrázkový příběh o drakovi předškolákům 

v mateřské škole.  

 

ZŠ prof. Zdeňka Matějška v Mostě (Petra Hejnová, Hana Ajmanová) 

Během měsíce října se naše škola zapojila do projektu „Záložka do knihy spojuje školy“, do 

kterého nás přizvaly ZŠ a MŠ Tušická Nová Ves ze Slovenska.  

Ve všech třídách naší školy začaly na základě přečteného textu vznikat záložky do knihy. První 

stupeň se zaměřil zejména na pohádky, vyšší stupeň už měl předlohy náročnější. Totéž 

můžeme říct o použitých technikách. Objevily se záložky vyráběné z papíru, záložky 

vybarvené pastelkami, malované pastelkami, vodovými barvami, technikou zapouštění 

barvy, skládané záložky apod. 

Záložky vyrobené našimi žáky jsme poslali na Slovensko. Součástí balíčku byly základní 

informace o městě Most. Oslovili jsme Informační turistické centrum magistrátu města 

Mostu a získali informační brožury o městě. Žákům školy jsme poslali sladkou odměnu a 

paním učitelkám naše výrobky, které 

budou součástí Vánočních trhů 

v Mostě. Kolegyně ze Slovenska se 

rozhodly, že naše výrobky se stanou 

součástí ozdob jejich vánočního 

stromku jejich školy.  

Záložky jsme rozdělili mezi jednotlivé 

třídy, žáci vyšších ročníků si mohli 

vyzkoušet, zda rozumí slovenštině. 

S pomocí paní učitelek si přečetli 

vzkazy od slovenských kamarádů. 

Záložky a drobné dárky udělaly dětem 

velikou radost, potěšilo je i kladné hodnocení jejich záložek na slovenské straně.  

Na výrobu záložek navazuje ve škole soutěž školní knihovny v měsíci listopadu, kdy se u 

jednotlivých žáků bude hodnotit pravidelné zapisování vlastní četby v informačních knížkách. 

Bylo by fajn, kdyby se darované záložky staly i motivací pro žáky k pravidelné četbě.  

Účastí v projektu jsme získali nové přátele na Slovensku. Věříme, že tento projekt nebude 

jedinou spoluprací mezi našimi školami, vzájemně jsme se ujistili, že už teď se těšíme na další 

sdílené projekty.  

 

 

 



Základní škola Senožaty (Lenka Krejčová) 

Projektu „Záložka do 
knihy spojuje školy“ se 
naše škola účastnila 
poprvé a zapojily se 
všechny třídy, to 
znamená od prvňáčků až 
po devátou třídu.  
 

Na I. stupni vyráběli 

záložky žáci během 

výtvarné výchovy a 

pracovních činností. 

Jejich záložky 

představovaly knížky, 

které právě četli. Záložky 

na II. stupni zhotovovali 

žáci při pracovních činnostech. Při hodinách literatury si každý čte svou vlastní knížku, kterou 

si přinese z domu, nebo si ji půjčí ze školní knihovny. Momentálně je nejčtenější knížkou 

„Deník malého poseroutky“. Některé žákyně práce natolik bavila, že vyrobily více než jednu 

záložku. 
 

Zhotovené záložky jsme si vyměnili s přidělenou partnerskou školou a tou byla Základní škola 

a Gymnázium s vyučovacím maďarským jazykem sídlící v Bratislavě.  Záložky, které jsme od 

slovenských žáků dostali, byly krásně provedené a navíc nám zaslali spoustu výtvarných 

výrobků.  
 

Hlavní účel projektu byl určitě splněn. Děti se při výrobě záložek podělily o své čtenářské 

zážitky a zároveň přemýšlely, kdo asi dostane „tu mou záložku“. 

 

 


