
Hodnotenie 
3. ročníka celoslovenského projektu  

Záložka do knihy spája slovenské školy: Moja škola, môj študijný odbor 
strednými školami 

 
(výber z 96 hodnotení) 

 
 
 
 
 

 
 
„Výmenou kreatívnych záložiek sme nadviazali vzájomný kontakt so Strednou odbornou 
školou obchodu a služieb v Komárne. Realizovaná spolupráca s partnerskou školou vytvorila 
priestor pre našu ďalšiu spoluprácu v budúcnosti.“ 
Ľudmila Bujňáková, Stredná odborná škola, Košická, Prešov  
 
 

 
 

„Spolupráca medzi kontaktnou školou prebehla bez problémov. Žiaci na záložky kreslili rôzne 
druhy športov, pretože sme osemročné športové gymnázium so zameraním na šport. Snáď 
najpútavejšie boli záložky s tematikou karate a tanca.“ 
Erika Žillová, Športové gymnázium, Trieda SNP, Košice 
 
 



 
 
„Do výroby záložiek pre študentov z partnerskej školy sa zapojili študenti prvých, druhých 
i tretích ročníkov. Prezentovali našu školu i vlastnú osobu. Záložky sme poslali partnerskej 
škole a tešíme sa na ich záložky, ktoré mienime rozdať pacientom v nemocniciach, kde naši 
žiaci tretieho a štvrtého ročníka chodia na odbornú klinickú prax. Tak budú mať nielen 
estetickú hodnotu, ale aj úžitkovú.“  
Beata Habánová, Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska, Bratislava 
 
 

             
 

„Naše záložky reprezentovali najmä náš dominatný 3-ročný učebný odbor: krajčír a 2-ročný 
učebný odbor: výroba konfekcie. Na výrobe sa podieľali žiačkyk, ktoré svoje záložky ušili 
formou bábiky. A na hodinách výtvarnej prípravy sme týmto záložkovým bábikam vdýchli 
život, prostredníctvom namaľovania tváričiek.“ 
Stanislava Šutáková, Súkromná stredná odborná škola, Kežmarok 
 
 

 



„Spoločne so žiakmi sme všetky záložky fotografovali a sparcovali formou filmu, ktorý sme 
publikovali na webe: https://www.youtube.com/watch?v=mn6TeRvdQGU 

Ďakujeme za možnosť nadviazania kontaktu, možnosť realizácie projektu. Na našej škole 
dbáme na medzipredmetové vzťahy a vzájomné prelínanie predmetov, tém a činnosťí. Vďaka 
tomu vznikla príjemná pracovná atmosféra a produkty, ktoré stoja zato.“ 
Jaroslav Sarna, Stredná pedagogická škola, Levoča 
 
 
 

 
 
„Boli sme radi, že sme sa mohli podeliť s našimi záložkami s kysuckou partnerskou školou. 
Pri výrobe záložiek sme sa inšpirovali prácami z minulého ročníka. A taktiež sme hľadali 
inšpiráciu na internete.“ 
František Roth, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Brezno 
 
 
 

 
 
„Výroba záložiek bola oživením vyučovacej hodiny a čo je najpodstatnejšie – dôležitým 
motivačným prvkom pri zvyšovaní čitateľskej gramotnosti žiakov. Potešením nám bola i veľmi 
dobrá komunikácia s partnerskou školou a už teraz sa spolu tešíme na ďalší ročník, 
do ktorého sa s istotou zapojíme.“ 
Eleonóra Kopecká, Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká, Nitra 
 
 
 



 
 

„Žiaci sa zapojili do projektu na základe dobrovoľnosti. Milé bolo to, že hneď vedeli, akej 
knihy sa bude týkať ich záložka. Prevažnú časť práce na záložkách urobili doma a v škole sa 
už len dokončovali detaily. Potom sme si ich prezreli a porozprávali sa o knihách, ktoré ich 
inšpirovali.“ 
Anna Hricovínyová, Gymnázium Martina Kuku čína, Revúca 
 

 
 
„...žiaci dostali za úlohu vymyslieť aktivitu pre deti s Downovým syndrómom, resp. pre deti 
s postihnutím na jedno sychravé jesenné dopoludnie. Žiaci zámerne vytvorili záložky tak, aby 
to neboli „umelecké diela“ a ani záložky s nejakým mimoriadnym grafickým dizajnom, 
pretože sme chceli deti skôr motivovať a povzbudiť.“ 
Mgr. Eva Šofranková, Spojená škola, Štefánikova, Bardejov 
 

 
 

„Na podporu čítania sme zrealizovali medzitriednu súťaž v písaní porekadiel a prísloví. 
Žiačky k Medzinárodnému dňu školských knižníc vyhotovili aj propagačný panel, ktorý 
upozorňoval na konanú akciu.“ 
Beata Motyčková, Stredná odborná škola, Sládkovičova, Snina 



 
 
„Výroba žiakov oslovila, predstavovali si, ako budú záložky v knihe pôsobiť a kto ju dostane. 
Zhotovené diela boli veľmi pekné a nápadité, žiaci používali rôzne techniky na ich 
zhotovenie... Peknými záložkami z partnerskej školy sme si vyzdobili vestibul školy a pridali 
sme aj pár fotografií z našej práce na záložkách.“ 
Jana Masaryková, Obchodná akadémia, Topoľčany 
 

 
 
„...prinúti žiakov zamyslieť sa nad knihami, ktoré prečítali, nad ich obsahom, myšlienkami 
a autormi. Výborný je nápad, že školy sa musia kontaktovať, vymieňať si dojmy, postrehy 
a skúsenosti z výroby záložiek.“ 
Silvia Szabová, Gymnázium Martina Hattalu, Trstená 
 

 
 

„Žiaci využili svoju fantáziu a tvorivosť... Získali a spoznali sme inú školu, spolupráca 
prebiehala na priateľskej úrovni.“ 
Dagmar Machovcová, Stredná odborná škola drevárska, Liptovský Hrádok 
 



 
 
„ Článok o projekte uverejníme, aj s fotografiámi, v našom školskom časopise. Okrem záložiek 
do balíčka pre partnerskú školu sme pribalili propagačné materiály o našej škole, brožúry 
venované vlastnej tvorbe žiakov, niekoľko čísel školského časopisu a pre všetkých účastníkov 
maličkú pozornosť.“ 
Helena Duffeková, Gymnázium, Alejová, Košice 
 

 
 
„...niektorí študenti dokonca nechali na záložke svoj kontakt (email, facebook...), aby 
v prípade záujmu mohli naozaj naplniť podstatu projektu a nadviazať nové kamarátstva. 
Tešíme sa na vyhlásenie ďalšieho ročníka projektu opäť o rok...“ 
Miroslava Fuňáková, Dr. C. Daxnera, Vranov nad Topľou 
 

 
 
„...z jednotlivých tried sme vyhodnotili najkrajšie záložky a žiakov odmenili motivačnou 
známkou. V školskej knižnici sme zorganizovali výstavku všetkých záložiek a žiacka porota 
vybrala tie najkrajšie. Ďakujeme za peknú akciu a už teraz rozmýšľame, ako by sme našich 
žiakov na budúci rok ešte lepšie zmotivovali.“ 
Daniela Babejová, Obchodná akadémia, Humenné 



 
 
„...záložky sme vyrábali aj predtým ako darčeky či na propagáciu školy, napríklad pri oslave 
minuloročného 20. výročia jej založenia. Inšpiráciou pre nás bol internet, tohoročné motto: 
propagácia školy a štúdia, ale inšpiráciou boli aj knihy a literárni hrdinovia. Najlepšie 
záložky sme odmenili a potom zaslali našej „družobnej“ škole.“ 
Mariana Stejskalová, Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica 
 

 
 
“Dievčatá z učebného odboru – Práce pri príprave jedál vytvorili záložky v tvare tort, 
zákuskov, rôznych jedál a kuchynských náradí. Pri výrobe záložiek sa inšpirovali rôznymi 
kuchárskymi knihami a knihami zamerané na ručné práce. Svoju prácu si spestrili čítaním 
skutočných príbehov a nových knižných titulov, vypožičaných zo školskej knižnice.“ 
Beáta Chlebovcová, Spojená škola, Hviezdoslavova, Spišská Nová Ves 
 
 

 
 
„Sme technicky profilovaná škola, a preto nás o to viac potešil záujem žiakov prijať výzvu na  
nadviazanie kontaktov s inou školou a podporu čítania, ktorá žiaľ na školách podobného typu 
ako je naša často viazne.“  
Verona Germušková, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská, Prešov 



 
 

„V tomto školskom roku sa naša škola opäť zapojila do projektu. Druháci vytvorili záložky 
rôznych tvarov, farieb, aj techník. Zdobili ich kresbami, nápismi, lepili rôzne miniatúry. Dali 
si záležať, preto vytvorili malé umelecké dielká.“ 
Tatiana Abrinková, Obchodná akadémia, Trebišov 
 
 

 
 

„Tretí ročník projektu hodnotíme veľmi pozitívne. Naši žiaci sa práce zhostili veľmi aktívne 
a tvorivo. Do projektu sa zapojili žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka odboru 
propagačná grafika.“ 
Ivana Packová, Stredná odborná škola, A. Dubčeka, Vranov nad Topľou 
 
 

 
 

„Žiaci vyrábali záložky na hodinách umenie a kultúra a tvorba projektov. Na záložkách 
nechýbalo logo našej školy, či budova školy alebo obsah učiva, ktoré žiaci za toto obdobie 
získali... Tento projekt naozaj užitočne spojil a obšťastnil mnohých ľudí.“ 
Dana Weisová, Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Humenné 



 
 
„Okrem toho sme v rámci hodiny slovenského jazyka navštívili Mestskú knižnicu Jána 
Johanidesa v Šali, aby sme žiakov motivovali vziať knihu opäť do rúk a čítať... Ďakujeme 
za podnetnú akciu, budeme jej stálym účastníkom.“ 
Jana Ščípová, Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská, Šaľa 
 
 

 
 

„Na podporu čítania sme zorganizovali súťaž v školskej knižnici pre všetky ročníky zamerané 
na porozumenie textu a rýchleho vyhľadávanie informácií. A už teraz sa naši študenti tešia 
na ďalší ročník.“ 
Daniela Stieranková, Spojená škola, Nivy 2, Šaľa 

 
 

 
 

„V skorých ranných hodinách sme nastúpili do mikrobusu. Pani riaditeľka, zástupkyne 
a šikovní študenti našej školy. Pribali sme zhotovené záložky, darčeky a vybrali sme sa 
navštíviť partnerskú školu v Giraltovciach...“ 
Oľga Pechová, Stredná odborná škola, Cintorínska, Nitra 



 
 
„Naši žiaci robili záložky so zanietením a s radosťou. Poniektorí žiaci pripojili na svoju 
záložku aj svoju fotku a niekoľko informácií o učebnom odbore, v ktorom sa učia, aby sa takto 
predstavili svojim novým kamarátkam. Ostáva nám už len čakať, aké nové priateľstvá vzniknú 
vďaka tomuto projektu medzi žiakmi našej školy a dievčatami v Trstíne. Čas ukáže, či žiaci 
budú chcieť aj naďalej pokračovať vo vzájomnej priateľskej komunikácii.“ 
Viera Kovalčíková, Spojená škola internátna, Školská, Michalovce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Veľmi sme sa potešili, keď sme obdŕžali list od družobnej školy z Košíc, gymnazisti prvého 
ročníka nám boli pridelení v projekte, s ktorými sme počas realizácie projektu spolupracovali 
a naša spolupráca bola veľmi úspešná.“ 
Zsolt Jankus, Gymnázium J. A. Komenského s VJM, Želiezovce 
 
 

 
 
„ Čítanie u študentov podporila naša škola aj prostredníctvom podujatia  
Košice – známe i neznáme. Našim žiakom sme priblížili mesto prostredníctvom knihy Košické 
povesti a legendy.“ 
Anna Kaľavská, Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná, Košice 



 
 

„...som o tom presvedčená, že žiakov možno aj takýmto spôsobom priblížime ku knihe. Dúfam, 
že projekt, ktorý má veľký zmysel a pomáha zbližovať školy a žiakov bude aj ďalej 
pokračovať.“ 
Beáta Mozolová, Stredná zdravotnícka škola, Farská, Nitra 
 

 
 
„Tak ako minulého roku tak aj tento rok vznikali záložky v našej internátnej knižnici, kde sa 
postupne vystriedali všetci žiaci. Pri práci sme počúvali krásne texty Kamila Peteraja 
v pesničkách Mariky Gombitovej, Roba Grigorova skupiny Modus a Prúdy.“  
Ivona Jandová, SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska, Bratislava 
 

 
 
„Dievčatá z odboru technické lýceum a bezpečnostný technik vyrábali záložky v tvare 
domčekov a hasiacich prístrojov. Chlapci – budúci stavbári – kreslili a strihali rebríky, 
kladivká, vodováhy a iné náradie.“ 
Magdaléna Gašová, Stredná odborná škola stavebná, Žilina 



 
 

„V rámci spolupráce s košickou školou plánujeme tento školský rok dve spoločné podujatia, 
resp. návštevy. Prvá návšteva bude v novembri 2014 v Bratislave a študentky z Košíc sa počas 
nej zoznámia s Bratislavou, navštívia divadelné predstavenie v SND a zúčastnia sa speváckej 
súťaže na pôde našej školy. Druhým podujatím bude stretnutie v Košiciach v apríli 2015, 
počas ktorého sa žiačky z PaSA zúčastnia prehliadky záujmovej umeleckej činnosti mládeže.“ 
Daša Hronská, Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova, Bratislava 
 

 
 

„V projekte sme chceli našu školu prezentovať formou učebných odborov – sanitár, krajčír, 
cukrár, kuchár, poľnohospodár, maliar... Naše záložky sme zabalili a poslali s bulletinom 
o našej škole v obálke na adresu partnerskej školy.“ 
Valéria Geľová, Odborné učilište internátne, Snina 
 
 

 
 

„Keďže tohoročnou témou bol študijný odbor, v našom prípade to bolo veľmi inšpirujúce 
a hudobná tematika sa odzrkadlila na všetkých vyrobených záložkách.“ 
Helena Fojtíková, Konzervatórium, J. M. Hurbana, Žilina 



 
 
„Sme presvedčení, že projekt splnil svoj cieľ. Nadviazali sme nové kontakty, práca 
na záložkách priniesla všetkým zúčastneným radosť a veríme, že rovnakú radosť prinesie 
i každá prečítaná kniha, do ktorej žiaci vložia ručne vyrobené záložky od nových kamarátov.“ 
Andrea Petrášková, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova, Kežmarok 
 

 
 

„Sme radi, že sme pomocou Vášho projektu zapojili do spoločnej činnosti žiakov študijných 
a učebných odborov... Sme radi, že sme sa mohli projektu zúčastniť a v prípade, ak bude 
projekt pokračovať, máte prvých prihlásených.“ 
Alena Masaryková, Stredná odborná škola Námestie sv. Martina, Holí č 
 

 
 
„Tvorbu záložiek žiaci ohodnotili pozitívne, každý žiak informoval ostatných spolužiakov 
o knihe, ktorú spracoval. Boli použité rôzne techniky. Keďže naša škola pripravuje študentov 
v odbore počítačová grafika, niektoré záložky boli aj ukážkové. Pri tvorbe okrem nových 
informácii získali aj veľa zábavy.“ 
Tatiana Vašková, Súkromná stredná odborná škola, Poprad 
 



 
 
„ Ďakujeme za tvorivé objatie do Humenného a za množstvo reprezentatívnych darčekov 
(tričko, kľúčenky, poháre, publikácie o škole a kraji). Prajeme príjemné rozjímanie nad 
knihou a zastavenie čítajúceho času prostredníctvom jedinečnej záložky.“ 
Eva Kubalová, Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca 
 
 

 
 
„S pridelenou školou sme si vymenili nielen záložky, ale dostali sme aj niekoľko čísel 
časopisu, ktorý vydávajú a propagačné materiály, ako inšpirácia pre našu školu. Záložky 
použijeme do každého čísla časopisu. Kto si kúpi časopis (za symbolickú cenu), dostane aj 
záložku, aby ho to motivovalo čítať.“ 
Anna Krkošková, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca 
 
 

 



„...vytvorili sme aj záložky o slovenských a svetových autoroch a ich literárnych dielach. 
V rámci tohto projektu a taktiež v rámci Medzinárodné dňa školských knižníc žiaci prvých 
ročníkov navštívili počas hodiny slovenského jazyka školskú knižnicu. Žiaci vyhľadávali knihy 
jednotlivých autorov a ich diela, ktoré mali na záložke.“ 
Marina Klamárová, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné 
 
 

 
 
„Žiaci pracovali na príprave záložiek individuálne vo svojom voľnom čase. Motivovaní boli 
tým, že sme si spoločne na hodine občianskej náuky vysvetlili, v čom spočíva podstata 
projektu a že aj oni dostanú záložky od partnerskej školy. Vieme, že mnohí žiaci pristupovali 
k tomuto projektu s veľkou vážnosťou – kreslili si plániky záložiek, chodili sa radiť, mali 
snahu robiť aj záložky, ktoré sa zasúvajú na okraj listu.“ 
Anna Kašová, Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 
 
 
 
 
Vypracovala: Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice, Slovenská 
pedagogická knižnica v Bratislave (21. 11. 2014) 


