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Hodnotenie 
9. ročníka česko-slovenského projektu 

Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice 
základnými školami a osemročnými gymnáziami  

 
 

(výber z 537 dobrovoľných hodnotení) 
 
 

 
Čestní hostia z Českej republiky 

 
 

 
 
„Již po třetí se naše škola zapojila do projektu. Do letošního 9. ročníku vyráběli záložky žáci 
5., 6. a 7. ročníků se svými vyučujícími výtvarné výchovy a pracovních činností. Naše záložky 
putovaly do slovenské Základní školy v Uníně. Těšíme se na záložky od nich a věříme, že 
nezůstane pouze u této korespondence.“ 
Lenka Konopková, Základní škola, Skálova, Turnov 
 
 
 

 
 
„V říjnu, měsíci knihoven, jsme se už po osmé zapojili do projektu Záložka do knihy spojuje 
školy. V letošním roce je tento počin o to důležitější, protože slavíme sté výročí založení 
Československé republiky. Jako vždy jsme se seznámili s reáliemi a partnerskou školou. To 
vše pomocí internetu… Děti si na projekt zvykly, znají některá slovenská slova. Je pro ně 
určitě obohacující vědět, že jsme kdysi se Slováky tvořili jeden stát a pořád k sobě máme 
blízko.“ 
Irma Fendrichová, Základní škola, Obříství 
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„Jsme moc rádi, že jsme se zúčastnili česko-slovenského projektu. Písemně jsme se spojili 
s přidělenou školou Jozefa Hazulu v Liptovské Sliači. Podívali jsme se i na jejich webové 
stránky. Záložky jsme vyrobili a zaslali jsme je do jejich školy. Přidali jsme nějaké drobnosti 
– propagační materiály. Máme připravenou nástěnku, kde si vystavíme záložky partnerské 
školy. Byli bychom rádi, kdyby nezůstalo pouze u výroby těchto záložek.“ 
Jitka Lukášová, Základní škola a Mateřská škola, Lom u Mostu 
 
 
 

 
 
“... mnohokrát děkujeme za zajímavý projekt, kterého se naše gymnázium účastní již pátým 
rokem. Jsme rádi, že jste vytvořili mezinárodní projekt, na kterém mohou pracovat studentky 
a studenti nižšího stupně gymnázia, protože většina projektů, kterých se naše škola účastní, je 
určena pro středoškoláky. Vámi organizovaný projekt Záložka děti z nižšího stupně gymnázia 
oslovil, mohly v něm rozvinout nejen svoje čtenářské a literární znalosti, ale také výtvarnou 
dovednost a kreativitu.“ 
Jana Chocholačová, Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice 
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„V letošním roce jsme se opět zapojili do projektu, který nás moc baví. S našimi žáky si vždy 
prohlížíme mapu Slovenska a obce, kam naše pozdravy budeme zasílat, ukážeme si webové 
stránky spřátelené slovenské školy... Bylo velkým potěšením pro některé, že obdrželi osobní 
dopis od někoho jiného. Některé děti čekal i dáreček. Všichni jsme se podělili o obrdžené 
výborné čokolády. Moc děkujeme za příležitost poznávat nové lidi, místa, techniky tvoření.“ 
Lenka Vernerová, Základní škola a Mateřská škola, Krušovice 
 
 
 

 
 
„Zadané téma letošního ročníku jsem zúžila na řeckou mytologii, konkrétně na řecké bohy, 
každý žák si vylosoval lístek se jménem boha, o němž si měl zjistit co nejvíce informací – čemu 
vládne, co k němu patří, jak je nejčastěji zobrazován… Ke každé záložce navíc pak museli žáci 
napsat osobní dopis kamarádovi na Slovensko, to se pro změnu promítlo a zúročilo v hodinách 
slohu, kde se tento slohový útvar dopisu probírá. Jeden odstavec měli věnovat představení své 
osoby, druhý pak představení boha na své záložce.“ 
Magdalena Musialová, Gymnázium, Fr. Hajdy, Ostrava 
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„Celá myšlenka projektu propojit děti ze Slovenské a České republiky je úžasná a přináší 
dětem pocit, že netvoří něco jen tak, ale pro kamarády, kterým chtějí i na dálku udělat radost 
a těšit se na záložku, která urazí takovou dálku a udělá radost zase jim.“ 
Ilona Zapletalová, Základní škola, Kunratice 
 
 

 
 

„Projekt Záložka do knihy spojuje školy již na naší škole známe a i letos jsme se přihlásili. 
Někteří žáci tento projekt znali a jásali, že jsme opět přihlášení, noví žáci se rádi zapojili. 
Záložky ze Slovenska, které nám dorazily, byly velmi krásné a rozmanité. O všechny jsme se 
spravedlivě podělili. Již nám dělají společnost ve školních knížkách. Projekt se nám i letos 
velmi líbil, těšíme se na další ročník.“ 
Lucie Miřátská, Základní škola, Chotusice 

 
 

 
 
„... naše děti vyrabění záložek velmi bavilo. Téma bylo vybrané dobře. Partnerská škola nám 
poslala nádherné záložky, téma bylo splněné. V příloze posílám pár fotografií našich záložek. 
Děkujeme..“ 
Marcela Beniačová, Základní škola a Mateřská škola 
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„Děkujeme za další ročník záložek. Bylo vybrané skutečně široké téma. My jsme uvažovali, 
jak spojit naše české osmičky do projektu a našli jsme rok 1938 – spojený s úmrtím Karla 
Čapka. A tak pro nás bylo téma jasné – pohádky o kočkách…“ 
Marie Toncrová, Mateřská škola a Základní škola, Dřísy 

 
 

 
 

„Naši žáci 6. ročníku vyrobili krásné záložky do knih, které jsme odeslali na ZŠ a MŠ Stará 
Kremnička ve Žiaru nad Hronom. Tyto záložky dětem na Slovensku zpříjemní čtení knih 
a doufáme, že jim budou dobrými pomocníky. Na každé záložce je také doporučená četba pro 
slovenské děti. Moc děkujeme za krásný projekt, který má pro děti velký smysl, za výbornou 
organizaci, trpělivé vedení a pomoc.“ 
Michaela Fišarová, Základní škola a Mateřská škola Antonína Čermáka, Praha 
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Slovenská republika 
 
 

 

 
 
„... ďakujeme Vám, že sme sa mohli aj tohto roku zapojiť do projektu. Ďakujeme aj za školu, 
ktorú ste nám vybrali a ktorú sme vďaka záložkám spoznali. Naši žiaci vyrábali záložky nielen 
na hodinách literatúry, ale aj priniesli záložky doma vyrobené.“ 
Mária Lišková, Základná škola, Košťany nad Turcom 

 
 

 
 

„Žiaci našej školy spolu so svojimi učiteľkami začali od konca septembra s veľkým nadšením 
pracovať na výrobe záložiek pre žiakov našej českej partnerskej školy. Inšpiráciou im boli 
rozprávky, bájky, povesti i príbehy, ktoré si čítali na hodinách slovenského jazyka a literatúry 
a ktoré potom na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania pretvorili do výroby 
prekrásnych záložiek... 23. októbra 2018 sme žiakom a učiteľom našej partnerskej školy 
zaslali záložky, reklamné a propagačné predmety o našej škole a meste Sereď 
a škatuľu napolitánok Horaliek ako poďakovanie pre všetkých zúčastnených za prácu pri 
výrobe záložiek i radosť z našej vzájomnej spolupráce.“  
Adriana Krivosudská, Špeciálna základná škola, Fándlyho, Sereď 
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„Do projektu sa zapájame už niekoľko rokov, tentoraz sme však prvýkrát tvorili záložky pre 
partnerskú školu z Českej republiky, čo naši žiaci privítali s nadšením. Na tému aktuálneho 
ročníka reagovali veľmi pozitívne – žiaci prvého stupňa si väčšinou zvolili postavičku zo 
svojej obľúbenej rozprávkovej knižky, tí starší pri hľadaní inšpirácie na tvorbu záložiek siahli 
skôr po fantasy literatúre, dobrodružnej literatúre či dievčenských románoch. Potom usilovne 
a s veľkou dávkou kreativity tvorili záložky rôznymi technikami od kresby cez maľbu až po 
koláž. Niektorí z nich vyrobili záložky pestré a farebné, iní siahli po kombinácii čiernej 
a bielej farby – každý do záložky vložil kus svojho srdca.“ 
Lenka Adamčíková Kostolanská, Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 

 
 

 
 

„Aj tento rok sme sa zapojili do tohto medzinárodného projektu a presvedčili sme sa pri 
tvorbe záložiek pre našich kamarátov z Českej republiky, že rozprávky, bájky, povesti 
a príbehy nepoznajú hranice. Bolo nám cťou stať sa opäť vzácnymi poslami priateľstva 
a dobrosrdečnosti.“ 
Marcela Koscelníková, Základná škola, Brekov 
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„Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do tohto úžasného projektu s myšlienkou spájania 
škôl, ktorá zároveň motivovala žiakov k záujmu o knihy, čítaniu a poznávaniu nového. Po 
spoločnom čítaní rozprávok sa žiaci v mesiaci október s pomocou pedagógov pustili do 
výroby záložiek... Ako doplňujúcu aktivitu na podporu čítania budeme v mesiaci november 
realizovať celoškolskú aktivitu Deň školskej knižnice a  aktivitu pre žiakov ŠKD Stretnutie 
s knihou, ktorej cieľom bude motivovať žiakov k čítaniu, rozvíjaniu čitateľských zručností 
a vytváraniu kladného a trvalého vzťahu ku knihe. Ďakujeme a tešíme sa na nový ročník 
projektu.“ 
Sylvia Bognárová, Špeciálna základná škola, Zlaté Klasy 

 
 

 
 

„Do projektu sa zapojili všetci žiaci našej školy. Vyrábali záložky najmä na hodinách 
výtvarnej výchovy, pričom sa inšpirovali knihami k danej téme, prípadne ich filmovými 
adaptáciami, čo vyjadrovalo bezhraničnosť spomenutú v zadaní. Žiaci mladších ročníkov sa 
nechali inšpirovať rozprávkami, ktoré si prečítali so svojimi triednymi učiteľkami. Do výroby 
záložiek sa zapojilo aj oddelenie ŠKD so svojimi žiakmi... Výroba záložiek sa stala peknou 
tradíciou na našej škole v mesiaci október.“ 
Gabriela Brinčková, Základná škola, Nová Ves nad Žitavou 
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„Do projektu sme sa zapojili už po niekoľkýkrát. Na záložkách pracovali žiaci 1. – 9. ročníka 
spolu s učiteľkami na výtvarnej výchove, technike a výchove umením. Žiaci použili rôzne 
techniky a materiály, ktoré sa k ich zručnostiam a schopnostiam najviac hodili. Naši žiaci 
našli inšpiráciu v bájkach od Ezopa, La Fontaina či Krylova, oslovili ich aj klasické slovenské 
príbehy a moderné animované rozprávky. Mladším žiakom pomáhali učiteľky aj vhodnými 
maketami záložiek, starší mali dostatok vlastnej fantázie.“ 
Bibiana Kuliková, Základná škola s materskou školou, Banka 

 
 

 
 

„Spolupracovali sme s českou základnou školou, ktorá sídli na krásnom sídlisku v centre 
Prahy a má 20 % cudzincov. Vytvorila sa písomná komunikácia, ktorá prepojila bratské 
československé vzťahy aj v rámci 100. výročia založenia ČSR. Okrem záložiek 
s rozprávkovými postavičkami sme si vymenili aj listy. Žiakom boli priblížené niektoré české 
a slovenské slová, napríklad cez porovnanie názvov rozprávok. Vyučovacie hodiny sme 
obohatili o ľudovú slovesnosť. V spolupráci chceme pokračovať aj prostredníctvo 
komunikácie cez Skype. Plánujeme priblížiť mestskej škole našu dedinskú školu, ľudové 
kultúrne zvyky, tradície, hodnoty nášho rodného kraja, región v rámci ľudových piesní 
a tancov.“ 
Lucia Macková, Základná škola s materskou školou, Pliešovce 
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„Záložky pre našich priateľov vyrábali žiaci 1. až 7. ročníka. Najmenším prváčikom čítali 
rozprávky triedne učiteľky a vychovávateľky v ŠKD, druháci a tretiaci čítali spoločnú knihu 
so svojou triednou učiteľkou a tí starší čítali knihy podľa vlastného výberu či už na 
vyučovacej hodine alebo v školskej knižnici... Veríme, že každá záložka potešila vzdialeného 
kamaráta z partnerskej školy a spríjemní mu chvíle pri čítaní zaujímavej knihy. Projekt bol 
oživením nášho školského života a už teraz sa tešíme na ďalší ročník. Touto cestou 
vyslovujeme Základnej škole s materskou školou v Kotešovej obrovské poďakovanie.“ 
Ivona Gabalcová, Základná škola s materskou školou, Rišňovce 

 
 

 
 

„Tak ako aj v minulých rokoch sa naše gymnázium zapojilo do tohto projektu. Sme radi, že 
sme boli zaradení medzi školy, ktoré dostali českého partnera. V tomto roku sa naším 
zahraničným partnerom stalo Gymnázium v Písku, ktoré na rozdiel od našej školy má aj 
štvorročnú a šesťročnú formu štúdia... Obrázky na záložkách sa viažu na rôzne dnes už 
klasické rozprávky, ako sú Červená čiapočka, Snehulienka a 7 trpaslíkov či Malý princ, ale aj 
moderné a medzi žiakmi obľúbené knihy, akými sú napríklad Harry Potter. Veríme, že záložky 
našich českých kamarátov potešili a že pri čítaní kníh si spomenú na našich žiakov, ktorí ich 
pre nich pripravili.“ 
Alica Virdzeková, Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina 
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„Do balíka so záložkami sme pribalili sprievodný list s poďakovaním za spoluprácu 
a s vyjadrením, že našich žiakov výroba záložiek veľmi bavila, že veríme, že im záložky urobia 
radosť a budú sa im páčiť. Okrem toho sme do balíka vložili aj brožúry o našej škole, o meste 
Modra a logo našej školy z keramiky. Z partnerskej školy nám prišli všetky záložky 
v poriadku, boli vydarené a veľmi pekné, našich žiakov skutočne potešili...“ 
Jana Ochabová, Základná škola, Vajanského, Modra  
 

 

 
 
„Do projektu sme sa zapojili prvýkrát vďaka zaujímavej téme. Našou družobnou školou sa 
stala Základná škola Báb. Poslali nám pekné a vtipné záložky do knihy, ktoré sme rozdali 
žiakom. Na oplátku sme ich zoznámili s našimi povesťami z Podhoria, ktoré zozbierali žiaci 
na regionálnej výchove. Naši kamaráti si môžu prečítať povesti z nášho mikroregiónu a určiť, 
ku ktorým  patria ilustrácie na záložkách. Učiteľov a žiakov z partnerskej školy sme pozvali 
na návštevu našej školy a prehliadku regionálneho múzea. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!“ 
Zdenka Vrbičanová, Základná škola s materskou školou, Slatina nad Bebravou 
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„Do projektu sme sa zapojili po prvýkrát. Žiaci si vyberali ľubovoľnú rozprávku, ktorú sme si 
prečítali na hodinách čítania a následne vytvorili ilustráciu. Rozprávky boli rôzne a preto 
žiaci spoznali nové rozprávkové bytosti i príbehy. Na ich výrobu sme využili rôzne techniky. 
Žiaci pracovali s radosťou. Odmenou pre nich boli záložky, ktoré poslali žiaci zo ZŠ Horný 
Vadičov, ktoré sa im veľmi páčili. Ich záložky sa stali súčasťou učebníc alebo pracovných 
listov našich žiakov. Aj touto cestou im chceme veľmi pekne poďakovať.“ 
Mária Gajdošová, Základná škola Jána Vojtecha Šimka, Žitavany 
 

 

 
 

„Do projektu sa zapájame s radosťou každý rok. V mesiaci október sme uskutočnili veľa 
aktivít s knihami, ktoré sa nachádzajú v našej školskej knižnici a v Krajskej knižnici v Žiline. 
Po týchto aktivitách sme kreslili záložky, pričom sme rozoberali  príbehy a rozprávali sa 
o knihách. Žiaci sa pri kreslení inšpirovali nielen svojimi obľúbenými knihami, ktoré mali 
momentálne rozčítané, ale aj klasickými či známymi rozprávkami, bájkami, povesťami, 
príbehmi a ich ilustráciami. Na druhú stranu záložky sme nalepili logo našej školy.“ 
Lucia Kocurová, Základná škola, Lichardova, Žilina 
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„Naši žiaci často navštevovali v tomto období školskú knižnicu, kde pracovali s knihou podľa 
pokynov vyučujúcej a vyberali si knihy na zapožičanie. V rámci hodiny čítania sa žiaci 
tretieho ročníka zoznámili aj s ukážkami českých filmových rozprávok: Pyšná princezná, 
Princezná so zlatou hviezdou na čele a s opakovaním informácií nadobudnutých na hodinách 
čítania: čo je hlavná a vedľajšia postava, kto alebo čo môže byť literárnou postavou. Ukážky 
si vypočuli v českom jazyku, ktorý im nie je cudzím. Na podporu čítania a vytvárania 
pozitívneho vzťahu ku knihe sme prispeli návštevou Mestskej knižnice v Hlohovci, kde žiaci 
mali možnosť zapísať sa a získať tak čitateľský preukaz.“ 
Mária Jašová, Základná škola s materskou školou, Kľačany 
 

 

 
 
„Na začiatok musím povedať, že myšlienka a cieľ tohto projektu je úžasný. Je krásne vidieť 
radosť na tvárach žiakov, ktorí naozaj chcú vytvoriť tú najkrajšiu a originálnu záložku. Na 
prvom stupni učitelia čítali so žiakmi rôzne knihy a v školských kluboch pozerali rozprávky na 
interaktívnej tabuli. Organizovali čitateľské maratóny a na hodinách čítania zasa čítali texty 
z učebnice. Na druhom stupni sme si so žiakmi spravili hodinu, na ktorej sme si čítali úryvky 
z obľúbenej knihy každého žiaka, na hodinách literatúry žiaci obsah zo svojej obľúbenej knihy 
opisovali v čitateľskom denníku. Návšteva školskej knižnice bola tiež jednou z inšpirácii na 
nakreslenie príbehu. Mnohí si chodili pozerať a čítať knihy priamo do školskej knižnice, iní si 
ich vypožičali.“ 
Veronika Mojsejová, Základná škola, Jána Švermu, Michalovce 
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„Naši žiaci počas celého mesiaca aktívne pracovali nielen na tvorbe záložiek, ale aj na 
programoch, ktoré boli zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti. V tomto roku sme sa 
zamerali na slovenské rozprávky, keďže sa nám podarilo na našej škole znova obnoviť 
folklórny krúžok. Naši žiaci nielenže spievali, tancovali, rečňovanky a vyčítanky 
dramatizovali, ale i rozprávky hrali a prednášali. Ľudovú hudbu prijímali a láske ku 
tradíciám sa učili počas tvorby rozprávkových záložiek. Veríme, že každá jedna z nich 
potešila a zaujala čitateľov z pridelenej školy. Ako darček naši prvostupniari za pomoci PC 
programov vytvorili 100 rozprávkových nálepiek na obaly učebníc (zošitov a kníh) pre svojich 
kamarátov zo Serede. Akcie: Najlepší čitárik školy. Kubove dobrodružstvá (dramatizácia 
rozprávok prepojená s folklórom). Čítam svojmu dedkovi a babke (popoludnie v kruhu rodiny, 
kde deti čítali rozprávky svojim starým rodičom). Tešíme sa na ďalší ročník.“ 
Monika Brtková, Základná škola s materskou školou, Likavka 

 
 

 
 

„Celý mesiac október žiaci našej školy usilovne pripravovali na hodinách výtvarnej 
a pracovnej výchovy záložky. Inšpiráciu hľadali v rozprávkových knihách, časopisoch, 
filmových rozprávkach. V školskej knižnici si vybrali ilustrované knihy o Danke a Janke, 
Psíčkovi a mačičke, Ferdovi Mravcovi, ale aj známom Krtkovi. Veľmi sa im páčili hlavné 
postavy týchto kníh, preto ich navrhli na záložky. Hotové záložky sme zaslali poštou našim 
kamarátom z partnerskej školy v Košiciach. Spolu so záložkami sme doručili aj pekný list 
o našej škole. Tešíme sa, že sme mohli byť súčasťou tohto krásneho projektu.“ 
Jarmila Justová, Špeciálna základná škola, Fraňa Kráľa, Levoča 
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„Inšpiráciou nám boli slovenské ľudové rozprávky, ktoré sú nevyčerpateľnou studnicou 
poznania a múdrosti. Sú symbolom múdrosti rovnako ako sovičky, ktoré sme  so žiakmi 
vyrobili. Pridali sme aj záložky – zvieratká, príšerky, rozprávkové postavičky, ktoré vznikali 
na podnet rôznych veselých autorských rozprávok. Žiaci popustili uzdu svojej fantázie 
a výsledkom sú veselé záložky.“  
Eva Molentová, Základná škola J. A. Komenského, Revúca 
 

 

 
 

„Vo svojej tvorbe sa žiaci našej školy na 2. stupni zamerali na ilustrácie Ezopových bájok, 
pretože cez zvieratká sa tu riešia zlé ľudské vlastnosti a spoločenské nešváry. Do každej 
kresby sa žiaci snažili zakomponovať aj ponaučenie, ktoré vyplývalo z danej bájky, pretože 
každé ponaučenie sa snaží pôsobiť na ľudí a vychovávať ich k odstráneniu kritizovaných 
vlastností. Žiaci 1. stupňa využívali ľudové motívy a ornamenty, ktoré sa často vyskytujú 
v slovenských ľudových rozprávkach.“ 
Ľudmila Hanáková, Základná škola, Pugačevova, Humenné 
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„Tento školský rok sme opäť uvítali možnosť zapojiť sa do projektu Záložka spája školy. 
Partnerskou školou nám bola ZŠ v Jaslovských Bohuniciach. Téma záložiek, rozprávky 
a bájky, je žiakom veľmi blízka, každé má svoju obľúbenú rozprávkovú postavičku. Žiaci sa 
tešili, že svojou záložkou urobia radosť neznámemu kamarátovi, veľmi sa snažili a boli 
kreatívne. Samotné vyrábanie a zhotovovanie záložiek sme podporili rôznymi činnosťami na 
rozvoj čitateľskej gramotnosti, v triedach žiaci čítali príbehy z kníh, počúvali rozprávky z CD 
nosičov, navštívili hodiny čítania v Knižnici Karola Kmeťka. Mladší žiaci si rozprávky 
dramatizovali a aj vymýšľali. Sme radi, že výroba záložiek prispela k motivácii našich žiakov 
vziať rozprávkovú knihu do rúk. K záložkám sme našim kamarátom poslali aj ročenku našej 
školy a aj CD s divadelným predstavením našich žiakov. Záložky urobili radosť našim žiakom 
a bola to radosť dvojnásobná.“  
Stanislava Porhajašová, Základná škola sv. Svorada a Benedikta, Nitra 

 
 

 
 
„Záložky od našej partnerskej školy boli veľmi nápadité a naozaj veľmi pekné. Rozhodli sme 
sa, že si z nich urobíme v našej školskej knižnici v priebehu novembra výstavku, aby sa všetci 
naši čitatelia mohli inšpirovať a potešiť. Okrem toho, že si naši žiaci môžu prísť vybrať do 
školskej knižnice záložku od nového kamaráta, zároveň si aj s každou požičanou knihou 
odnesú darček – jednu zo záložiek podľa vlastného výberu. Ďakujeme za možnosť zapojiť sa 
do tohto projektu, ktorý má výbornú myšlienku. Tešíme sa na ďalší ročník a budúcu 
spoluprácu.“ 
Zlatica Miklošková, Súkromná základná škola, Námestie slobody, Sabinov 
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„Ako partnerská škola nám bola pridelená Základná škola s MŠ Martina Hamuljaka 
z Oravskej Jasenice. Naši žiaci zažívali veľkú radosť, keď balili a posielali záložky spolu 
s darčekmi a o to väčšiu radosť pocítili, keď si rozbalili obálku so záložkami pre nich. Boli 
sme veľmi vďační partnerskej škole aj za propagačný materiál o ich okolí, z ktorého sme si 
vyrobili výstavku a taktiež aj za krásne medovníky, ktorými si plánujeme dotvoriť vianočný 
kútik v škole a tak si pripomenúť našu peknú vzájomnú spoluprácu.“ 
Jana Hovancová, Základná škola s materskou školou, Torysa 

 
 

 
 

„Naši žiaci, počas krásnych jesenných popoludní, prišli do spoločenskej miestnosti našej 
základnej školy. Prečítali si svoju obľúbenú knihu, ktorú našli na poličke vo svojej izbe, alebo 
si požičali knihu zo školskej knižnice. Niektorí žiaci pri tvorbe využili aj poznatky 
nadobudnuté z dobrodružno-náučných kníh Slovensko – krajina plná tajomstiev. Zároveň si 
žiaci zaspomínali na mapovanie kultúrneho a historického dedičstva s autorkou projektu 
Slovensko – krajina plná tajomstiev Lenkou Šingovskou a na spoločnú exkurziu zameranú na 
nácvik čítania s porozumením a rozvoj čitateľskej gramotnosti v Betliari a Krásnej Hôrke.“ 
Jurina Šmelková, Základná škola, Dobšiná 
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„Tým šikovnejším sa podarilo vyrobiť i dve záložky, takže sme mohli pre priateľov z Čiech 
vybrať tie najvydarenejšie. Keď sa blížil termín výstavky, skompletizovali sme všetky krásne 
záložky. Napokon sme so žiakmi vyrobili aj veľké písmená, z ktorých sme zostavili celý názov 
témy a použili sme ich na výzdobu spoločenskej miestnosti. V starostlivo vyzdobenej 
a pripravenej spoločenskej miestnosti s nainštalovanou výstavkou záložiek prebiehali pekné 
literárne hodiny na celom prvom i druhom stupni. Hlavnou témou literárnych hodín bola 
rozprávka o Gulliverovi v Krajine Liliputánov, na ktorú nadväzoval pracovný list s úlohami 
testujúcimi nielen porozumenie textu, ale i so zábavnými a tvorivými zadaniami. 
V jednotlivých triedach sme si aj zasúťažili o najrozprávkovejšie a najoriginálnejšie 
dokončenie príbehu o Gulliverovi. Žiaci sa tešili z riešenia hrebeňovky, ktoré im prezradilo 
ďalšiu informáciu o hrdinovi rozprávkového príbehu.“ 
Silvia Adamcová, Základná škola s materskou školou, Zavar 

 
 

 
 
„Do tohto projektu sme sa zapojili s radosťou a tešili sme sa, že môžeme vytvoriť niečo 
zaujímavé a obdarovať našich kamarátov z inej školy. Inšpirovali sme sa rozprávkami ako 
Červená Čiapočka, Zlatovláska či príbehmi o drakoch a rytieroch. Prváčikovia si vybrali 
obľúbenú rozprávku Mimoni... Darované záložky sa stali súčasťou našich kníh a už teraz sa 
nevieme dočkať ďalšej výmeny.“ 
Karina Janeková, Základná škola s materskou školou, Sverepec 
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„Naša škola sa tretí rok zapojila do projektu s partnerskou školou v Ludgeřoviciach... Téma 
projektu bola zaujímavá nielen pre žiakov, ale aj pre pedagógov, ktorí si pospomínali na staré 
české rozprávky. Žiaci kreslili svoje obľúbené rozprávkové postavičky. V školskom klube čítali 
rozprávky starší mladším žiakom.“ 
Gabika Kéryová, Základná škola, Tisovec 

 
 

 
 

„Žiaci rozprávali o svojich obľúbených knihách, rozoberali príbehy, ktoré ich oslovili, 
predstavovali si, ako svojich obľúbených hrdinov nakreslia. Niektoré besedy prebehli na 
hodinách v triede, iné v priestore školskej knižnice. Určil sa formát záložky a technické 
možnosti jej vyhotovenia. A potom sme sa s chuťou pustili do práce. Žiaci robili dve záložky, 
lebo okrem danej témy chceli robiť aj svoje vlastné námety a ja som nemalo to srdce, aby som 
ich brzdila v ich aktivite a tvorivosti... Z Čiech sme dostali nielen krásne záložky, ale aj 
pamätnú medailu školy a sprievodné materiály o škole a Horných Počerniciach. Všetky 
záložky našli svojich nových majiteľov, žiaci sa tešili a boli veľmi hrdé, že vlastnia záložku od 
kamaráta z Čiech.“  
Iveta Arvajovičová, Základná škola, Ďumbierska, Banská Bystrica 
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„Niektorí žiaci nakreslili časť príbehu, iní svojich obľúbených hrdinov. V niektorých triedach 
bola výroba záložiek spestrením hodín literatúry, na ktorých žiaci rozprávali o prečítaných 
knihách... Naši žiaci si želajú, aby sa záložky, ktoré zhotovili, páčili kamarátom v Česku i na 
Slovensku. Dúfajú, že ich záložky sa stanú praktickou pomôckou pri čítaní v školskej knižnici, 
v škole či doma. Čítanie je predsa zážitok.“ 
Drahomíra Šupová, Základná škola, Tribečská, Topoľčany 

 
 

 
 
“K záložkám sme pribalili informačný materiál o našej škole a ručne napísaný list pre našich 
českých kamarátov, ktorí nám k záložkám pribalili aj 170 odznakov mesta Žatec a informačný 
materiál. Žiaci medzi sebou komunikujú cez sociálne siete a mailové adresy, ktoré si našli na 
záložkách.“ 
Eva Tóthová, Základná škola, Turnianska, Bratislava 
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„Žiaci našej školy vyrábali záložky s veľkou radosťou a odhodlaním urobiť ich čo najkrajšie. 
Každá učiteľka motivovala žiakov k výrobe záložiek či už príbehmi, rozprávkami alebo citátmi 
o knihách. Inšpirovala nás lienka Anulienka, Guľko Bombuľko, rozprávka O mýšatku, citáty 
o knihách, ako aj samotné relaxačné maľovanky. Tie sme pri čítaní časopisov a rozprávok 
vymaľovávali a tiež použili na výrobu záložiek spolu s citátmi, ktoré sme v knihách hľadali. 
Záložky, ktoré sme partnerskej škole poslali, sa nám páčili a bolo nám ľúto sa s nimi rozlúčiť. 
Vedeli sme však, že nimi určite urobíme radosť niekomu inému. Na hodine vlastivedy sme 
v rámci tematického celku Naša obec vyrobili pre kamarátov z Prievidze plagát o našom 
meste s informáciami o škole. Žiaci plagát vyzdobili a pripojili sme list s prianím pekných 
chvíľ pri čítaní kníh a s milou spomienkou na nás pri používaní záložiek.“ 
Lucia Mikulová, Základná škola s materskou školou, Maurerova, Krompachy 
 

 

 
 
„Do projektu sa zapojili všetci žiaci našej školy, vyrábali ich na hodinách výtvarnej výchovy 
i v školskom klube detí. Naši žiaci boli motivovaní rozhovorom o svojich obľúbených knihách, 
o knihách, ktoré práve čítajú. Zruční čitatelia a zároveň  šikovní výtvarníci vyrobili aj dve 
záložky kamarátom do priateľskej školy. Prostredníctvom internetu sa oboznámili 
s priateľskou školou.“ 
Adriana Poláková, Základná škola s materskou školou, Turá Lúka 
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„Počas nášho pravidelného Týždňa s knihou, ktorý mávame v tomto období, žiaci nielenže 
propagovali a interpretovali svoje obľúbené rozprávkové či iné knihy, ale najmä čítali, čítali, 
čítali... Etudy, rétorické vystúpenia a prezentácie tak obohatili nielen naše hodiny literárnej 
výchovy, ale aj popoludnia v našom Knižnom klube... O Vašom projekte sa pravidelne 
zmieňujeme aj v našej ročníkovej správe – Naša škola, kde pre rodičov a priateľov školy 
robíme exkurz tými najhodnotnejšími akciami, ktoré sme počas školského roka spolu so 
žiakmi robili. A pretože je toto jedna z TOP akcií, vždy má u nás čestné miesto v ročníkovej 
správe.“ 
Silvia Kližanová, Základná škola Radovana Kaufmana, Partizánske 

 
 

 
 
„Ako náhle učitelia oboznámili žiakov s témou projektu, žiaci sa pustili hneď do práce. Išli si 
do školskej knižnice vypožičať knihy a na hodinách výtvarnej výchovy, triednických hodinách, 
na krúžkoch i v družine čítali, plánovali formu a tému záložiek.“  
Anasztázia Sárközi, Základná škola s materskou školou s VJM, Svätý Peter 
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„Prípravu výroby záložiek sprevádzali rôzne akcie, ktoré sa konali v školskej knižnici – 
diskusie a besedy o prečítaných knihách, o obľúbených autoroch, súťaže v písaní ľubovoľných 
príbehov, súťaže v rýchlom čítaní, súťaž o najlepšieho čitateľa v mesiaci. V našej škole je 
každý žiak zapísaný v školskej knižnici. Mnohí žiaci doma nemajú knihy, preto každú stredu je 
plná školská knižnica čitateľov... Ďakujeme za nádhernú akciu, ktorá je spojená s čítaním 
kníh a tvorbou záložiek. Ďakujeme za možnosť zapojiť sa do takej krásnej akcie. Je to veľmi 
potrebné hlavne v dnešnej dobe, ktorá je plná počítačov, tabletov a mobilov.“  
Miroslava Hrabovská, Základná škola, Šumiac 

 
 

 
 

„Tohtoročnej téme projektu sme sa venovali niekoľko týždňov najmä na slovenskom jazyku. 
Žiaci tvorivo pracovali aj na výtvarnej výchove či pracovnom vyučovaní. Inšpiráciou nám 
boli príbehy starých, tradičných rozprávok (Červena čiapočka, Rozprávka o rybárovi a zlatej 
rybke), bájok (Vrana a líška), ale aj príbehy, ktoré sú výsledkom dnešnej modernej doby 
(Mimoni). V rámci svojich možností chcel každý potešiť iného žiaka na inej škole. Tento 
projekt bol od začiatku septembra na našej škole sprevádzaný aj inými akciami. V mesiaci 
september to boli dve divadelné predstavenia, Rozprávkový hrniec a Veselá rozprávka, ktoré 
majú naši žiaci obzvlášť radi, a v mesiaci október pri samotnej výrobe záložiek sme 
absolvovali aj Týždeň hlasného čítania, ktorý má pre našich žiakov nesmierny význam.“ 
Lucia Betková, Špeciálna základná škola, Čierny Balog 
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„Námety na záložky sme použili  z kníh z našej školskej knižnice. Prvákom učiteľky prečítali 
rozprávky z časopisu Vrabček. Druhákom sa páčili rozprávky a príbehy Jozefa Pavloviča. 
Tretiaci dokončili Nekonečný príbeh, čítali krátke poučné príbehy z Ezopových bájok. Štvrtáci 
vyhľadávali povesti a príbehy z okolia našej obce. Žiaci piateho a šiesteho ročníka čítali 
mladším spolužiakom povesti a bájky. Zahrali sa na spisovateľov krátkych príbehov zo života 
zvierat. Siedmaci, ôsmaci a deviataci čerpali námety z literatúry SJL a ANJ. O projekte sme 
verejnosť a rodičov oboznámili prostredníctvom webovej stránky školy.“ 
Hana Neoveská, Základná škola, Brodské 

 
 

 
 
„Žiaci boli nadšení, že ich záložky poputujú do Českej republiky. Záložky vyrábali nielen na 
hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale aj na hodinách informatiky a výtvarnej výchovy. 
Myslíme, že téma projektu bola úžasná. Preniesla nás aspoň na chvíľočku pri ich výrobe do 
sveta fantázie a výmyslov. A tak sa na záložkách objavovali draky, bosorky, škriatkovia, 
rytieri a iné fantastické bytosti. Z pripravených záložiek sme ako aj minulý rok pripravili malú 
výstavku, kde sa žiaci mohli pokochať svojimi výtvormi. Veď právom mali byť na čo hrdí.“ 
Gabriela Kaštanová, Základná škola s materskou školou, Višňové 
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„Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť tohto projektu. Práca s literatúrou – rozprávky, bájky 
a povesti, nielen na hodinách slovenského jazyka, ich veľmi tešila, čo sa odzrkadlilo na 
výsledkoch ich práce. Okrem záložiek do kníh sme žiakom tejto základnej školy poslali 
reklamné záložky od našich sponzorov, omaľovánky, DVD a informačnú publikáciu o našej 
škole. Tento projekt hodnotíme veľmi kladne – ako podporu čitateľskej gramotnosti 
u školopovinných detí a nadviazanie spolupráce so žiakmi iných škôl.“ 
Mária Šimnová, Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Limbová, Bratislava 
 
 

 
 
„Tento rok sme mali pridelenú školu s podobným zameraním, ako je naša, čiže pre zdravotne 
znevýhodnené deti a deti s mentálnou retardáciou. Žiaci čerpali inšpiráciu z prečítaných diel 
od známych autorov a vytvorili krásne záložky... Po prevzatí záložiek sme sa s koordinátorkou 
z našej partnerskej školy dohodli na budúcej spolupráci nielen v oblasti čitateľskej 
gramotnosti, ale aj v oblasti iných predmetov.“ 
Lucia Bučková, Spojená škola, Športovcov, Púchov 
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„Od začiatku októbra na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania a v školskom 
klube detí vyrábali záložky pre našich kamarátov zo Záhoria. Pri ich tvorbe už tradične zneli 
v triedach a oddeleniach ŠKD knižné príbehy, ktoré boli pre žiakov inšpiráciou. Mladší sa 
najčastejšie inšpirovali rozprávkami, tí starší zas povesťami a fantazijnými príbehmi... Vždy, 
keď záložky balíme a posielame partnerskej škole, sme plní očakávania. Budú sa našim 
kamarátom páčiť? Veríme, že tak ako tie ich priniesli radosť nám i naše potešili ich. Keď si 
záložky nájdu miesto v knižkách, ktoré budú čítať, možno si spomenú na kamarátov 
z východného Slovenska, ktorí tiež majú radi rozprávky, bájky, povesti i rôzne iné knižné 
príbehy.“ 
Eva Timárová, Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 
 
 

 
 
„Tak ako v minulých školských rokoch aj v tomto roku sa žiaci tešili na októbrové 
zhotovovanie záložiek. Využili skúsenosti z minulých rokov a rozšírili svoje pracovné postupy. 
Používali najviac techniky maľby, kresby a koláže. Na záložkách sa objavili krátke výroky 
o knihách, ba na niektorých aj postavy z literárnych ukážok. Všetci mali radosť, keď sme zo 
zhotovených prác pripravili malú výstavku. Bolo príjemné sledovať ich usmiate a spokojné 
tváre.“ 
Anna Čapistráková, Základná škola s materskou školou, Svinná 
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„Záložky boli vyrobené rôznymi technikami (napr. koláž, kresba, maľba). Žiaci z 2. stupňa 
dokonca použili na vyrobenie menovky na záložky aj PC s tlačiarňou. Na podporu čítania sme 
zrealizovali viacero aktivít v školskej knižnici (napr. výstava kníh, čítanie obľúbených 
príbehov svojim spolužiakom, starší čítajú mladším) a zapojili sme sa do 14. ročníka 
celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice.“ 
Jana Kocková, Základná škola, Ulica P. J. Šafárika, Prievidza 

 
 

 
 
„Tvorbe záložiek predchádzalo čítanie rozprávkových kníh v školskej knižnici (slovenské 
ľudové rozprávky Pavla Dobšinského), bájok a slovenských povestí. Na základe prečítaných 
textov žiaci zhotovovali záložky, na ktorých sa objavovali obľúbené postavičky či ilustrácie 
deja. Starší žiaci pripojili aj citáty o knihách. Na zadnú stranu záložiek žiaci uvádzali svoje 
mená, adresu školy. Adresátom záložiek bola česká ZŠ Úpice-Lány. Komunikácia 
s koordinátorkou pridelenej školy sa niesla v priateľskom srdečnom duchu. Okrem záložiek 
sme si navzájom poslali aj spomienkové darčeky pozostávajúce z pohľadníc, magnetiek, 
prospektov o školách a mestách, v ktorých sa školy nachádzajú. Mnohí žiaci oboch škôl sa 
skontaktovali a komunikujú prostredníctvom internetu.“ 
Zuzana Timková, Základná škola s materskou školou, Podolínec 
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„Téma bola naozaj rozprávková a tak sme aj rozprávkovo tvorili. Najviac sme sa našli 
v bájkach. Pri ich čítaní a rozoberaní poučení z nich sa žiaci veľa naučili... Žiaci sa 
z vyrábania svojich záložiek veľmi tešili. Bratislavskej partnerskej škole sme poslali súbor 
Ezopových bájok, ktoré sme sami vyrobili. Naši noví kamaráti nás zase potešili knihou povestí 
o regióne Rača, v ktorom sa ich škola nachádza.“ 
Ingrid Kršjaková, Základná škola s materskou školou, Tajovského, Poprad 

 
 

 
 
„Tento rok záložky pre českých kamarátov vyrábali na našej škole žiaci štvrtého, piateho 
a siedmeho ročníka. Štvrtáci spracovali najmä regionálne povesti o hradoch v našom okolí. 
Najčastejšie sa na ich záložkách objavuje dominanta nášho okresného mesta – Trenčiansky 
hrad, ktorý sa nachádza 18 km od Horného Srnia. Piataci a siedmaci sa inšpirovali starými 
gréckymi bájami, o ktorých sa učili aj na hodinách literatúry a dejepisu. K záložkám  sme 
rovesníkom do Prahy poslali na ukážku aj slovenský detský literárny časopis Slniečko a pre 
mladších žiakov cédečko s nahrávkami slovenských rozprávok. Každý žiak dostal na pamiatku 
našej spolupráce pero s logom našej obce.“ 
Eva Šumichrastová, Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Horné Srnie 
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„Do projektu sme sa prihlásili už tretíkrát. Každý raz to bola spolupráca s inou školou. 
Okrem vyrábania záložiek organizujeme na podporu čítania rôzne aktivity. Napríklad 
čitateľský maratón, Noc s rozprávkou, Rýchly čitateľ. Vďaka tomuto projektu sa naši žiaci 
mohli zoznámiť už s troma českými mestečkami, spolupráca aj v tomto ročníku bola skvelá 
a svojimi darčekmi nás partnerská škola prekvapila. My sme poslali okrem záložiek aj naše 
školské cédečko s detskými piesňami, ktoré sa im veľmi páčilo a chcú sa učiť slovenské texty, 
aby si mohli zaspievať.“ 
Renáta Maniková, Základná škola, Vyšné Hágy, Vysoké Tatry 

 
 

 
 

„Žiaci sa motivovali rozprávkami a aj inými príbehmi, ktoré čítali starší žiaci mladším. Mali 
sme totiž jeden celý týždeň, kedy žiaci druhého stupňa dramatizovaným čítaním priblížili 
žiakom z prvého stupňa zaujímavé rozprávky, bájky, povesti, básničky. No nebolo to len 
obyčajné čítanie. Žiaci museli vedieť odpovedať na rôzne otázky týkajúce sa textov. 
K vyrobeným záložkám sme pripojili drobné darčekové predmety. Dúfame, že naše výrobky 
i darčeky potešili žiakov partnerskej školy. Ďakujeme za možnosť zapojiť sa do tohto 
zaujímavého projektu.“ 
Branislav Bányi, Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Levice 
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„Žiaci pri výrobe záložiek zapojili svoju fantáziu. Veľký úspech mali kresbičky rozprávkových 
postavičiek ako Červená Čiapočka, Janko Hraško, Maťko a Kubko, Sedem kozliatok a vlk 
a iné. Pri výrobe záložiek vládla veselá nálada. Žiaci boli šťastní, že môžu vyrábať záložky 
pre kamarátov z partnerskej školy. Pri zhotovovaní záložiek počúvali rozprávky, starší žiaci si 
doniesli svoje obľúbené knihy a inšpirovali sa aj ilustráciami z nich. Niektorí žiaci doniesli 
cédečko s rozprávkami, pozorne ich počúvali, a tak sa im lepšie pracovalo.“ 
Viera Tóthová, Základná škola, Haličská cesta, Lučenec 

 
 

 
 

„Žiaci našej školy sa zapojili do tohto projektu s veľkou chuťou, radosťou, nadšením 
a tvorivosťou. Inšpirovali sa hlavne prečítanými knihami, rozprávkami z vyučovacej hodiny, 
ako aj z kníh požičaných zo školskej knižnice. Nápady boli hlavne postavičky z rozprávok 
O Kubkovi a Maťkovi, Mach a Šebestová, O Šípovej Ruženke, Popoluška... A tak ako sme sa 
my tešili z darčekov a zo záložiek od našej partnerskej školy z Českých Budějovíc, tak sme aj 
my potešili ich. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s vybratou partnerskou školou do 
budúcnosti.“ 
Mária Poliačiková, Základná škola, Jánošovka, Čierny Balog 
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„Ako sprievodné podujatie k projektu sme si vytvorili čítanie v našej školskej knižnici, ktorú 
žiaci majú kedykoľvek k dispozícii... Záložky, ručne vyrobené darčeky, ktoré žiaci vytvárali 
v tvorivých dielňach, spomienkové suveníry s logom našej obce spolu s napísaným listom pre 
našich kamarátov sme zaslali do našej partnerskej školy v Oticiach. S našou partnerskou 
školou budeme udržiavať i naďalej mailové i facebookové kontakty. A už sa tešíme na ďalší 
ročník tohto projektu.“ 
Erika Brindzová, Základná škola, Čechynce 

 
 

 
 
„V rámci projektu sme nadviazali nové priateľské kontakty s pridelenou českou základnou 
školou v Strašniciach, v Prahe, ktorú mohlo časť našich žiakov aj navštíviť a priamo tak 
odovzdať naše vyrobené záložky spolu s malými darčekmi, ktoré pripravili naši žiaci spolu so 
svojimi učiteľmi. Bolo nám veľkým potešením spolupracovať s touto partnerskou školou 
a veríme, že sa všetkým obdarovaným žiakom záložky aj samotné príbehy, ktoré im poslúžili 
k tvorbe záložiek, páčili.“ 
Lenka Hadbavná, Základná škola, Chminianske Jakubovany 
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„Naša škola sa zapojila do tohto projektu prvýkrát. Spolupráca s českou školou bola 
vynikajúca a naše záložky sa im veľmi páčili. Verím, že budúci rok sa znovu zapojíme do tohto 
úžasného projektu, ktorý nielen spájal školy, ale zároveň upevňoval vzťahy aj našich žiakov 
pri výrobe záložiek. Ďakujem za Vašu príjemnú komunikáciu a stálu informovanosť.“ 
Michaela Maciková, Spojená škola, Pavlovce nad Uhom  

 
 

 
 
„Naši žiaci veľmi radi čítajú a vytvoriť záložku pre nich nebol žiadny problém. Čítajú na 
vyučovacích hodinách, v školskej knižnici, ale najviac doma. V našej škole vždy máme rôzne 
akcie, ktoré sú zamerané na podporu čítania. V tomto roku sa snažíme našu školskú knižnicu 
zrekonštruovať, zmodernizovať a taktiež zakúpiť ďalšie knižné tituly.“ 
Sylvia Benčová, Základná škola s materskou školou, Lemešany 
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„Naši žiaci sa inšpirovali bájkou o zajacovi a korytnačke, starší vytvorili záložky s hádankou 
súvisiacou so znalosťou  frazeologizmov z gréckych bájí. Z materiálov o partnerskej škole sme 
vytvorili nástenku. Tešíme sa na ďalší ročník.“ 
Mariana Masnicová, Gymnázium, Tvrdošín 

 
 

 
 
“Žiaci našej školy sa pri tvorbe záložiek inšpirovali príbehmi a rozprávkami, ktoré buď 
prečítali, alebo ktoré práve čítali. Menším žiakom učiteľka počas tvorenia záložiek čítala 
rozprávky alebo im púšťala audio rozprávky... Žiakov zaujala možnosť výmeny záložky 
a následná možnosť komunikovať so žiakmi z inej školy. Dokonca sme mali i prípady, keď 
žiaci priniesli ďalšie záložky z domu, len aby mohli osloviť viac žiakov a získať tak viacerých 
nových priateľov.“ 
Jana Potočárová, Základná škola s materskou školou, Oščadnica 
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„Naši školáci – mladí čitatelia sa veľmi potešili, že sa opäť budú môcť realizovať 
a prostredníctvom záložky do knižky imaginárne spojiť s kamarátom z iného mesta. Tí 
najmenší, prváci, sa po prvýkrát stretli s touto formou kamarátstva. Žiaci mali z tvorby 
záložiek veľkú radosť. Veríme, že naše záložky potešili žiakov z partnerskej školy. Ďakujeme 
všetkým, hlavne učiteľom a žiakom Základnej školy sv. Ladislava v Topoľčanoch, ktorí s nami 
na projekte spolupracovali a tešíme sa o rok na nové zážitky pri výmene záložiek.“ 
Slávka Zakuťanská, Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Petra a Pavla, Belá 
nad Cirochou 
 

 

 
 
„Naši žiaci tvorili záložky s veľkou radosťou a odhodlaním. Keďže väčšina z nich veľmi rada 
číta, mali aj mnoho nápadov čo a ako nakresliť. Vyrábali záložky rôznych tvarov a veľkostí... 
Spolu so žiakmi sme napísali list, v ktorom prajeme žiakom z partnerskej školy veľa úspechov 
a radosti zo záložiek. Dúfame, že aj budúci ročník projektu bude taký úspešný, ako bol tento.“ 
Dominika Konečná, Základná škola s materskou školou, Čataj 
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„Každý rok sa zapájame do tohto krásneho projektu, ktorý aspoň na malý čas spojí školy, 
privedie žiakov naspäť ku knihám a dá im záložku, ktorá ich vždy poteší, keď si knižku opäť 
otvoria. Veľmi pekne ďakujeme žiakom a učiteľom zo ZŠ Saratovskej z Levíc za ich priateľský 
prístup, pekné záložky a školské časopisy. Bolo nám cťou s nimi spolupracovať.“ 
Ivana Šugárová, Základná škola s materskou školou, Rosina 

 
 

 
 
„... a napísali sme, že si čítame českú rozprávku O víle Amálce. Učiteľky z našej českej 
partnerskej školy sa potešili a napísali, že si tiež nejakú slovenskú rozprávku prečítajú. Pri 
čítaní sme sa dozvedeli, že našim žiakom nerobí problém český text a rozprávkam rozumejú, 
lebo české rozprávky sledujú a majú v Českej republike rodiny. Niektorí už boli u nich na 
návšteve. Naši žiaci stále používajú darované záložky a tešia sa z nich.“ 
Jarmila Adamovská, Základná škola, Poľný Kesov 
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„S veľkým elánom a množstvom nápadov sa žiaci našej školy spolu s učiteľkami výtvarnej 
výchovy a vychovávateľkami už po tretíkrát zapojili do tohto projektu. Podnety a námety na 
záložky sme hľadali v múdrostiach ukrytých v bájkach i povestiach. Popri čítaniu a počúvaniu 
poučných príbehov žiaci tvorili najmä technikou kolorovanej kresby a koláže pútavé a oku 
lahodiace záložky... Keďže sa nám osvedčila minuloročná spolupráca so základnou školu 
v Karvinej a vytvorili sme s ňou v priebehu minulého školského roka i korešpondenčnú 
spoluprácu, naše záložky putoval k nim.“ 
Ľubomíra Gromová, Základná škola, Haniska 

 
 

 
 
„... naši žiaci si záložky od svojich českých kamarátov vložili nielen do učebníc slovenského 
jazyka a do literárnej výchovy, ale aj do kníh, ktoré čítajú. Na hodinách literárnej výchovy 
sme si pozreli aj webovú stránku školy našich priateľov a získali sme tak ďalšie nové 
informácie o ich škole a aktivitách. Sprievodným podujatím tohto projektu bola čitateľská 
dielňa a čítanie knihy od Jána Uličianskeho Analfabeta Negramotná.“ 
Kamila Komarová, Základná škola, Spišské Podhradie 
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„V školskej knižnici sme usporiadali čitateľský maratón, žiaci čítali a odmenou im bola 
záložka, ktorú si vybrali od našich nových kamarátov. Záujem o nádherné záložky bol veľkou 
motiváciou k úspechu. Nielen žiaci, ale aj učiteľky boli nádhernými záložkami očarené... 
Partnerstvo so ZŠ s MŠ Alexandra Vagača z Detvy budeme udržiavať. Čoskoro im zašleme 
vianočný pozdrav, ktorým obdarúvame každoročne našich najmilších.“ 
Marcela Timková, Základná škola, Vtáčkovce 
 

 

 
 

„Tohtoročná téma bola pre žiakov veľmi vhodne vybraná, pretože tak ako rozprávky, bájky 
a povesti nemajú hranice, nemá hranice ani detská fantázia. A toho sa chytili naše učiteľky, 
vychovávateľky, no hlavne žiaci. Každý z nich chcel, aby bola jeho záložka čo 
najoriginálnejšia... Ak by ste očakávali, že sa tešili hlavne mladší žiaci, musím vás vyviesť 
z omylu. Očká pri záložkách zažiarili i tým starším, nevynímajúc našich deviatakov. Potvrdilo 
sa tým, že ešte stále má zmysel robiť takéto projekty, preto veľká vďaka patrí aj vám ako 
odbornej garantke tohto česko-slovenského projektu. Ďakujeme!“ 
Radoslav Sunitra, Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 
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„Záložky sme si vymenili s čitateľmi z českej školy v Bojkoviciach a tak sme sa vzájomne 
obohatili o nápady aj ďalšie poznatky. My sme spracovali pri príležitosti 750. výročia našej 
obce povesť o kuruckých bitkách a o skale zbojníka Stana, na oplátku sme dostali krásne 
spracované bájky a iné rozprávky. Rozbalili sme si ich práve v deň, kedy by zbojník Stano 
oslavoval svoje meniny, teda 13. novembra, na Stanislava. Tešíme sa, že naši žiaci sa aj 
takouto formou učia a zdokonaľujú.“ 
Oľga Závacká, Základná škola s materskou školou S. Timona, Trenčianska Turná 

 
 

 
 
„Pridelenej partnerskej škole som sa veľmi potešila, nakoľko som ako žiačka navštevovala 
práve túto školu v Nesluši. Do projektu sa zapojili všetci žiaci našej školy...“ 
Mária Sláviková, Základná škola, Nobelovo námestie, Bratislava 
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„Mladší žiaci pracovali na hodinách výtvarnej výchovy a doma. Inšpirovali sa svojimi 
obľúbenými rozprávkami a príbehmi, ako i slovenskými ľudovými rozprávkami od Pavla 
Dobšinského, ktoré im kolegyňa čítala počas hodín výtvarnej výchovy. Dúfame, že naše 
záložky iných žiakov potešili a budú im spríjemňovať čas strávený s knihou.“ 
Adriana Bobeničová, Gymnázium sv. Františka z Assisi, Hurbanova, Žilina 

 
 

 
 

„Výrobu záložiek sme doplnili čítaním z kníh, a tak sme ešte viac umocnili tvorivú atmosféru 
v jednotlivých triedach. Výsledky práce našich žiakov každoročne vystavujeme v školskej 
knižnici a žiaci, ktorí sa podieľali na výrobe záložiek, si túto výstavku vždy prezrú ešte pred 
tým, než naše záložky pošleme partnerskej škole...“ 
Danica Mjartanová, Gymnázium Ladislava Novomeského, Bratislava 
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„Žiaci na hodinách literatúry, v popoludňajších hodinách i na zastupovaných hodinách 
navštevovali školskú knižnicu, kde s veľkým záujmom vyberali vhodné knihy, ktoré by ich 
inšpirovali pri tvorbe záložiek. Oslovili ich najmä rozprávkové knihy, knihy povestí a bájí, 
z ktorých čerpali inšpiráciu. Využili z nich nádherné ilustrácie, ktoré rôznymi výtvarnými 
technikami spracovali na samotných záložkách. Doplnkovými akciami boli hravé popoludnia 
s knihou, kedy sme si z vybraných kníh čítali, hrali divadielka, dotvárali príbehy...“ 
Katarína Sudárová, Súkromná základná škola s materskou školou DSA, Lučenec 
 

 

 
 
„... opäť sme sa s radosťou a nadšením pustili do práce so záložkami. Použili sme obrázky 
rôznych zvieratiek z rozprávok, príbehov, lebo tie máme najradšej. Poniektorí sa tešíme 
z malých miláčikov i v domácom prostredí. Každú záložku sme doplnili citátom o knihách...“ 
Helena Mečárová, Spojená škola, Hradná, Komárno 
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„Naša škola sa už po siedmykrát zapojila do tohto projektu. V rámci neho spolupracujeme so 
ZŠ Zbiroh v Českej republike. Okrem záložiek na vyhlásenú tému žiaci robili aj záložky 
k stému výročiu založenia našej spoločnej republiky...“ 
Slavomíra Orlová, Základná škola, Vajanského, Skalica 

 
 

 
 
„Našli sme si výborných kamarátov z Českej republiky, ktorí k nám boli veľmi priateľskí. 
S veľkou radosťou sme preto pre nich vyrábali záložky. Pri ich výrobe sme sa inšpirovali 
knihou Viktor v lese. K záložkám sme našim českým kamarátom priložili priateľský list, 
v ktorom bol aj napísaný obsah prečítanej knihy a naše fotografie... Len čo naši žiaci dostali 
záložky a listy od českých kamarátov, hneď si sadli a písali odpovede... Ďakujeme za užitočný 
a prospešný projekt.“ 
Katarína Királyová, Základná škola s materskou školou, Rastislavice 
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„... poďakovali sa Vám za vytvorenie tak výnimočného projektu, do ktorého sa zapájame 
každoročne. Tento projekt nás zaujal svojou samotnou myšlienkou a poslaním. Naši žiaci sú 
kreatívni, s chuťou sa zapájajú do všetkých aktivít, kde môžu využiť svoju fantáziu a tvorivosť. 
Myšlienka nadviazať nové priateľské vzťahy a vzájomne sa obdariť lákavou záložkou, ktorá 
spríjemní čítanie, žiakov nadchla a s chuťou sa pustili do práce.“ 
Janka Lacková, Základná škola Dr. Daniela Fischera, Kežmarok 
 
 

 
 

„Starší žiaci využili jednu stranu záložky na ilustrovanie a druhú stranu použili na písanie 
úryvku daného príbehu. Ilustrovali rozprávky, bájky a príbehy, ktoré čítali doma, v škole na 
hodinách slovenského jazyka a literatúry. V školskej knižnici si vyhľadali knihy, aby sa im 
ilustrácia čo najvernejšie podarila... Chceme veľmi pekne poďakovať za zaujímavý projekt, 
ktorý umožňuje kontaktovať sa so školou v susednom Česku. Zároveň sa pedagógovia 
obohacujú o zaujímavé postupy a metódy práce so žiakmi, s knihou, umocnení 100. výročím 
vzniku Česko-Slovenska.“ 
Jarmila Gondeková, Základná škola s materskou školou, Olcnava 
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„Žiaci našej školy veľmi radi navštevujú školskú knižnicu. Najradšej čítajú rozprávky Pavla 
Dobšinského, bratov Grimmovcov, ako aj príbehy od Gabriely Futovej, Jána Uličianskeho... 
Knihu Ezopových bájok držal v ruke určite každý žiak našej školy. Výrobe záložiek sme sa 
venovali celý mesiac október. Zahrali sme sa na moderátorov, spisovateľov, básnikov, 
ilustrátorov. Zdramatizovali sme si rozprávky Červená čiapočka, Snehulienka, Janíčko 
a Marienka, Koza a sedem kozliatok, Popoluška... Z čadčianskej partnerskej školy nám prišla 
očakávaná veľká obálka krásnych záložiek a propagačných materiálov o kultúrne bohatom 
regióne Kysúc. Zo záložiek sme si v školskej knižnici vytvorili nádhernú nástenku.“ 
Jana Urbanová, Základná škola, Čaklov 
 

 

 
 
„Našu školu navštevujú rómski žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia a tomu sa 
prispôsobila aj práca s knihami, rozprávkami a samotnými záložkami. Žiaci sa inšpirovali 
vyslovene klasickými rozprávkami. Rozprávočky sme čítali, počúvali, skladali sme dejové 
puzzle, vymýšľali závery. Na jednu stranu kreslili vlastnú ilustráciu rozprávky, ktorú si sami 
zvolili a na druhú stranu napísali svoje kontaktné údaje. Naši štvrtáci vlastnoručne napísali aj 
list.“ 
Martina Širgelová, Základná škola, Veľká nad Ipľom 
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„Výroba záložiek vyvoláva u žiakov aktivitu, súťaživosť a emotívne cítenie. Predstava, že to 
robia pre svojich nových kamarátov, vyvolala v nich veľkú zodpovednosť za svoje dielo. 
Sústredili sme sa na tvorivé nápady a dali sa do práce. Vyučovacie hodiny sa menili na malé 
tvorivé dielne, kde bolo cítiť srdečnosť, zodpovednosť, súťaživosť aj nevypovedané otázky. 
A záložky boli na svete.“ 
Viera Šuličová, Základná škola, Sečovská Polianka 

 
 

 
 
„Našou partnerskou školou sa stala česká ZŠ Lanškroun. Spolupráca počas projektu bola 
výborná, odovzdali sme si navzájom priateľský zoznamovací list, kontaktné údaje, priebežne 
sme si podávali informácie e-mailom a nakoniec sme si odovzdali aj záložky, s prianím 
objavenia krásy a múdrosti kníh. Žiaci z českej školy nám takisto poslali krásne originálne 
záložky, z ktorých naši žiaci mali veľkú radosť... Ďakujeme, že sme mohli byť knižnou 
rodinkou česko-slovenských kníh. Pri realizácii záložiek sme sa cítili ako postavičky 
v rozprávke.“ 
Janka Ferencová, Základná škola, Gemerská Poloma 
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„Ďakujeme za partnerskú českú školu ZŠ Tábor. Veľmi nás teší, že môžeme už niekoľko rokov 
spolupracovať s touto českou školou, pretože sa takto medzi nami vytvorilo krásne 
priateľstvo. Našim kamarátom sme poslali tie najkrajšie. Srdečne ďakujeme českým priateľom 
za balík krásnych záložiek a výbornú spoluprácu. Všetky záložky sme rozdali a pomáhajú nám 
pri čítaní v šlabikári a čítanke. Tešíme sa na ďalšie pokračovanie projektu.“ 
Zuzana Petíková, Základná škola, Nábrežná, Nové Zámky 

 
 

 
 
„V piatok 26. 10. 2018 mali žiaci možnosť prezrieť si výstavku všetkých záložiek a každý 
ročník mal možnosť vybrať si jednu záložku ako cenu diváka.“ 
Emília Padušňáková, Základná škola s materskou školou, Mútne 
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„Keďže sme v čase realizácie projektu preberali na hodinách literárnej výchovy dojímavý 
vlastenecký príbeh od Sama Chalupku Turčín Poničan, žiaci siahli po tejto téme a s chuťou sa 
pustili do výroby najkrajšej záložky pre českých kamarátov. Na doplnenie sme českej strane 
poslali celé znenie básne, textovo-obrázkovú prezentáciu v PowerPointe (s dôrazom na 
krásnu myšlienku lásky k rodnej krajine), sprievodné materiály o autorovi, mapku miesta 
týkajúceho sa príbehu, vysvetlenie významu niektorých slovenských slov.“ 
Martina Šimanská, Základná škola s materskou školou, Bučany 

 
 

 
 
„Žiaci sa radi hrajú, čítajú knihy, časopisy, kreslia, maľujú. Máme v triede knihy zo školskej 
knižnice a záložky často využívame nielen pri ich čítaní doma, počas prestávok, ale aj na 
vyučovacích hodinách. Mnohým z našich postihnutých detí pomáhajú nielen pri orientácii 
v texte, ale aj pri zlepšovaní techniky čítania. Čítanie nám zase pomáha rozvíjať slovnú 
zásobu, osvojovať si nové informácie. A to všetko súvisí s knihami a literatúrou... Chceme sa 
vám poďakovať za výbornú organizáciu a hlavne za všestrannú podporu pre účastníkov. 
Skutočne je vidieť veľký záujem, profesionalitu a lásku k tomu čo robíte.“ 
Iveta, Pikniková, Špeciálna základná škola s materskou školou, M. R. Štefánika, 
Hlohovec 
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„Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí o našej partnerskej škole. O tom, že žiaci radi čítajú 
a majú rôzny čitateľský vkus, svedčí aj to, že záložky sme pripravovali do rôznych druhov 
kníh. Žiaci 1. až 4. ročníka ich vyrábali s veľkou chuťou a nadšením. K záložkám žiaci 
pribalili aj darček. Nakreslené a zarámované slniečko s pozdravom...“ 
Eva Seitlerová, Základná škola, Krakovany 

 
 

 
 
„Žiaci s veľkou chuťou vyrábali záložky pre svojich kamarátov. Do práce sa pustili žiaci 1. – 
6. ročníka a vyrobili skutočne pekné záložky k prečítaným knihám, rozprávkam i bájkam... 
Počas októbra prebiehala na našej škole akcia Čítajú nám starí rodičia, ktorí prišli do školy 
a čítali našim žiakom rozprávky.“ 
Simona Melicherová, Základná škola J. A. Komenského, Čadca 
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„Aj tento rok sa žiaci aktívne zapojili do projektu a vytvorili veľmi pekné a neobyčajné 
záložky pre českú školu. Na záložky napísali rôzne citáty a odkazy pre našich českých 
priateľov. Námety čerpali zo svojich obľúbených kníh alebo z kníh zo školskej knižnice. Pri 
odovzdávaní záložky žiaci reprodukovali prečítanú knihu a motivovali aj ostatných žiakov 
k prečítaniu. Najkrajšie záložky boli odmenené sladkou odmenou... Sme veľmi radi, že sme sa 
opäť zapojili a že sme tento rok nadviazali kontakt s českou školou.“ 
Nikola Kubíková, Základná škola s materskou školou, Podzávoz, Čadca 

 
 

 
 
„Veľmi radi čítame, preto sme sa znova ako každý rok zapojili aj do tohto projektu. Na 
hodinách literatúry sme s piatakmi tvorili rôzne záložky, na ktorých boli zobrazené známe 
rozprávkové postavičky (Krtko), ako aj slovenskú a českú vlajku... Na zadnej strane bol 
napísaný aj slovenský/český text – názov knihy, čo symbolizuje, že tieto rozprávky poznáme aj 
na Slovensku, aj v Čechách.“ 
Adriana Hlavinková, Spojená škola, Tilgnerova, Bratislava 
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„Rozprávky majú svoje čaro a nepoznajú hranice. Vedia o tom aj žiaci prímy a sekundy, 
pretože ich s radosťou výtvarne zobrazovali na záložkách, ktoré v tomto roku boli adresované 
do Česka – žiakom Gymnázia v Ostrave Hrabůvka. Vyberali prednostne české a slovenské 
rozprávky. Ďakujeme učiteľke Magdalenke Musialovej, ktorá inšpirovala žiakov k tvorbe 
záložiek s mytologickou tematikou a sprostredkovala osviežujúcu písomnú komunikáciu. 
Pevne verím, že z tohto projektu vznikne veľa srdečných priateľstiev.“ 
Eva Kubalová, Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca 
 

 

 
 
„Žiaci na našej škole vyrábali záložky na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného 
vyučovania a v oddeleniach školského klubu detí. Použili rôzne spôsoby výroby – od kreslenia 
vlastnou rukou, vyfarbovania predlôh, vystrihovania, lepenia nálepiek až po skladanie do 
rôznych útvarov. Žiaci sa inšpirovali nielen klasickými rozprávkami o princeznách, zakliatom 
princovi, Malom princovi, ale aj novodobými o mimoňoch, pirátoch, poníkoch či 
korytnačkách a iných zvieratkách. Niektorí sa inšpirovali bájkami o levovi a myške či líške 
a havranovi.“ 
Miriam Šedová, Základná škola, Požiarnická, Košice 
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„Naša škola sa do projektu zapojila už po šiestykrát a som hrdá na našich žiakov a moje 
kolegyne, že našu školu úspešne reprezentujú krásnymi, svedomito vyrobenými záložkami, 
napísanými listami a básničkami na rôznych školách na Slovensku a Česku. Pod vedením 
triednych učiteliek sa žiaci opäť s radosťou ocitli v svete rozprávok, bájok, príbehov 
a s nadšením sa pustili do výroby záložiek. Práca ich bavila a pod ich rukami vznikli krásne 
záložky, ktorými sme podľa slov učiteľky z partnerskej školy všetkých žiakov milo potešili.“ 
Janka Ďurčová, Základná škola, Golianova, Banská Bystrica 
 

 

 
 
„Záložky do knihy sme vyrábali na hodinách výtvarnej výchovy, no najviac času pri výrobe 
záložiek sme strávili v priestoroch školskej knižnice. Pri vytváraní záložiek sme použili rôzne 
materiály, farbičky, fiksy, lepidlá, látky, gombíky, farebné papiere. Námety žiaci čerpali 
najviac z rozprávok a povesti. Pri príležitosti osláv 50. výročia Základnej školy v Jaklovciach 
sme usporiadali podujatie Hodina čítania. Zúčastnili sa ho všetci žiaci z 1. stupňa a aj detičky 
z neďalekej materskej školy. Ako po iné roky aj v tomto roku sa žiaci tešia na nové záložky od 
svojich rovesníkoch z pridelenej partnerskej školy a ďakujú žiakom a učiteľom nielen za 
záložky, ale aj za propagačné materiály.“ 
Anna Eliášová, Základná škola, Jaklovce 
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„Veľmi sme sa potešili, že nám bolo pridelené české Gymnázium v Chotěboři. O tomto meste 
sme toho veľa nevedeli, a preto sme si na hodinách hneď zisťovali, kde sa nachádza, aké je 
veľké, čo zaujímavé sa v ňom či v jeho blízkosti dá navštíviť. Žiaci využili na záložkách motívy 
českých, francúzskych, ruských či amerických rozprávok, bájok a povestí, ktoré patria medzi 
ich najobľúbenejšie.“ 
Ľudmila Kónyová, Evanjelická spojená škola, Prešov 

 
 

 
 

„Okrem záložiek si školy vymenili darčekové predmety a listy. Od nás boli zaslané magnetky 
školy, časopisy Ježko, erby ako voňavé dekoračné mydielka a aj list. Z ich školy boli doručené 
magnetky a pohľadnice súvisiace so 750. výročím založenia obce Harichovce. Vzájomná 
komunikácia koordinátorov bola rýchla, plná nadšenia a záložky boli krásnymi umeleckými 
dielkami. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu projektu.“ 
Jana Hatványiová, Základná škola s materskou školou, Diviaky nad Nitricou 
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„Žiaci prejavili pri tvorbe záložiek originalitu v obsahu, uplatnili svoju predstavivosť 
a fantáziu a usilovali sa vyrobiť záložku podľa svojich možností a schopností. A snažili sa o to 
viac, že vedeli, že ide o darček pre zatiaľ neznámeho kamaráta z českej školy v Sudiciach. 
Prostredníctvom záložiek vyjadrili, aké príbehy ich oslovili a čo radi čítajú. Zároveň sa 
podelili o svoje čitateľské zážitky a tak odporučili knihy na čítanie rovesníkom z partnerskej 
školy.“ 
Renáta Kadlecová, Základná škola, Nacina Ves 

 
 

 
 
„Projekt Záložka do knihy spája školy spojil nielen dve školy, ale aj učiteľa so školou, keďže 
som ako začínajúci učiteľ nemal príležitosť doposiaľ pracovať na podobnom projekte. Tento 
projekt ma priblížil k deťom, žiakom bližšie. Pracovali sme na hodinách výtvarnej výchovy 
a na výtvarnom krúžku. Usporiadali sme tiež malý školský projekt Trieda číta triede, kde 
starší žiaci čítali tým mladším príbehy z rôznych kníh. Počas tohto čítania žiaci vytvárali 
svoje jedinečné, originálne záložky... Taktiež chcem poďakovať organizátorom 
projektu a pani Rozálii Cenigovej za odbornosť a priateľskosť akou sa projektu zhostila.“ 
Patrik Šopor, Základná škola s materskou školou, Horná Kráľová 
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„Už niekoľko rokov sa tradične v októbri zapájame do tohto projektu. Tohoročná téma 
umožnila žiakom zamyslieť sa nad prečítaným a uvedomiť si, aké posolstvo má každá kniha. 
A tak sme hlavne v rozprávkach hľadali lásku, dobro, odvahu, priateľstvo, dôvtip, a to nie 
v jednej, ale v 190 knihách, presne toľko záložiek sme poslali základnej škole v Žiline... Už 
teraz sa tešíme na nový ročník.“ 
Iveta Kečková, Základná škola s materskou školou, Poprad-Spišská Sobota 
 
 

 
 
„Naši žiaci siahli po tvorbe domácich i zahraničných autorov a pred spolužiakmi 
odprezentovali prečítané knihy. Najviac našich žiakov zaujali rozprávky od P. Dobšinského či 
H. Ch. Andersena. Z bájkarov bodoval Ezop a Krylov (Lev a myš, Zajac a korytnačka, Líška 
a bocian). Z príbehov zasa očaril Malý princ od A. de Saint Exupéryho. Príťažlivou sa stala 
aj kniha Lewisa Carrolla – Alenka v ríši divov. Zrealizovali sme návštevy školskej knižnice, 
uskutočnili besedu s mladou spisovateľkou, spoločne sme si nahlas čítali rôzne príbehy 
a zamerali sme sa na prípravu recitačných súťaží žánrovo zameraných na rozprávku 
a povesť.“ 
Erika Drozdová, Základná škola, Fábryho, Košice 
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„... na rub záložiek sme napísali názvy kníh, ktoré radi čítame. Do balíčka sme pribalili 
sprievodný list, brožúrky o našom okresnom meste Zvolen a o Pustom hrade. Naši štvrtáci 
napísali lhenickým štvrtákom listy a čakajú na odpovede... Ďakujeme.“ 
Helena Prokayová, Základná škola Adely Ostrolúckej, Budča 
 
 

 
 
„Žiaci sa inšpirovali knihami, ktoré už prečítali alebo ich čítali s učiteľkami na hodinách 
čítania a literatúry. Motivovali ich najmä bájky a príbehy o zvieratkách. Starší žiaci sa 
sústredili najmä na povesti a scifi príbehy. Záložky robili s láskou, s cieľom niekoho 
obdarovať. Potom sme usporiadali v školskej knižnici výstavku záložiek. Odborná porota 
vybrala zo 150 záložiek 15 najkrajších. Ich autori boli odmenení peknými diplomami 
a zaujímavými knihami... Veríme, že naša spolupráca so ZŠ v Ústí nad Labem bude 
pokračovať formou mailovej alebo písomnej komunikácie žiakov a učiteľov. Chceme si 
vymieňať skúsenosti najmä v oblasti výchovno-vzdelávacej práce. Všetko záleží len od nás.“ 
Miroslava Petríková, Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 
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„Ďakujeme, že sme sa mohli zapojiť do tohto krásneho projektu. Naši žiaci vyrobili pre 
partnerskú školu tradičné aj netradičné záložky. Počas projektu sme so žiakmi čítali 
rozprávky a bájky v našej školskej knižnici vďaka čomu mali mnoho nápadov pri tvorení 
záložiek. So žiakmi sme veľa komunikovali o ich obľúbených knihách a postavách... 
Najdôležitejšie je, že žiaci s radosťou čítali a vyrábali záložky. V závere projektu sa 
nesmierne tešili, ako pošleme naše záložky do Čiech. Spolu s nimi sme poslali aj pár 
pamätných predmetov našej obce.“ 
Mária Pavluvčíková, Základná škola, Žakovce 
 
 

 
 
„Naši žiaci vyrábali záložky s motívom obľúbenej rozprávky a povesti, ktoré sa viažu k nášmu 
hradu. A žiaci z našej partnerskej školy pre nás vyrobili krásne záložky s obľúbenými 
postavičkami z rozprávok, z ktorých mali naši žiaci veľkú radosť.“ 
Eva Hrtánková, Základná škola s materskou školou, Lietavská Svinná-Babkov 
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„Do projektu sa zapojili žiaci 1. a 2. stupňa, ktorí vyrábali záložky na hodinách výtvarnej 
výchovy, na krúžkoch, v školskom klube a niektorí sa potrápili s ich výrobou aj doma. 
Inšpirovali sme sa knihami, ako sú: Najkrajšie bájky, Slovenské rozprávky 
a Povesti. K Medzinárodnému dňu školských knižníc sme v školskej knižnici uskutočnili 
výstavku kníh spojenú s predajom a zážitkové čítanie pod názvom Moja obľúbená rozprávka 
či kniha.“ 
Janka Ďuricová, Základná škola, Polomka 
 
 

 
 
„Po prvom písomnom kontakte s partnerskou školou v Blatnom sme začali s organizovaním 
tvorivých dielní, ktorých sa zúčastňovali naše mimoriadne tvorivé deti školského klubu 
a záujmového útvaru Kamarátka kniha. Žiaci 5. a 6. ročníka pracovali na záložkách na 
hodinách výtvarnej výchovy. Sprievodnou aktivitou kreslenia bolo čítanie ľudových 
rozprávok. Starší školáci čítali a malí majstri kreslili, strihali a lepili. Deti deťom čítali a deti 
deťom vyrábali záložky.“ 
Alena Hanáková, Základná škola, P. Jilemnického, Zvolen 
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„Naša škola sa už po šiestykrát zapojila do tohto projektu. Najskôr sme si spoločne 
pripomenuli Medzinárodný mesiac školských knižníc. Potom začali žiaci čítať rozprávky, 
povestí, bájky a rôzne príbehy. Dokonca sme mali besedy o prečítaných rozprávkach, 
bájkach... Prečítaný text žiakov inšpiroval k tomu, aby s chuťou a nadšením vyrábali záložky 
rôznych tvarov, s rôznymi motívmi a s použitím najrozličnejších techník... Projekt je pre nás 
prínosom, vzbudzuje u našich žiakov záujem o knihu, ktorá je pre život stále dôležitá.“ 
Anna Brezinová, Základná škola, Východná 
 
 

 
 
„Do výroby záložiek sa zapojili aj naši telesne postihnutí žiaci. Do balíka sme okrem 
dohodnutého počtu záložiek vložili aj záložky navyše pre učiteľky a takisto propagačný 
materiál o regióne Nitra, papierové spoločenské hry Mesto Nitra, materiál z Nitrianskej 
galérie, z ktorého si môžu žiaci vytvoriť čiapku alebo vrtuľku a taktiež omaľovánky Príbeh 
kráľa Svätopluka a Pribinov príbeh.“ 
Mária Gočárová, Spojená škola, Mudroňova, Nitra 
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"V každom ročníku žiaci do svojich záložiek vložili kus srdca, preto vznikli originálne záložky 
na ktorých sú zvieratká z rozprávok, rozprávkové postavičky, citáty o knihách a časti 
jednotlivých rozprávok. Inšpirovali sme sa mnohými rozprávkovými knihami 
v  školskej knižnici, literatúrou v jednotlivých ročníkoch a rozprávkami, ktoré si pamätáme 
z televízie..." 
Jana Kozová, Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec  
 
 

 
 
„... súčasťou balíčka bol aj list, v ktorom sme sa dozvedeli niečo viac o našej českej 
partnerskej škole. Celý projekt bol pre žiakov zaujímavý a inšpiratívny.“ 
Anna Šeniglová, Základná škola, Malé Leváre 
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„Výrobu záložiek sme si spríjemnili čítaním a počúvaním rozprávok, povestí a príbehov, ktoré 
nepoznajú hranice – čítali ich žiaci, učitelia, počúvali sme ich z CD či magnetofónovej kazety, 
prostredníctvom internetu, dramatizovali sme ich, spájali s hrou na telo, s tancom a spevom, 
vyfarbovali k nim pracovné listy. Autorov rozprávok, príbehov a povestí sme vybrali spomedzi 
slovenských a českých (Josef Čapek) spisovateľov, pretože sme na nich zamerali aj školský 
projekt čitateľskej gramotnosti a zároveň si pripomíname 100 rokov Česko-Slovenska...“ 
Katarína Gajdošová, Spojená škola, Nám. sv. Cyrila a Metoda, Vrbové 

 
 

 
 
„Prváci vytvorili záložky na príbehy Guľka Bobuľka od Márie Ďuríčkovej, druháci a tretiaci 
sa zamerali na rozprávky a štvrtáci čítali knihu Očko špehúň od Gabriely Futovej  a na túto 
tému vyrobili záložky. Žiaci pracovali s nadšením a s radosťou a pod ich rukami vznikali 
zaujímavé dielka. Záložky od našej partnerskej školy z Torysy boli veľmi pekné a rôznorodé 
záložky. Okrem nich nás potešili aj milé propagačné materiály o ich dedine aj okolí. Z nich 
sme si vytvorili aj výstavku na chodbe školy...“ 
Margita Ferancová, Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka, Oravská 
Jasenica 
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„V našej škole sa v tomto školskom roku do projektu zapojili žiaci 1. – 9. ročníka. V priebehu 
mesiaca september žiaci vyberali knižky a námety v školskej knižnici. V októbri na hodinách 
výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, tvorivej dramatiky, výtvarného krúžku a v ŠKD 
vytvárali nápadité záložky. Uplatnili nielen tvorivosť, fantáziu, ale i poznatky z prečítanej 
rozprávky, povesti alebo príbehu...“ 
Anna Mrkvová, Základná škola s materskou školou, Makov 

 
 

 
 
„Našich žiakov projekt zaujal, inšpirovali sme sa najmä ľudovými rozprávkami. Na podporu 
čítania sme zorganizovali besedu v priestoroch školského čitateľského kútika s autorom kníh 
pre deti Branislavom Jobusom. Okrem záložiek sme do balíka priložili knihu, pohľadnice 
o našej obci spolu s propagačnými materiálmi o našom krajskom meste. Tiež sme poslali 
obaly na knihy, ktoré žiaci vyrábali minulý rok. Niektorí žiaci poslali aj krátke listy, v ktorých 
sa stručne predstavili a mali záujem o dopisovanie si s kamarátom z partnerskej školy 
a o spoznanie pridelenej školy.“ 
Eva Milučká, Základná škola s materskou školou, Hrnčiarovce nad Parnou 
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„Motívy záložiek čerpali žiaci predovšetkým z rozprávok a povestí. Pre najmenších sme 
pripravili rozprávkový motív v podobe maľovaných ježibabiek a dráčikov. Podarené práce 
niesli podobu Pinokia, rytierov, morských víl či nešikovných majstrov Pata a Mata...“ 
Miriam Kasášová, Základná škola, J. Alexyho, Zvolen 
 
 

 
 

„Tohtoročná téma nás veľmi potešila, pretože rozprávky a povesti sú u žiakov našej školy 
veľmi obľúbené. Tradične sa činnosť na projekte začala návštevou školskej knižnice. Žiaci si 
prezerali, aké knihy sa nachádzajú v našej školskej knižnici a vo dvojiciach si vybrali jednu 
knižku, ktorá sa im páčila. Postupne sme z každej knižky čítali nejaký úryvok a diskutovali 
o prečítanom. Samozrejmosťou bolo zhrnutie hlavných postáv, slovenských a českých 
spisovateľov a názvy detských rozprávkových knižiek a príbehov.“ 
Stanislava Zemanová, Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Šaľa 
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„Popri tvorbe záložiek starší žiaci čítali krátke bájky. Mladší žiaci sa viac zamerali na 
rozprávkové motívy, ktoré sú im zrejme bližšie. Všetci žiaci k tejto činnosti pristupovali 
maximálne zodpovedne a s vedomím, že okrem pekného obrázku na záložke posielajú 
neznámym kamarátom aj úprimné pozdravy a že i týmto spôsobom môžu rozdávať 
radosť, úsmev, vytvárať priateľstvo a pomáhať nájsť cestu ku knihe, k čítaniu.“ 
Milota Kelčíková, Základná škola Janka Matúšku, Dolný Kubín 
 

 

 
 
„Do projektu sa zapájame už niekoľko rokov a žiaci sa vždy tešia na výrobu záložiek a na 
záložky, ktoré dostanú oni z partnerskej školy. V triedach sme mali besedy o knihách, ktoré 
žiaci čítajú doma... Vždy sme mali pridelenú inú školu, tento rok to bola ZŠ s MŠ Dřísy 
a chceli by sme s nimi spolupracovať aj naďalej. Dohodli sme sa, že si naši žiaci budú aj 
dopisovať a tak si priateľstvo budú ešte viac upevňovať. Ďakujeme vám za realizáciu tak 
krásneho projektu a tešíme sa opäť o rok.“ 
Ľubica Šalagová, Základná škola, Žabokreky  
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Komunikácia s českou partnerskou školou bola príjemná a pošta, čo sme od nich dostali, 
veľmi milá. Okrem záložiek nám zaslali i milé listy a dve knižky o nich. Tak sme sa mohli 
dozvedieť o ich kraji a meste viac a dokonca už poznáme aj nejaké povesti o nich. A dúfame, 
že sme i my spríjemnili školský rok ZŠ Bodkovice.“ 
Martina Sedláková, Základná škola, Jedľové Kostoľany 
 

 

 
 
„Chcela by som poďakovať za tento skvelý projekt v mojom mene a v mene aj mojich kolegov. 
Naši žiaci si vychutnávali chvíle strávene na tomto projekte. Počas projektu sme mali 
čitateľský maratón. Žiaci čítali s radosťou. Okrem toho na hodinách čítania reprodukovali 
rozprávky a takto sme vhupli priamo do rozprávkových príbehov. Žiaci na záver projektu 
napísali list svojej vybranej škole, kde jej všetko opísali.“ 
Andrea Bajtošová, Základná škola s materskou školou, Hrabušice 
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„... spolupráca s našou partnerskou školou prebehla veľmi dobre. Naši kamaráti nám poslali 
milý sprievodný list a pekné záložky, z ktorých sme urobili na chodbe školy nástenku. Neskôr 
si ich žiaci rozdelia a vložia do svojich práve rozčítaných knižiek. Ďakujeme Vám za pekný 
projekt.“ 
Hana Blažeková, Základná škola, Školská, Holíč 

 
 

 
 

„Doplňujúce akcie na podporu čítania realizujeme pravidelne. Napríklad 23. 10. 2018 bola 
v našej škole beseda so spisovateľom Ondrejom Nagajom. Oslávili sme aj Medzinárodný deň 
školských knižníc. Robievame čitateľský maratón. Špeciálne pri výrobe záložiek sme si 
vyučovacie hodiny presúvali do školskej knižnice, kde si žiaci mohli pripomenúť rozprávky 
a pri ich výrobe počúvali čítajúcu vyučujúcu.“ 
Magdaléna Zelienková, Základná škola s materskou školou, Turčianske Teplice 
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„Tohto roku sme sa zamerali hlavne na diela našich slovenských autorov. Celý tento školský 
rok máme totiž zameraný na Slovensko, na jeho históriu, osobnosti, prírodu a všetko, čo sa 
týka Slovenska. V rámci Medzinárodného dňa školských knižníc sme usporiadali spoločné 
čítanie príbehov. Staršie deti čítali mladším a tiež učiteľky a vychovávateľky čítali deťom 
z kníh. Veríme, že takouto formou sme podporili u žiakov pekný vzťah ku knihe a k čítaniu.“ 
Agnesa Fuková, Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Nitra 

 
 

 
 

„Pri výrobe záložiek sme sa často rozprávali o prečítaných knihách, o tom, či deti rady čítajú 
a čo čítajú, vyučujúci sa snažili deti prilákať k záujmu o čítanie a vlastne aj využitie záložiek, 
ktoré dostanú z partnerskej školy. Tohtoročná téma deti naozaj zaujala a záložky zhotovovali 
s radosťou a tiež sa tešili na záložky, ktoré dostanú od kamarátov z partnerskej školy.“ 
Lucia Holováčová, Základná škola s materskou školou, Dolná Strehová 
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„Zo záložiek a z listov z našej partnerskej školy sme si zhotovili nástenku... Bola som 
prekvapená, keď sa naši žiaci rozhodli potešiť choré deti z MŠ a ZŠ pri Fakultnej nemocnici 
v Brne nielen záložkami, ale aj našimi slovenskými knihami. Náš balíček teda obsahoval 
navyše aj knihy: Lehota pod Vtáčnikom, Gúľalo sa jabĺčko, Slovenské ľudové riekanky, Letí, 
letí, všetko letí.“ 
Erika Cipovová, Základná škola, Lehota pod Vtáčnikom 
 

 

 
 
„Žiakom 1. ročníka učiteľka prečítala rozprávku a oni ju nakreslili na záložku. Žiaci 2. – 9. 
ročníka si sami vybrali obľúbený príbeh, bájku, či povesť. Svoje dojmy potom preniesli na 
záložku. Tvorba záložiek žiakov tak zaujala, že niektorí vyrobili aj dve záložky. Ďakujeme za 
úžasný a podnetný projekt a tešíme sa na ďalší ročník.“ 
Tatiana Solnicová, Základná škola, Lehota 
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„Žiakov inšpirovali knihy: Povesti o slovenských hradoch, Tajomný gobelín, Winnetou, 
Matilda, More oblúd, Denník odvážneho bojka, Stopárov sprievodca galaxiou, Malý princ, 
Pán Prsteňov, Anna zo Zeleného domu, Papierové mestá a pod. Záložky boli rôznych tvarov 
a spracované rôznou výtvarnou technikou. Vzájomná komunikácia prebiehala výborne 
a niektorí žiaci si vymenili kontakty. Projekt oživil hodiny literatúry a umenia.“ 
Radoslav Matejov, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava 

 
 

 
 

„Sprievodným programom pri výrobe záložiek na 1. stupni bolo čítanie detských 
rozprávkových knižiek, hodiny hlasného čítania a dramatizácie príbehov v školskej knižnici. 
Na 2. stupni sme si pre žiakov pripravili čitateľské súťaže, žiacke besedy o prečítaných 
knihách a návštevu školskej knižnice v priebehu hodín slovenského jazyka a literatúry alebo 
v poobedných hodinách.“ 
Martina Vrancová, Základná škola, Jelšava  
 
 



 68 

 
 
„V minulom školskom roku sme sa odhodlali rozšíriť našu spoluprácu so žiakmi z partnerskej 
školy v Českej republike v Starej Červenej Vode osobnou návštevou. V mesiaci jún 2018 
pricestovala vlakom skupinka 12 žiakov a 4 dospelých k nám pod Tatry. Strávili sme spolu 
dva dni. Prvé dopoludnie sme sa vzájomne spoznávali v škole formou hier a kvízov. Popoludní 
nás prijal na obecnom úrade pán starosta a obdaroval deti i dospelých balíčkami sladkostí, 
knihami a suvenírmi. Podvečer sme strávili opekačkou a individuálnymi návštevami 
v rodinách detí, s ktorými si české deti dopisovali. Na druhý deň sme kamarátov pozvali na 
výlet. Navštívili sme Spišský hrad a mesto Levoča.“ 
Zuzana Lazorová, Základná škola, Hôrka 

 
 

 
 

„Tohtoročná téma projektu bola veľmi zaujímavá a žiaci si naozaj mohli vybrať zo širokej 
a pestrej škály kníh. Na hodinách čítania a literatúry sa so svojimi učiteľkami porozprávali 
o potrebe čítania, priniesli si do školy svoje obľúbené knižky, navštívili aj školskú knižnicu 
a výroba záložiek sa mohla začať...“ 
Kornélia Heinrichová, Základná škola, Československej armády, Moldava nad Bodvou 
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„So žiakmi sme sa aktívne usilovali získať čo najviac informácií o partnerskej škole. Ako 
formu sme využili internet. Žiaci v rámci práce v školskom klube merali na internetovej mape 
vzdialenosti medzi našimi školami a získavali čo najviac informácií o obci Domoušice formou 
kvízov a hádaniek...“ 
Jana Kováčová, Základná škola, Mučín  
 
 

 
 
„Už po deviatykrát sa naša škola zapojila do tohto úžasného projektu. Vždy s napätím 
očakávame, odkiaľ budeme mať pridelenú partnerskú školu. Tento rok nám bola vybraná 
Základná škola s materskou školou Alexandra Duchoviča z Uliča. O tejto škole sme doposiaľ 
vôbec nepočuli, ani sme si nevedeli predstaviť, kde sa škola nachádza... Informačný materiál, 
ktorý nám poslala naša partnerská škola, budú naši žiaci študovať na hodine geografie.“ 
Andrea Tóthová, Základná škola s materskou školou, Dubník 
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„Tak ako každý rok, tak aj tento rok sme od začiatku školského roka na hodinách výtvarnej 
výchovy vyrábali záložky do kníh. Žiaci kreslili rozprávky, bájky a príbehy. Mladším žiakom 
sme pri výrobe záložiek čítali rozprávky, starším bájky a rôzne príbehy. Záložky sme si 
vymenili so ZŠ Komenského zo Svitu, ktorá v rámci exkurzie do Dolného Kubíne navštívi našu 
školu. Na ich návštevu sa tešíme.“ 
Františka Stehurová, Základná škola Petra Škrabáka, Dolný Kubín 

 
 

 
 
„Tento školský sme opäť komunikovali a vymieňali si záložky, propagačné materiály 
s partnerskou materskou a základnou školou v Ľubotíne. Páči sa nám prostredie a okolie, 
v ktorom sa škola nachádza a tiež príjemní ľudia, s ktorými komunikujeme... Z propagačných 
materiálov a niektorých záložiek sme doplnili nástenku a reprezentačné materiály sme 
darovali najšikovnejším žiakom.“ 
Soňa Tomešová, Základná škola, Mlynská, Senec 
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„Na hodinách čítania a výtvarnej výchovy som čítala príbehy o lienke Školienke, ktorá začala 
chodiť do školy. Príbehy boli veľmi poučné aj pre súčasných žiakov. Iní žiaci sa inšpirovali 
tradičnými alebo modernými rozprávkami.“ 
Dominika Kellerová, Základná škola s materskou školou, Šalgovce 

 
 

 
 

„Do projektu sa zapájame dlhé roky a máme ho veľmi radi. Baví našich žiakov, ktorí sa 
snažia podľa svojich možností a schopností namaľovať čo najkrajšiu záložku, nakoľko máme 
aj ťažko postihnutých. Na podporu čítania sme zorganizovali aj tento rok hodinu hlasného 
čítania a exkurziu do školskej knižnice.“ 
Andrea Malik, Spojená škola, Šaľa 
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„Žiakov sme oboznámili s projektom na hodinách SJL. Pre inšpiráciu sme navštívili školskú 
knižnicu, kde v rozprávkových knihách a knihách povestí našli námet na záložky. Tie žiaci 
robili nielen doma, ale aj na hodinách výtvarnej výchovy...“ 
Anna Hricovínyová, Gymnázium Martina Kukučína, Revúca 

 
 

 
 
„Žiaci využívali rôzne kreatívne techniky na rôzne tvary a veľkosti záložiek. Mottom bola 
práca starovekých Sumerov, ktorí z hliny, kameňov a rôznych prírodných materiálov vytvorili 
veľkolepé diela. Okrem tvorby záložiek sa žiaci podieľali i na rôznych ďalších doplňujúcich 
aktivitách na hodinách slovenského jazyka a literatúry, a to: Oprav literárneho škriatka, 
Tvorba a riešenie A-Z kvízov a podobne.“ 
Adriana Puchoňová, Spojená škola J. M. Hurbana, Žilina 
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„Žiaci pri výrobe záložiek zažili trojnásobnú radosť. Prvýkrát pri zhotovovaní záložiek, 
druhýkrát, keď sa dozvedeli správu, že kamaráti z partnerskej školy svoje záložky prinesú 
osobne. Pre problémy s cestovaním sa napokon návšteva žiakov zo Vsetína nezrealizovala, ale 
naši žiaci sa úprimne tešili aspoň z balíka so záložkami, ktoré sme dostali poštou.“ 
Marta Krajancová, Základná škola pri LVS, Pri kaštieli, Nitra 

 
 

 
 
„Žiaci čítali rozprávkové knihy, ktoré si doniesli z domu. Starší žiaci čítali na hodinách 
mladším spolužiakom. Po prečítaní príbehov si ťahali otázky, na ktoré museli odpovedať. 
Pracovali v skupinách, kde písali osnovy príbehov, rozprávali si rôzne príbehy a rozprávky...“ 
Andrea Ceklárová, Základná škola s materskou školou, Veľký Slavkov 
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„Z projektu boli naši žiaci nadšení. Každý sa snažil odviesť svoju prácu čo najlepšie. Hlavnou 
inšpiráciou pre žiakov 3. ročníka boli obľúbené rozprávkové postavy. Žiaci, ktorí sa učia 
anglický jazyk, na svoje záložky okrem rozprávkových postáv, pridali aj rôzne anglické 
slovíčka.“ 
Eva Lichá, Základná škola A. Sládkoviča, Sliač 

 
 

 
 
„Osobne sa mi projekt páči svojou motiváciou, lebo svojou silou nenápadne vedie žiakov 
k aktívnemu čítaniu, k čitateľským zážitkom, k odhaľovaniu nepoznaného sveta nekonečných 
príbehov a oceňujem jeho výchovný aspekt – darovať radosť = záložku.“ 
Anna Sukubová, Základná škola, Mníchova Lehota 
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„Žiaci boli radi, že môžu svojou záložkou potešiť svojich rovesníkov, žiakov z inej školy. Na 
podporu tohto projektu sme zorganizovali aj podporné aktivity: Najkrajší zážitok z prázdnin, 
Hrady, zámky, jaskyne a netopiere.“ 
Eva Sabóová, Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca, Lučenec 
 

 

 
 
„Použili sme knihu Slovenské obrázkové povesti od Ondreja Sliackeho a Mariána Čapku. Po 
prečítaní viacerých povestí sme si vybrali povesť, ktorá sa viaže k nášmu kraju, konkrétne 
k Smolenickému zámku, ktorý sa nachádza v našom blízkom okolí a žiakom je známy. Žiaci sa 
najviac vo svojich kresbách zamerali na zobrazenie Smolenického zámku a Bratislavského 
hradu...“ 
Dana Jamrichová, Základná škola s materskou školou, Osuské 
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„Mnohými aktivitami sa snažíme u žiakov rozvíjať kladný vzťah k čítaniu, ku knihám, 
v ktorých je ukrytá múdrosť, poučenie a zábava. Vyhotovením záložiek do kníh sa u žiakov 
rozvíja kreativita, fantázia, estetické cítenie a buduje sa priateľstvo medzi deťmi z iných škôl.“ 
Darina Kučerová, Základná škola, Rozmarínová, Komárno 
 

 

 
 
„... žiaci štvrtého ročníka sa jednoznačne zhodli na žltej postavičke Mimoňa, pretože sa s ňou 
zoznámili pri návšteve kina a v školskom klube detí. Niektorí žiaci vyrobili aj dve záložky, iní 
sa zase ťažko so svojou záložkou lúčili.“ 
Adriana Čechová, Základná škola s materskou školou, Dvorec 
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„Žiaci sa inšpirovali rôznymi knihami, ako boli napríklad Hľadá sa šteniatko, Harry Potter, 
Zasnežená Červienka, Denník malého bojka, Muflón Anciáš, Príbeh veľryby. Záložky spolu 
s listom, kde sme našim kamarátom z partnerskej škole napísali niečo o nás a našej škole a že 
sa budeme tešiť na ďalšiu spoluprácu, sme pekne zabalili do balíka a poslali...“ 
Zuzana Malyaková, Základná škola, Malinovo 
 
 

 
 
„Každý rok nám práca na záložkách prináša nové a príjemné pocity, skvelé zážitky a veľa 
krásnych chvíľ. Tešíme sa, že naše záložky potešia kamarátov v Trstine a že sa objavia 
v rozčítaných knihách a pri čítaní kníh zažijú žiaci radostný pocit. Tým záložky splnia to, 
k čomu sú určené.“ 
Anna Murínová, Základná škola Jána Drdoša, Vígľaš 
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„S našou partnerskou školou sme sa skontaktovali v danom termíne a vymenili sme si základné 
údaje. So žiakmi sme si na internete vyhľadali údaje o českom mestečku, na interaktívnej tabuli 
sme si prezreli fotografie, polohu i rozlohu, erb, vyhľadali školu. Jeden žiak toto mestečko 
dokonca cez letné prázdniny i navštívil, tak sme si doplnili informácie z prvej ruky.“ 
Kristína Pániková, Základná škola s materskou školou, Ružindol 
 
 

 
 
„Na záložkách sa objavili známe rozprávkové bytosti, s ktorými sa môže bežný čitateľ 
stretávať nielen v podobe knižnej, ale aj televíznej (napr. bosorky, čarodejnice, dobrí 
princovia, zakliate princezné, rozprávky bratov Grimmovcov, výber z tvorby Pavla 
Dobšinského).“ 
Veronika Inglotová, Základná škola Jozefa Horáka, Banská Štiavnica 
 
 



 79 

 

 
 
„... ďakujeme za opätovnú možnosť zapojiť sa do projektu, ktorý žiakov čoraz viac spája 
s knihou, umožňuje im prežívať rôzne dobrodružstvá, rozvíjať nové a možno aj dlhodobé 
priateľstvá. Žiakom našej partnerskej školy sme pripravili záložky s motívmi obľúbených 
hrdinov, ako sú napríklad Guľko Bombuľko, Tri prasiatka, Ferdo Mravec, Zlatá rybka, 
Včielka Maja, Žabiatko, Červená Čiapočka, Macko Pú či Mimoni.“ 
Ružená Kočišová, Základná škola, Bystrany 
 
 

 
 
„Tohoročná téma ponúkla žiakom široký priestor využiť predstavu a fantáziu a skĺbiť ju 
s vedomosťami a poznatkami o literárnych dielach. Pravidelne čítame doma i v škole. 
Vyrobené záložky našich žiakov ponúkali bohatú pestrosť príbehov. Mladší i starší žiaci 
stvárňovali radšej rozprávky.“ 
Ľubica Karliková, Základná škola s materskou školou, Krajné 
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„Obľubujeme čítanie kníh a dramatizáciu príbehov. Našej partnerskej škole sme okrem 
záložiek poslali aj videoanimáciu, fotografie z výletu a výroby záložiek, jedno vydanie nášho 
školského časopisu, leták/brožúrku o našej škole, farbičky, balóny, nálepky pre žiakov a list. 
Táto spolupráca nám priniesla veľa zaujímavých poznatkov a nových priateľov.“ 
Helena Gaľová, Spojená škola, Matice slovenskej, Prešov 
 
 

 
 
„Triedne učiteľky a vychovávateľky z ŠKD pripravili pre našich žiakov rôzne aktivity (napr. 
čítali rozprávky, riešili kvízy, kreslili). Žiaci sami doniesli svoju obľúbenú rozprávkovú knižku 
a vzájomne sa inšpirovali, čo zaujímavé by sme si mohli prečítať a potom nakresliť. Takýmto 
spôsobom sme zároveň rozvíjali aj našu čitateľskú gramotnosť.“ 
Oľga Urbančíková, Základná škola, Abovská, Košice 
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„Výrobe záložiek predchádzali mnohé aktivity. Prvákom čítali rozprávky deviataci. Prváci sa 
poobliekali do rozprávkových kostýmov a zahrali si niektoré rozprávky, najviac sa im páčila 
rozprávka Perníková chalúpka. Druháci okrem čítania rozprávok robili zábavné hry a súťaže, 
vždy na tému niektorej ľudovej rozprávky. Tretiaci boli na exkurzií na Trenčianskom hrade, 
kde si vypočuli povesť Studňa lásky, ktorá ich inšpirovala k výrobe záložiek. Tiež ich očarila 
česká rozprávka Mach a Šebestová, ktorú nielen čítali, ale si aj pozreli film, pričom im vôbec 
neprekážalo, že bol v českom jazyku. Štvrtáci čítali nielen rozprávky, ale aj zozbierali 
a prečítali všetky povesti z nášho okolia.“ 
Zuzana Valašíková, Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Pruské 
 
 

 
 
„Tento projekt je naozaj výnimočný. Dokáže u žiakov naštartovať kreatívneho ducha, 
čitateľsky zvládnuť príbeh a urobiť radosť kamarátom, ktorí záložku dostanú. Rozvíjať 
u žiakov tvorivosť, zdokonaľovať techniku čítania, inšpirovať k štedrosti a láske k blížnemu – 
to je to, čo by mal učiteľ dosiahnuť.“ 
Ľubomíra Valasová, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Spišská Nová Ves 
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“Vďaka projektu sme prežili krásny čas, obklopení rozprávkami, bájkami a povesťami. 
Výrobe záložiek sme sa venovali na hodinách čítania, výtvarnej výchovy a na krúžku 
zameranom na podporu čitateľskej gramotnosti s názvom Čítam si rád. Výrobu záložiek 
žiakom spríjemňovali učiteľky čítaním rozprávok. Tak isto si žiaci čítali rozprávky navzájom, 
v menších skupinách, v školskej knižnici a nosili si knižky aj zo svojej domácej knižnice.“ 
Martina Hudecová, Základná škola, Pukanec 
 
 

 
 
„Projekt sme s nadšením uvítali. Pokladáme ho za zaujímavú výzvu ako upútať žiakov 
a inšpirovať ich k práci s knihou. Teší nás aj možnosť nadviazať priateľstvá so žiakmi z inej 
školy. Po vyhotovení záložiek sme ich zaslali našej kontaktnej škole v Čechách. K záložkám 
sme pribalili aj darčekové predmety – šálku s ručnou maľbou Budmerického kaštieľa, pero 
s erbom Budmeríc.“ 
Lenka Bacigalová, Základná škola s materskou školou, Budmerice 
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„Žiakom sa práca darila a veľmi ochotne pracovali. Tešili sa, že si svoje práce vymenia 
s kamarátmi z českej školy... Na škole robíme recitačné súťaže, pripravujeme kultúrne 
programy pre obce, pretože k nám chodia žiaci z troch obcí, a tiež navštevujeme obecnú 
knižnicu.“ 
Lenka Pechová, Základná škola, Veľké Uherce 
 
 

 
 
„... každý žiak našej školy dostal list od kamaráta z Borovej Lady. Záložky sa niesli v duchu 
Čert a s ním spojené rozprávky. Naše záložky mali hlavnú postavičku Krtka. Verím, že 
spolupráca s našou českou partnerskou školou bude pokračovať aj v budúcnosti. Naši žiaci sa 
nevedeli dočkať a hneď aj kamarátom napísali. Vážená pani Cenigová, Váš projekt má krásnu 
myšlienku. Nielen žiaci, ale aj učitelia sme nadšení. Veľmi pekne Vám ďakujeme a tešíme sa, 
ako sa zapojíme do ďalšieho ročníka.“ 
Jana Poláčeková, Základná škola, Kráľová nad Váhom 
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„Tvorba záložky bola prispôsobená tak, aby sa každý žiak mohol realizovať aj napriek svojmu 
zdravotnému znevýhodneniu. Pri tvorbe záložky žiaci najprv sledovali krátku rozprávku alebo 
im pedagóg prečítal krátky úryvok z rozprávky. Spoločnými silami boli vyrobené záložky, 
ktoré boli s láskou vytvorené a odoslané kamarátom zo Špeciálnej základnej školy v Detve... 
Z krásnych kamarátskych záložiek bola vytvorená výstavka v triede, aby sa žiaci mohli podeliť 
o radosť aj s ostatnými. Po výstavke si žiaci vyberú záložku, ktorú si zoberú na pamiatku 
domov. Žiaci sa tak naučili, že zdieľaná radosť je dvojnásobná radosť.“ 
Silvia Dziaková, Špeciálna základná škola sv. Anny, Stará Ľubovňa 
 
 

 
 
„Sme radi, že sme sa opäť mohli zapojiť do tohto motivujúceho projektu na podporu čítania. 
V našej škole sme sa zamerali na výrobu záložiek, ktoré väčšinou niesli tému zvieracích, 
ľudových, autorských rozprávok a bájok. Zaujímavou aktivitou a spríjemnením bola beseda so 
žiakmi o knihe Povesti a historky z Liptovskej Tepličky a návšteva školskej knižnice. Projekt 
bol pre nás veľkým obohatením.“ 
Katarína Kupčová, Základná škola s MŠ Štefana Náhalku, Liptovská Teplička 
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„... v balíku Vám zasielam záložky na znak priateľstva, ktoré vyrobili naši žiaci s láskou. Žiaci 
ich vyrábali na hodinách výtvarnej výchovy a v školskom klube. Vopred Vám ďakujem za 
Vami zaslané záložky a veľmi sa na ne tešíme.“ 
Marta Dzurišová, Základná škola, Pavlovce 
 
 

 
 
„Do tohto skvelého projektu sa naša škola zapája od jeho vzniku. Do výroby záložiek sa ako 
každoročne zapojili žiaci ISCED1 aj ISCED2 našej základnej školy. Samotnej výrobe záložiek 
predchádzalo čítanie kníh rozprávok, poviedok J. G. Tajovského a povestí vypožičaných 
z našej školskej knižnice. Tvorba záložiek bola výborným oživením a spestrením vyučovacích 
hodín a čo je najpodstatnejšie – dôležitým motivačným prvkom pri zvyšovaní záujmu čítania 
u žiakov.“ 
Judita Juhászová, Základná škola, Saratovská, Levice 
 
 
 
 
 



 86 

 

 
 
„Na záložkách sme sa snažili vyobraziť rôzne rozprávkové postavičky... Spolu so záložkami 
sme im poslali srdečný list s našimi fotografiami a plno obrázkových materiálov o našom 
meste. Od kamarátov z pridelenej školy sme už dostali balíček krásnych záložiek, ktoré pre 
nás vyrobili. Zatiaľ sme z nich vyzdobili panel, aby sme ich mohli všetci poprezerať, ale už sa 
tešíme až nás budú sprevádzať pri čítaní rôznych príbehov.“ 
Renata Divácká, Špeciálna základná škola, Holíč 
 
 

 
 
„Záložky sme tvorili na hodinách výtvarnej výchovy, ako aj na hodinách čítania, v školskom 
klube i v školskej knižnici. Inšpiráciou pre ich tvorbu boli naše obľúbené knihy. Do balíčka 
sme spolu so záložkami pribalili aj sprievodný list, v ktorom sme im priblížili našu obec 
i školu. Záložky, ktoré sme dostali, sme najskôr vystavili v školskej knižnici.“ 
Ľudmila Kolenčíková, Základná škola s materskou školou, Oravská Lesná 
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„Inšpirovali sa prečítanými rozprávkami, bájkami, povesťami a knižnými príbehmi. Kreslili 
svoje obľúbené postavy ako napríklad Popoluška, Červená čiapočka, Maťko a Kubko, Danka 
a Janka... Snažili sa, aby vlastnoručne zhotovený darček v podobe záložky do knihy 
rovesníkov z Čiech zaujal svojou farebnosťou či rôznym tvarom. Odporúčali im, aby si tie 
knihy vo voľnom čase prečítali. Sprievodnou aktivitou projektu bolo vytvorenie Knihy 
priateľstva. Skupina starších žiakov zostavila obrázkový slovník českých a slovenských 
slovíčok. K ilustráciám priraďovali dvojjazyčné výrazy, ktoré vyhľadali na internete.“ 
Valentina Brudňaková, Spojená škola, Centrálna, Svidník 
 
 

 
 
„10. 10. 2018 sme pozvali na besedu regionálnu autorku kníh Oľgu Švedovú, ktorá práve 
dokončila príbehy a povesti pod názvom Kolovrátok. Niektoré z povestí nám prerozprávala... 
Podľa rozprávky Trinásta komnata od Jána Milčáka sme si napísali scenár a scénku sme 
nazvali O Filoméne, zázračnej babičke, ktorá naučila deti láske ku knihám. Zahrali sme ju 
našim starým rodičom 25. 10. 2018. Naše aktivity sme zverejnili na nástenke a Vranovských 
novinkách a webovej stránke https://zsrudlov.edupage.org/.“ 
Elena Kladná, Základná škola, Rudlov 
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„Pri výbere motívu na záložky sa žiaci inšpirovali napríklad knihami od J. C. Hronského 
Slnovratka, Ľ. Feldeka Modrá kniha rozprávok, Romana Brata Môj anjel sa vie biť, Carla 
Collodiho Pinocchio, Pavla Dobšinského Prostonárodné slovenské povesti. Stretnutia 
prebiehali formou hlasného čítania, čítali samotní žiaci, starší žiaci čítali mladším a niekedy 
som im čítala aj ja. Myslím si, že projekt splnil svoj účel, žiaci radi čítali, atmosféra bola 
príjemná, zábavná, priateľská.“ 
Patrícia Móriová, Základná škola s materskou školou, Horné Saliby 
 
 

 
 
„Žiaci vyrábajú záložky radi a vopred sa tešia na tie, ktoré im vyrobia spolužiaci z pridelenej 
školy. Pred a počas samotnej výroby záložiek sa inšpirovali čítaním ľudových aj autorských 
rozprávok, tajuplných príbehov a povestí. Na záložkách sa ocitli postavy a postavičky 
z príbehov Cesta do fantázie, Mestečko záhad, Máša a medveď, Posledný jednorožec, Srdce, 
Alica v krajine zázrakov, Snehová kráľovná. Na niektoré napísali žiaci odkazy svojim 
budúcim kamarátom vo forme citátov z kníh. V tomto roku sme výrobu záložiek spojili 
s aktivitami v školskej knižnici organizovanými pri príležitosti Medzinárodného dňa školských 
knižníc.“ 
Judita Karáseková, Základná škola s materskou školou, Kalinovo  
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„Počas zhotovovania záložiek sa pedagógovia so žiakmi rozprávali, zamerali sa na 
poznávanie rozprávok, bájok, povestí a ich hlavných postáv. Inšpirovali sa najmä 
rozprávkami O psíčkovi a mačičke, O Červenej Čiapočke, O krtkovi, Ezopove bájky... 
Spoločne sme hádali, akú rozprávku, príbeh či bájku znázorňujú jednotlivé záložky od našich 
kamarátov z našej partnerskej školy.“ 
Andrea Mičíková, Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Dolný 
Kubín 

 
 

 
 
„Zamerali sme sa na naše slovenské rozprávky (napr. Červená čiapočka, Tri prasiatka, 
O pampúšikovi) a na bájky (napr. O korytnačke a zajacovi). Taktiež sme do obálky priložili 
list pre družobnú školu so zaujímavosťami o našom regióne a kraji (informačné letáky). 
Tešíme sa na ďalší úspešný ročník.“ 
Elena Jamnická, Základná škola s materskou školou A. Vagača, Detva 
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„Aj v tomto roku sme s radosťou prijali správu o tom, že projekt naďalej pokračuje. Je to 
vynikajúci projekt, ktorý nenásilnou cestou privádza žiakov ku knihe, k čítaniu. Žiaci sa 
zabavia, nadviažu nové kontakty, priateľstvá s vrstovníkmi z iných škôl, rozvinú nielen 
čitateľské kompetencie, ale aj svoju kreativitu.“ 
Renáta Juhásová, Gymnázium Františka Švantnera, Nová Baňa 

 
 
 

 
 
„K tvorbe záložiek žiaci pristupovali svojsky a kreatívne. Využívali rôzne materiály – papier, 
drevené špachtličky, listy, stužky... Najčastejšie spracované motívy – rozprávky, bájky, báje, 
kniha Malý princ od A. de Saint-Exupéry, Májka Tárajka od Márie Ďuríčkovej, diela od 
Gabriely Futovej. Záložky sme si s partnerskou školou po vzájomnej komunikácii vymenili 
v termínoch, ktoré umožnili odovzdávanie záložiek od spolužiakov zrealizovať priamo počas 
Medzinárodného dňa školských knižníc.“ 
Kristína Tirpáková, Základná škola s materskou školou, Ľubotín 
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„Otvorili sme okienko s názvom fantázia a nechali sme sa unášať do sveta princezien, 
Tarzanov, čarovných mečov, malých princov, rozprávajúcich mackov, Ferdov Mravcov, 
čarodejníkov, víl, hradných pánov či nezbedných bojkov, do sveta bez hraníc, do sveta kúziel, 
čarov a ilúzií. Tento krásny svet knižných príbehov nám tvorbou záložiek otvoril aj svet nový – 
priateľský. A tak do každej knihy vkladáme farebnú záložku ako symbol priateľstva 
a porozumenia.“ 
Soňa Škulová, Základná škola, Ivana Bukovčana, Bratislava 
 
 

 
 
„Naši žiaci boli prácou na záložkách veľmi nadšení. Žiaci boli motivovaní návštevou školskej 
knižnice, kde pozerali obrázky v rozprávkových knihách, bájkach a listovali v časopisoch. Na 
hodinách literatúry najmenším žiakom – v prípravnom a prvom ročníku im učiteľky pripravili 
predstavenie, dramatizovali čítaný text, ktorý čítali na hodinách. Tí najmenší so záujmom 
a s úžasom sledovali rozprávanie učiteliek.“ 
Ľudmila Struňáková, Základná škola, Vechec 
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„Pri výrobe záložiek sa mladší žiaci inšpirovali rozprávkovými knihami, bájkami, starší žiaci 
zase povesťami. Sprievodnou akciou projektu bolo čítanie bájok. Každá trieda dostala za 
úlohu spoločne si prečítať jednu alebo viacero bájok a následne vypracovať pracovný list 
k danej bájke a vymaľovať maľovanky. Knihy boli vypožičané zo školskej knižnice. Akcia 
žiakov zaujala, pracovali pozorne a so zaujatím.“ 
Silvia Latová, Spojená škola internátna, Komenského, Humenné 
 
 

 
 
„Zrakovo postihnutí žiaci, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a mentálne postihnutí 
žiaci sa pri výrobe záložiek inšpirovali rozprávkami. Pre ich motivovanie sme použili hlavne 
rozprávky slovenských a českých autorov... Zorganizovala som stretnutie v aule školy. 
Zúčastnili sa ho deti, ktoré sa podieľali na výrobe záložiek. Opäť sme si pripomenuli význam 
projektu, ale aj načo záložky používame.“ 
Eva Halásová, Spojená škola internátna, Levoča  
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„Naši žiaci sa s chuťou pustili nielen do výroby záložiek, ale i do písania – kreslenia listov 
pre nových kamarátov... Čítame spoločne knihy a tak nám výroba záložiek šla od ruky. 
S partnerskou školou sme sa skontaktovali, vymenili si kontakty, pozreli ich webovú stránku, 
poslali sme im fotky, kde sú žiaci pri výrobe záložiek i písaní listov. Ďakujeme za možnosť 
zapojiť sa do projektu, ktorý spája školy a vytvára nové priateľstvá.“ 
Anna Badíková, Základná škola s materskou školou, Gaštanová, Žilina 
 
 

 
 

„Žiaci našej základnej školy projekt veľmi nadchol a s radosťou vyrábali záložky. Najväčšou 
motiváciou pre nich bolo, že môžu svoje záložky poslať ďalej a na oplátku aj im prídu 
originálne záložky. Inšpirovali sa knihami od rôznych autorov (napr. Krista Bendová, Jozef 
Pavlovič, Milan Rúfus, Pavol Dobšinský, Hans Christian Andersen, Charles Perrault, Antoine 
de Saint-Exupéry, Lewis Carroll). V rámci projektu sme navštívili školskú knižnicu. Žiaci si 
do školy priniesli svoje obľúbené knihy a navzájom o nich diskutovali.“ 
Nikola Opremčáková, Základná škola s materskou školou, Biele Vody, Mlynky 
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„Záložky pre svojich českých kamarátov sme pripravili v Medzinárodný deň školských 
knižníc. V tento deň žiaci pracovali s rozprávkou Cesta do Afriky a spoločne aj samostatne 
úspešne riešili rôzne aktivity. Naši prváci boli pasovaní za čitateľov školskej knižnice, 
nakoľko v tento deň splnili všetky podmienky, ktoré sa vyžadujú od nových čitateľov.“ 
Andrea Šimonová, Základná škola, Bešeňov 
 
 

 
 
„Je naozaj pozitívne v dnešnej dobe vidieť žiakov, ktorí netúžia po novom mobile, tablete či 
notebooku, ale po knihe; ktoré nezabíjajú čas na internete, ale využívajú ho na rozširovanie 
svojho poznania a nechávajú sa vtiahnuť do tajuplných príbehov skutočných či neskutočných 
hrdinov, ktorí im vedia dať do života veľa dobra. Veď knihy sú bohatstvom každej ľudskej 
duše a dokážu formovať srdce človeka. A to je v dnešnej dobe dôležité. Preto aj tento projekt 
veľmi oceňujem a som vďačná všetkým, ktorí sa podieľajú na jeho príprave.“ 
Lenka Horáková, Spojená škola sv. Jána Pavla II., Poprad 
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„So starými rodičmi sme v školskej knižnici čítali a spoznávali tajomstvá knižných hrdinov, 
príbehy, bájky, povesti a rozprávky. A potom sme sa s chuťou pustili do práce a spoločne si 
vyrábali záložky pre kamarátov z družobnej školy na Sokolskej ulici v Třeboni. 
Prostredníctvom tohto projektu sme nenápadným spôsobom prepojili lásku, úctu k sebe, úctu 
k druhým a zodpovednosť.“ 
Daniela Novotná, Základná škola, Komenského, Smižany 
 
 

 
 

„Žiaci radi prezentovali svoje obľúbené knihy, hlavné postavy svojim spolužiakom, aby ich 
motivovali k čítaniu. Pri prezentácii príbehov, hlavných postáv si žiaci oprášili svoje 
vedomosti aj o literárnych autoroch a ich tvorbe. Aj týmto projektom rozvíjame komunikačné 
zručnosti našich žiakov. Motivujeme žiakov k čítaniu kníh, k návšteve školskej knižnice...“ 
Dana Volčková, Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 
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„... naše žiačky v krátkom čase urobili nástenku z doručenej pošty a záložiek, ktoré sa im 
veľmi páčili. Komunikácia s partnerskou školou prebehla v priateľskom duchu a bez 
problémov.“ 
Darina Jašeková, Špeciálna základná škola, Trstín 
 
 

 
 

„Skamarátili sme sa so žiakmi z jednej školy v Nitre. Niektorí prváci kreslili o rybičkách, 
tretiaci o zajkovi, siedmaci o príbehu Z poľovníckej kapsy – podľa toho, z čoho im učiteľka 
čítala. Pridali sme aj nejaké fotky a náš časopis Lienka. Nezabudli sme sa pochváliť aj 
obecným občasníkom – Blavské noviny... Už sa tešíme na budúci rok.“ 
Zuzana Pecarová, Základná škola s materskou školou, Jaslovské Bohunice 
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„Žiaci sa inšpirovali prečítanými rozprávkami, bájkami, povesťami. S družobnou školou sme 
si dohodli aj rozmery záložky. Na záložkách sa objavili deje postavičiek, rozprávkových 
bytostí, zvierat, hrdinov, o ktorých žiaci čítali. Najvydarenejšie záložky boli zverejnené na 
paneloch vo vestibule školy, kde si ich mohli pozrieť všetci žiaci, učitelia, aj rodičia 
a návštevníci školy. Do balíka sme priložili pexeso o regionálnych kultúrnych pamiatkach, 
maľovanku o Prešove, detské slovenské časopisy, zopár maškŕt a žiaci napísali novým 
kamarátom pekný ilustrovaný list.“ 
Mária Režnická, Základná škola, Matice slovenskej, Prešov 
 
 

 
 
„Naši prváci sa inšpirovali rozprávkami o princeznách, zvieratkách. Žiaci si priniesli knihy 
z domu, boli to väčšinou preklady zahraničných knižiek. Druhákom sa páčila kniha od Márie 
Ďuríčkovej – Danka a Janka, od J. C. Hronského – Smelý Zajko a aj Kniha o dinosauroch. 
Tretiakov zaujal Harry a Potter, Môj brat je super hrdina či Pipi dlhá pančucha... Ďakujeme 
Vám za ponuku a možnosť zapojiť sa do úžasného projektu.“ 
Martina Gašparovičová, Základná škola s materskou školou, Slovenský Grob 
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„O výrobu záložiek bol veľký záujem. Pod vedením pedagógov si žiaci vybrali spisovateľa 
a na jeho dielo vytvárali záložky. Pri prezentácií záložiek každá trieda prečítala zaujímavosti, 
ktoré sa dočítala o autorovi. Projekt sme realizovali na hodinách slovenského jazyka 
a literatúry, výtvarnej výchovy a v záujmových krúžkoch.“ 
Tatiana Roháľová, Základná škola s materskou školou, Šarišské Michaľany 
 
 

 
 
„Žiaci so svojimi učiteľmi navštívili školskú knižnicu, kde sa porozprávali o svojich 
obľúbených knihách a niektorí si našli zaujímavé knihy, ktoré si vypožičali. S knihami 
pracovali nielen doma, ale aj na hodinách čítania. Po zážitkoch s knihami sme zorganizovali 
besedu so spisovateľom Braňom Jobusom. Táto beseda sa niesla v hudobnom duchu. Knihy 
boli predstavené pesničkami a zaujímavými príbehmi. Žiaci si domov odniesli knihy, ktoré ich 
najviac upútali.“ 
Katarína Belišová, Základná škola, Ľubica 
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„Zástupcovia českej partnerskej školy si prišli prevziať balík osobne do našej školskej 
knižnice. Balík im odovzdali žiaci 4. ročníka a zároveň prevzali balík a srdečné pozdravy od 
českých priateľov. Radosť zo záložiek bola obojstranná. Zaujímavé bolo aj prečítanie si textov 
povestí v oboch školách: české deti čítali jednu z povestí v slovenčine, ktorú sme im poslali 
v balíku, a naši žiaci si prečítali zase českú povesť v češtine. Túto aktivitu sme motivovali aj 
v rámci osláv 100. výročia založenia ČSR.“ 
Zuzana Šlepecká, Základná škola Andreja Bagara, Trenčianske Teplice 
 
 

 
 
„Pred výrobou záložiek žiaci vyšších ročníkov prvého stupňa a nižších ročníkov druhého 
stupňa sa oboznámili v rámci učiva i mimočítankového čítania s rozprávkami klasickými 
a modernými, miestnymi a historickými povesťami a bájkami od najznámejších svetových 
bájkarov. Podľa vlastného výberu prečítali niektoré rozprávky H. CH. Andersena, bratov 
Grimmovcov, P. Dobšinského, ako aj Osmijankove rozprávky od K. Bendovej. Z povestí sa 
oboznámili s tvorbou M. Ďuríčkovej a prečítali knihy bájok Ezopa, Krylova a La Fontaina...“ 
Ľuba Hrušovská, Základná škola, Podzáhradná, Bratislava 
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„S cieľom rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením si žiaci v rámci hodiny výtvarnej 
výchovy vypočuli jednu rozprávku, respektíve bájku či povesť. Následne o prečítanom príbehu 
viedli riadený rozhovor. Zámerom bolo aj poukázať na posolstvo dobra, spravodlivosti, krásy 
a mravných základov. Potom sa žiaci so zápalom a nadšením pustili do tvorby záložiek, ktoré 
výtvarne skrášlili peknou ilustráciou.“ 
Danka Sálusová, Základná škola s materskou školou, Liptovská Teplá 
 
 

 
 
„Čítali sme zaujímavé a pútavé príbehy, rozprávky a povesti o našich hradoch, zámkoch, 
panovníkoch, ako aj o známych, či menej známych hrdinoch. Zamerali sme sa najmä na 
povesti a rozprávky z nášho Žilinského kraja. Čítali sme o hrade Strečno a dvoch 
krásaviciach Margita a Besná, ktoré sa premenili na skaly. Rovnako tu žila aj Žofia 
Bosniaková, o ktorej koluje tiež veľmi veľa povestí zahalených tajomstvom... Veríme, že Vás 
naše záložky potešia a spríjemnia Vám chvíle strávené v spoločnosti obľúbených kníh 
a autorov. Vyrábali sme ich pre Vás s nadšením.“ 
Marcela Labudíková, Základná škola s materskou školou, Divinka 
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„Našej škole bola pridelená partnerská škola z obce Dolný Pial. Keď sme sa dozvedeli 
o patnerskej škole, hneď sme hľadali, kde sa Dolný Pial nachádza na mape Slovenska. Vďaka 
interaktívnej tabuli sme sa poprechádzali po celej dedine Dolný Pial a dozvedeli sme sa 
o tejto dedine veľa zaujímavých informácií...“ 
Nataša Stašková, Základná škola, Podhoroď 
 
 

 
 
„Počas trvania projektu žiaci aktívne čítali rozprávkové knihy zo školskej knižnice. Navštívili 
aj Mestskú knižnicu v Šamoríne. Vypožičali si knižky a na hodine slovenského jazyka čítali 
rozprávky od Boženy Nemcovej, klasické rozprávky od H. Ch. Andersena, od Grimmovcov. 
Inšpirovali sa... Všetci sa veľmi tešili pri zhotovovaní záložiek do kníh pre vzdialených 
kamarátov.“ 
Henrieta Balheimová, Špeciálna základná škola, Šamorín 
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„Tento projekt je jedným z najobľúbenejších projektov na našej škole... Návšteva spisovateľa 
Petra Glocka na našej škole v tomto roku očarila žiakov a veľa záložiek vytvorili práve po 
prečítaní jeho kníh. Žiaci napríklad aj tvorili prezentácie kníh, robili interview 
s najznámejšími spisovateľmi počas hodín slovenského jazyka a literatúry, hrali sa na 
spisovateľov i ilustrátorov kníh, recitovali a prednášali rozprávky a povesti zo svojich 
obľúbených kníh. Dokonca sme si zahrali hru Kreslo spisovateľa a pripravili si výstavku 
najobľúbenejších kníh... Veľmi sa tešíme z vyrobených záložiek a ešte viac sa tešíme na 
záložky od partnerskej školy. Ďakujeme, že takýto projekt vznikol a hlavne Vám, ktorá nás 
každý rok osloví a príjemne motivuje.“ 
Ingrida Jakubičková, Základná škola, Tulipánová, Nitra 
 
 

 
 
„Naši žiaci usilovne pracovali počas celého mesiaca na nových záložkách do kníh. Záložky sa 
im vydarili. preto sme ich odoslali viac, ako bolo dohodnuté. Tešíme sa na ďalší ročník tohto 
projektu.“ 
Miroslava Švehlová, Základná škola s materskou školou, Košeca 
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„Počas trvania projektu sme často navštevovali našu školskú knižnicu a oboznamovali sa 
s literatúrou, ktorá sa v nej nachádza... Pani starostka nám prispela malými upomienkovými 
predmetmi, ako sú rôzne brožúry a knihy, ktoré môžu žiakom priblížiť našu obec, naše okolie 
a kraj, ako aj malé darčeky, ako sú pohár či šité srdiečka.“ 
Marta Drajanová, Základná škola s materskou školou, Helcmanovce 
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