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Čestní hostia z Českej republiky 
 
 
 

 
 
„Letos jsme se zúčastnili tohto projektu poprvé a hodnotím jej velice kladně. Děti sa zapojily 
s velkou chutí, mezinárodní výměna záložek je zaujala. Zároveň se žáci dozvěděli užitečné 
informace o svých oblíbených knihách, přečetli si ukázky a zvájomně se tak motivovali k další 
četbe.“ 
Ivana Mikuli čková, Základní škola T. G. Masaryka, Sedlice 
 
 
 

 
 
„D ěkujeme, že jsme se mohli opět zapojit do projektu. Prostřednictvím internetových stránek 
jsme se seznámili s partnerskou školou... Chtěla bych napsat vzkaz od našich dětí: „T ěšíme se 
zase na vyrábění záložek a na nové kamarády.“ 
Dana Kratochvílová, Základní škola, Suchdol u Kutné Hory 
 
 



 
 
„Po odeslání našich záložek už se můžeme těšit, co nám pošlou kamarádi ze Slovenska. 
A k čemu je to dobré? V první řadě k podpoře čtenářství, potom k podpoře eTwinningu, 
přátelství mezi zeměmi. Děti se více dozvědí o našem nejbližším sousedovi. Ve formě dopisů 
nebo elektronické pošty si nadále mohou dopisovat s kamarády ze Slovenska.“ 
Irma Fendrichová, Základní škola, Obříství 
 
 
 

 
 
„Již od prvního kontaktu s partnerskou slovenskou školou bylo jasné, že vše bude probíhat 
v přátelském a milém duchu. Naše vzájemná komunikace byla vřelá... Naši žáci se moc těšili 
na výrobky od slovenských kamarádů.“ 
Alžběta Fliedrová, Církevní základní škola, Kroměřiž 
 
 
 

 
 
„Velmi děkujeme za úžasní zvlolené téma. Zamýšleli sme se společně nad oblíbenými 
knížkami a jejich hrdiny... Nové informace a situace k zamyšlení nám přinesla přidělená 
slovenská škola. Záložky jsem posílali do školy pro nevidomé a slabozrkaké děti, proto se žáci 
zajímali o jejich život. Zkusili si, jak vypadá stránka napsaná slepeckým písmem.“ 
Zdena Michelová, Základní škola a MŠ, Kunštát 



 
 
„Vámi organizovaný projekt „Záložka“ děti z nižšího stupně gymnázia velmi oslovil, mohly 
zde rozvinout nejen svoje čtenářské a literární znalosti, ale také výtvarnou dovednost, 
kreativitu. Na záložkách pracovaly částečně v hodinách literární výchovy, částečně doma. 
Ve škole jsme si v jednotlivých třídách udělali na základě připravených záložek besedu 
o nejzajímavějších knihách, děti se navzájem informovaly, které knihy četly a líbily se jim.“ 
Jana Chocholáčová, Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice 

 
 

 
Výber zo Slovenskej republiky 

 
 

 

 
 

„...do balíčka som českej partnerskej škole pribalila informačný materiál, ktorý sme 
spracovali pri príležitosti 60. výročia založenia našej školy a zbierku básní od nášho bývalého 
kolegu, Milana Patáka, ktorú krstil pri tej príležitosti.“ 
Oľga Švrčková, Gymnázium, Partizánske 
 
 

 



„Zo všetkých záložiek bola v školskej knižnici výstava, ktorú si prišlo pozrieť mnoho žiakov. 
Všetky záložky sme poslali našej českej partnerskej škole spolu s malými darčekmi, ako bolo 
CD z osláv 50. výročia našej školy a knihu Česko-slovenský slovník Jak Velbloud potkal 
ťavu.“ 
Danica Janišová, Základná škola, Turzovka-Bukovina 
 
 

 
 

„Prostredníctvom tvorivých dielní naši žiaci odprezentovali svoje obľúbené knihy a výtvarne 
ich zachytili na zaujímavých záložkách. Keďže v škole rozvíja svoju činnosť školská knižnica, 
žiaci v nej siahli po ďalších tituloch kníh rôzneho žánru a zároveň sa pripravili a aktívne 
zapojili do recitačnej súťaže Dobšinského Košice.“ 
Erika Drozdová, Základná škola, Fábryho, Košice 
 
 

 
 
„Deti svoje obľúbené knižky prezentovali, čítali si z nich, vystavovali a ilustrovali. Záložky 
do kníh, ktoré vyrábali pre žiakov pražskej školy tvorili zodpovedne s vedomím, že budú 
pekným darčekom, ktorý má nielen potešiť, ale aj odporúčať ich obľúbenú knižku.“ 
Valeria Regásková, Základná škola, Sokolíkova, Bratislava 
 
 



 
 
„V rámci prípravy výroby záložiek bol zrealizovaný zber najkreatívnejších návrhov zo strany 
žiakov na základe prečítaných rozprávkových knižiek a zahranej dramatizácie...“ 
Jana Kováčová, Základná škola, Mučín 
 
 

       
 
„Tejto akcie sa zúčastnila celá škola. Deťom sa akcia veľmi páčila. Nakoľko pracujeme 
nielen s mentálne postihnutými, ale aj s zdravotne postihnutými deťmi, výber záložiek je 
obmedzený. Ale mne sa páčia a sú pre mňa krásne, tie najkrajšie.“ 
Andrea Malík, Spojená škola, Krátka, Šaľa 
 
 

 
 
„Dúfam, že naše záložky sa budú páčiť žiakom zo ZŠ Lutišie. Zvyšné záložky budú opäť 
k dispozícii v našej školskej knižnici pri práci s knihou a ďalšie budú darčekom pre detí 
pri zápise do 1. ročníka.“ 
Mária Zvalová, Základná škola, Ďumbierska, Banská Bystrica 
 
 



 
 
„Dostali sme úžasné záložky, ktoré sa našim študentom veľmi páčili. Každý si vybral záložku, 
ktorá sa mu páčila. Dohodli sme sa, že si na záložky žiaci napíšu svoje mená, aby sa mohli 
nájsť na Facebooku a mohli ďalej komunikovať.“ 
Zuzana Pracháravá, Gymnázium, Senecká, Pezinok 
 
 

 
 

„...chceli by sme Vám poďakovať za to, že aj v tomto roku sme sa mohli zapojiť do Vášho 
projektu, ktorý je medzi našimi žiakmi taký obľúbený. Naši žiaci s nadšením prijali výzvu 
a vytvorili 135 záložiek pre svojich nových kamarátov z Medziboří. Získali sme nielen nových 
kamarátov a nové priateľstvá, ale aj chuť čítať a prežívať nové dobrodružstvá.“ 
Ružena Kočišová, Základná škola, Bystrany 

 
 

 
 

„Sme radi, že sa aj tento rok organizoval projekt. Každoročne sa tešíme na novú partnerskú 
školu a záložky, ktoré od nich dostaneme.“ 
Alena Môciková, Základná škola s materskou školou, Čavoj 
 
 



 
 
„Vybraná téma nás milo potešila, keďže už prváčatám vštepujeme lásku ku knihe, hovoríme 
im o jej význame v živote každého z nás. Žiaci si svoju obľúbenú knihu priniesli do školy, a tak 
mali možnosť predstaviť ju nielen svojim spolužiakom, ale a deťom z partnerskej Súkromnej 
základnej školy BESST v Trnave prostredníctvom svojej záložky.“ 
Danka Sálusová, Základná škola s materskou školou, Liptovská Teplá 
 
 

 
 
„Záložky do knihy sú príležitosťou pre žiakov prejaviť svoje výtvarné schopnosti a etické 
vlastnosti. Vyrábajú ich s láskou a veľkým rešpektom, veď chcú, aby sa páčili, potešili, 
podčiarkli dôležité v knihe a stali sa začiatkom a spojivom nového kamarátstva.“ 
Erika Hodálová, Základná škola a materská škola, Solčany 
 
 

       
 

„Zhotovenie záložky do knihy sme v tomto ročníku pojali ako dlhodobejší projekt a rozšírili 
sme ho o zážitkové akcie návštevou mestských knižníc a návštevou charitatívneho koncertu...“ 
Mária Režnická, Základná škola, Matice Slovenskej, Prešov 



 
 

„Našu školu navštevujú žiaci mentálnym postihnutím, pochádzajúci zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, ktorí mimo školy nemajú prístup k literatúre a k čítaniu kníh. 
To bol hlavný dôvod, prečo sme sa radi, už po tretíkrát zapojili do projektu... Počas celého 
školského roku pedagógovia aktívne na vyučovaní využívajú fond našej školskej knižnice, 
preto s výberom obľúbenej knihy a následne tvorbou záložiek žiaci nemali problém.“ 
Diana Sujová, Špeciálna základná škola, Obrancov mieru, Detva 
 
 

 
 
„Naše milé detičky vyrábali s veľkým záujmom rôzne záložky do kníh pre deti zo ZŠ s MŠ 
Přerov nad Labem. Pri výrobe záložiek využili deti svoje manuálne zručnosti a schopnosti, 
kreativitu a vlastnú fantáziu... Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.“ 
Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Jamník 
 
 

 
 
„Naši žiaci s chuťou pustili do realizácie záložiek pre kamarátov z Bratislavy. Vložili do nich 
svoju originalitu a nápaditosť. Vznikli tak jedinečné zvierat, či rozprávkové postavy, ktoré sa 
s chuťou zahryznú do stránok kníh pri čítaní.“ 
Ľubomíra Bižová, Základná škola J. A. Komenského, Revúca 



 
 
„Žiaci na hodinách čítali rôzne rozprávky, prerozprávali obsah obľúbenej rozprávky. Svojho 
obľúbeného literárneho hrdinu zhmotnili do farebnej záložky pri ktorej využívali ľubovoľnú 
techniku.“ 
Svetlana Godlová, Základná škola, Chminianske Jakubovany  
 
 

 
 
„Po skončení projektu môžeme skonštatovať, že sme veľmi radi, že sme sa po prvýkrát zapojili 
a už sa tešíme na budúci ročník... Okrem záložiek sme dostali aj vyrobenú knižku, kde sa nám 
podpísali všetky deti a pani učiteľky. Aj my sme poslali okrem záložiek darčeky vyrobené 
deťmi, kalendár, ktorý každý rok vyrábame na škole a slovník papradňanského nárečia.“ 
Silvia Toporová, Základná škola, Papradno 
 
 

 
 
„Naši žiaci pri výrobe záložiek mali dobrú motiváciu a práca im dala pocit tvorivosti 
a kreativity... Vytvorili sme aj nástenku o tomto projekte pri vchodových dverách školy tak, 



aby ju videli všetci návštevníci školy. Projekt bol úspešný a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu 
so Slovenskou pedagogickou knižnicou.“ 
Alena Dzvoníková, Základná škola s materskou školou Františka Jozefa Fugu, Vinné 
 

 
 
„Sme radi, že tento projekt pokračoval aj v tomto školskom roku.  Žiaci našej školy sa 
usilovali vyrobiť pre svojich kamarátov z partnerskej školy čo najkrajšie záložky. Veríme, že 
našim novým kamarátom sa záložky budú páčiť a keď budú čítať svoje obľúbené knihy, 
použijú záložky od kamarátov zo Spišských Vlách.“ 
Edita Hozzová, Základná škola, Spišské Vlachy 
 

 
 
„Žiaci I. stupňa si na hodinách čítania spoločne prečítali knihu a potom k nej vytvárali 
záložky. Štvrtáci vytvorili aj záložky, ktoré si prváci vymaľovali. Na II. stupni mali zase žiaci 
besedu o svojej obľúbenej knihe a potom pripravovali záložky.“ 
Andrea Kuku čková, Základná škola, Fráňa Kráľa, Žarnovica 
 

 
 
„...menším žiakom čítali rozprávky starší žiaci alebo rodičia, alebo aj oni sami. Žiaci nosili 
do školy rozprávkové knihy, ktoré majú obľúbené, aby ich prezentovali aj so záložkou. Bolo 
zaujímavé sledovať ich vytrvalosť v počúvaní príbehov či rozprávok i pri výrobe záložiek.“ 
Ľubomíra Šubová, Základná škola s materskou školou, Púchov 



 
 
„Najskôr sme si do školy priniesli svoju obľúbenú knihu – knihy. Robili sme s nimi rôzne 
aktivity: čítanie s porozumením, tvorba vlastných záverov – ako by mohol príbeh skončiť, hry 
a hádanky, krátke scénky...“ 
Mária Podobová, Základná škola s materskou školou, Jacovce 
 
 

 
 

„Chcela by som sa poďakovať za krásny projekt Záložka do knihy spája. Spojila nielen naše 
deti pri zaujímavom čitateľskom dopoludní s knihami, ale aj naše deti s novými kamarátmi 
z Čiech. Spolu s obľúbenou knihou, v čitateľskom maratóne, sme prežili príjemné chvíle 
strávené pri výrobe záložiek pre kamarátov z Veltíc.“ 
Denisa Mihálová, Základná škola, Smrdáky 
 
 

 
 

„Obdarovať niekoho vlastnoručne vyrobenou záložkou je to najkrajšie, čo môžeš niekomu dať 
a nestojí to veľa. Iba um, šikovné ruky a tvorivý nápad. Tešíme sa na ďalší nápad.“ 
Tatiana Roháľová, Základná škola s materskou školou, Šarišské Michaľany 
 
 



 
 
„Žiaci k záložkám pre svojich nových kamarátov napísali aj kratučké listy a vďaka pani 
starostke sme im do balíka pribalili aj zopár darčekov, aby mohli lepšie spoznať našu obec. 
Tento projekt bol prínosom nielen pre žiakov, ktorí s radosťou vyrábali svoje záložky, ale aj 
pre školu, pretože táto výmena nám umožnila nadviazať priateľské vzťahy s partnerskou 
školou.“ 
Lívia Vargová, Základná škola, Zemplínska Teplica 
 
 

 
 
„...naši žiaci si s nadšením prezreli všetky záložky a každý si našiel medzi nimi tú svoju. 
Záložky už majú svoje miesto v knižkách našich žiakov a všetci žiaci sa už tešia 
na pokračovanie projektu o rok.“ 
Jana Uličná, Súkromná spojená škola, Starozagorská, Košice 
 

 
 
„Deti sa o knihách rozprávali so svojimi pani učiteľkami a pánmi učiteľmi na ranných 
elypsách, na hodinách Library, slovenskej literatúry a slovenského jazyka... Ďakujeme 
za tento krásny projekt, prostredníctvom ktorého spoznávame nové školy, kamarátov 
a oboznamujeme sa navzájom o záujmoch v oblasti knižnej literatúry.“ 
Adela Melišeková Dojčanová, Súkromná základná škola BESST, Trnava 



 
 

„Spolu so záložkami sme do Čiech poslali propagačný materiál o našej škole a pozdravy 
žiakov na pohľadniciach nášho mesta. Veríme, že sa záložky budú páčiť...“ 
Daniela Vystrčilová, Základná škola, Škultétyho, Topoľčany 

 
 

 
 

„Tvoreniu záložiek predchádzali debaty o ich obľúbených knihách, ktoré 
deti priniesli do školy, aby s nimi oboznámili ostatných. Projektom sme sa zaoberali 
i na Literárnom krúžku, kde sme mali čas i na čítanie úryvkov z kníh.“ 
Jana Klenovičová, Základná škola s materskou školou, Vlčany 
 
 

 
 
„Každý sa snažil čo najvernejšie zobraziť svoju obľúbenú knihu, kamaráta – hrdinu, s ktorým 
sa v nej zoznámil. Všetky deti dúfajú, že ich záložky sa budú bratislavským kamarátom páčiť 
a stanú sa praktickou pomôckou pri čítaní v školskej knižnici, škole či doma.“ 
Miriam Sedláčeková, Základná škola, Tribečská, Topoľčany 
 
 



 
 
„Niektorí žiaci si mali do školy priniesť svoju obľúbenú knihu, iní o svojej knihe porozprávali. 
Niektoré kolegyne sa vybrali so žiakmi do školskej knižnice, aby sa inšpirovali. Žiaci usilovne 
pripravovali záložky, lebo vedeli, že na druhej strane čaká niekto, koho táto záložka poteší. 
Rovnako vedeli, že aj pre nich pripravuje niekto prekvapenie v podobe krásnej záložky...“ 
Radoslav Sunitra, Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 
 
 

 
 
„Tiež sme pred maľovaním diskutovali o obľúbených knihách a navzájom sme si ich 
predstavovali. Vďaka tomuto projektu sa deti ešte viac zaujímajú o knihy, ale aj o to, aké 
knihy čítajú ich kamaráti z Českej republiky a vzájomne hľadali možno aj spoločných hrdinov 
v knihách.“ 
Daniela Bytčanková, Základná škola, Lichardova, Žilina 
 

 
 
„Aby sme podporili čítanie a vytvárali pozitívny vzťah ku knihám a čítaniu pozvali sme si 
do školy vzácneho hosťa. Do našej školy zavítala spisovateľka Eva Tunegová, ktorá 
zaspomínala na svoje detstvo, ale najmä na svoje obľúbené knihy...“ 
Kvetoslava Kotrhová, Základná škola s materskou školou, Chocholná-Velčice 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Žiaci vyzdobili záložky postavičkami z obľúbených knižiek, výjavmi z prírody 
a dekoratívnymi vzormi. Najmenší školáci, prváci, mali z výroby záložiek najväčšiu radosť. 
Veď prvýkrát sa mnohí stretli s pojmom záložka do knihy.“ 
Renáta Titková, Základná škola, Škultétyho, Nitra 
 
 

 
 
„Knihu Analfebeta Negramotná od Jána Uličianskeho pravidelne čítame na mimočítankovom 
čítaní a veľmi sa nám páčia príbehy o šibalstvách Analfabety. Na hodinách výtvarnej výchovy 
sme vyrábali záložky a zároveň aj čítali jednotlivé príbehy.“ 
Slávka Micišinová, Základná škola, Pribinova, Trebišov 
 
 

 
 
„Deti sa veľmi rady zapojili a vyrobili naozaj krásne záložky. Z vlastnej skúsenosti viem, že 
darčeky vždy potešia, obzvlášť ak sú vyrobené vlastnými rukami a podľa vlastnej fantázie, a aj 
záložka v knihe má svoje čaro a robí čítanie krajším.“ 
Mária Marková, Základná škola, Jarmočná, Ždaňa 

 



 
 

„Výrobe záložiek predchádzali viaceré zaujímavé čitateľské aktivity vzbudzujúce záujem 
našich žiakov o čítanie, a to nielen na hodinách literárnej výchovy. Uskutočnili sme exkurziu 
do školskej knižnice, na hodinách výtvarnej výchovy žiaci vytvárali vlastné leporelá a knihy, 
pracovali s encyklopédiami a na internete vyhľadávali informácie.“ 
Daša Sitková, Základná škola s materskou školou, Liptovská Osada 
 

 
 

„Zvolená téma zaujala všetkých žiakov bez ohľadu na to či radi čítajú, alebo nie. Súčasné deti 
sa len sporadicky venujú čítaniu krásnej literatúry a možno práve záložka ich prinúti rozčítať 
si nejakú knihu, aby mohli do nej vložiť novú záložku.“ 
Erika Gajdošová, Základná škola Viliama Záborského, Vráble 
 

 
 

„Deti pod vedením triednych učiteliek vymýšľali, kreslili, zdobili, s nadšením vytvárali 
originálne a nápadité záložky. Súčasťou projektu bolo aj týždenné čitateľské popoludnie, kde 
žiaci prezentovali svoje obľúbené knihy. Do obálky spolu so záložkami sme poslali aj 
pohľadnice našej obce a kľúčenky s erbom našej obce.“ 
Mária Štrausová, Základná škola, Gerlachov 



 
 

„Naše deti veria, že ich záložky budú kamarátom z Prahy dennými spoločníkmi pri čítaní 
a motivujú ich siahnuť po knihách, ktoré na záložkách zobrazili (mnohé vyšli určite aj 
v českom preklade). Projekt je výbornou aktivitou, pretože umožňuje deťom kontakt s knihou, 
ktorú tým menej odolným „berú“ z rúk moderné technológie.“ 
Martina Grolmusová, Piaristická spojená škola Františka Hanáka, Prievidza 
 
 

 
 

„Spomedzi „naj titulov“ si každá trieda vybrala jeden, ktorý čítala spoločne na pokračovanie. 
Napríklad: 2. ročník – Danka a Janka, Rozprávky o psíčkovi a mačičke; 3. ročník – Smelý 
Zajko v Afrike, Maťko a Kubko; 4. ročník – Ferdo Mravec, Kniha džunglí.“ 
Jana Koštialiková, Základná škola, Medňanská, Ilava 
 
 

 
„Naši prváci zhotovili záložky ako zvieratká z knihy Doktor Jajbolíto. Druháci premenili 
špachtličky od pani doktorky na Červené čiapočky, princezničky, psíčkov, mačičky 



a prasiatka. Tretiaci zhotovili jablká múdrosti a ovocie pre dušu pre Snehulienku. Väčší žiaci 
zhotovili hobitov z knihy Pán prsteňov.“ 
Marta Košútová, Základná škola, Pribinova, Zlaté Moravce  
 
 

 
 
„Žiaci si mohli z políc školskej knižnice vybrať ľubovoľnú knižku a prečítať ostatným krátky 
úryvok. Kto čítať nechcel, mohol sa len inšpirovať krásnymi ilustráciami, ktoré následne 
mohol využiť pri tvorbe vlastnej záložky. Po návšteve školskej knižnice sa deti vybrali svojich 
tried. Pani učiteľky deťom pri tvorbe záložiek čítali vybranú knižku a hneď sa im pracovalo 
lepšie.“ 
Kristína Hybbenová, Základná škola, Gessayova, Bratislava 
 
 

 
 

„Žiaci dokázali preniesť svoj život do svojich prác a v ich rukách ožívali záložky, ktoré 
s láskou tvorili pre svojich neznámych kamarátov z družobnej školy. Verím, že tieto záložky 
budú dopĺňať a strážiť listy strán rozprávkových kníh pre naše čítanie v školskej, obecnej 
knižnici a v neposlednom rade domáce knižnice.“ 
Daniela Novotná, Základná škola, Komenského, Smižany 
 
 

 



„Sme šťastní, že sme mohli svojimi dielami spríjemniť chvíle pri čítaní deťom, ktoré si záložky 
pripravili aj pre nás. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tohto veľkolepého projektu 
zameraného nielen na podporu čítania, ale aj na podporu kreativity, tvorivosti a priateľstva.“ 
Andrea Vallová, Základná škola, Lozorno 
 
 

 
 

„Do tohto projektu sa zapojili žiaci zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného 
prostredia. Myšlienka urobiť radosť niekomu inému ich veľmi zaujala. Záložky zhotovovali 
s nadšením, veľkou láskou.“ 
Anna Harmanová, Základná škola, SNP, Spišské Vlachy 
 
 

 
 
„Na internete sme si vyhľadali bližšie informácie o tejto obci a o škole. Dozvedeli sme sa 
rôzne zaujímavosti z histórie, kultúry, školstva, prírody. Prehliadli sme si fotogalériu 
i videogalériu na stránke obce Martovce. Na vlastivede sme si obec Martovce  ukázali aj 
na mape. Deti takto spoznali iný región nášho krásneho Slovenska.“ 
Daša Ábelová, Základná škola, Veľké Orvište 
 
 

 



„Záložka ako malé výtvarné dielko zobrazuje obľúbenú knihu dieťaťa a nesie posolstvo 
pre kamaráta z inej školy, čo by si mohol prečítať. Na záložky si deti písali aj kontakty a my 
veríme, že sa nadviažu s českou školou ďalšie priateľstvá.“ 
Oľga Zbitovská, Základná škola, Stred, Považská Bystrica 
 
 

 
 
„Od začiatku tohto školského roka máme na chodbe prvého stupňa urobený čitateľský kútik, 
kde si deti môžu počas prestávok posedieť vo fotelkách a prečítať knihu alebo detský 
časopis.“ 
Anna Parízková, Základná škola s materskou školou, Senica na Myjavou 
 
 

 
 

„Žiaci s veľkou radosťou a zanietením čítali doma, v školskej knižnici, počas prestávok 
a vyrábali záložky pre svojich nových kamarátov. Niektorí žiaci napísali na záložku svoje 
venovanie, iní žiaci uviedli nielen svoje meno a triedu, ale aj poštovú adresu, prípadne 
mailovú adresu. Prostredníctvom listov napísali aj pár slov o sebe.” 
Jana Černecká, Základná škola s materskou školou P. E. Dobšinského, Teplý Vrch 
 
 

 
 



„Žiaci pracovali s chuťou a neznámym kamarátom z českej školy poslali so záložkami aj 
sprievodné listy, v ktorých priblížili svoju školu, triedu, záujmy a niektorí pripojili aj 
fotografie. ...záložky z družobnej školy sa deťom páčili a niektoré ich aj inšpirovali novou 
technikou a nezvyčajným spracovaním.“ 
Anna Cabuková, Základná škola, Zákopčie 
 

 
 

„Sprievodné aktivity, ktoré sme zorganizovali počas októbra, boli: školská liga SCRABBLE, 
ktorá vyvrcholila finálovou hrou v školskej knižnici, prehliadka dramatizácií úryvkov z kníh 
prozaických diel a Čítanie pod lampou večer pre žiakov 1. - 4.ročníka.“ 
Dajána Špegárová, Základná škola s materskou školou, Poproč 
 

 
 

„Tento rok nám bola pridelená Základná škola pre telesne postihnutých Liberec, Česká 
republika. Preto naša príprava začínala najprv geografiou a prezentáciou mesta Liberec. 
Žiaci sa veľmi tešili na výrobu záložiek a ich entuziazmus znásoboval pocit, že práve ich 
záložka poputuje do zahraničia pre kamarátov z Čiech.“ 
Žaneta Strmá, Špeciálna základná škola, Veľký Krtíš 
 

 
 



„Žiaci sa do zhotovovania záložiek zapojili veľmi ochotne, do školy si priniesli okrem 
potrebných pomôcok aj svoje obľúbené knihy a čítali z nich zaujímavé úryvky.“ 
Judita Karáseková, Základná škola, Kalinovo 
 

 
 

„Vyzvali sme ich, aby odporučili žiakom z českej školy v Karlových Varoch knižku, ktorá sa 
im páčila, bola zaujímavá humorom alebo napínavým dejom.“ 
Marta Birková, Základná škola, Zemianske Kostoľany 
 

 
 

„Spoločne s deťmi sme čítali, rozprávali sme sa o prečítaných knihách zo školskej i domácej 
knižnice. Dospeli sme k tomu, že záložka do knihy je potrebná vec. Záložky od detí 
z partnerskej školy sme si založili do práve rozčítaných kníh, niektoré sme nechali v školskej 
knižnici. Veríme, že sme deťom z partnerskej školy urobili radosť rovnako, ako oni nám, že aj 
záložky sa stanú motiváciou pre čítanie kníh.“ 
Ľudmila Kolenčíková, Základná škola s materskou školou, Oravská Lesná 
 

 
 

„Najobľúbenejšie knihy našich žiakov na základe zhotovených záložiek sú: O psíčkovi 
a mačičke, O Guľkovi Bombuľkovi, Kocúr v čižmách a iné.“ 
Anna Jankurová, Základná škola, Huncovce 



 
 

„...nasledoval čas čítania z obľúbených kníh, ich prezentácia, dramatizácia s reflexiou, 
zameranou na zdôvodňovanie, prečo práve konkrétna kniha je tá najobľúbenejšia. 
Po dôkladnej príprave nasledovala samotná tvorba záložiek na vyučovaní i v školskom klube. 
Deti ich s radosťou a fantáziou tvorili.“ 
Janete Simonová, Základná škola, Kanianka 
 
 

 
 
„Stretali sme sa v školskej knižnici, na hodinách literatúry, na čitateľskom krúžku. Ak sme 
práve nečítali, tak sme kreslili záložky. A nielen kreslili, ale vyskúšali sme aj iné techniky, ako 
grafiku a koláž. Žiakom sa páčili, robili aj navyše, jednu aj pre seba.“ 
Soňa Laurová, Základná škola, Divín 
 
 

 
 
„Boli sme milo prekvapení, ako priateľsky s nami komunikovali zástupcovia pridelenej českej 
školy. Prezreli sme si webovú stránku ich školy a zároveň sme im poskytli informácie o našej 



škole. Takisto sme ich oboznámili s aktivitami na zlepšenie čitateľskej gramotnosti, ktoré 
v škole realizujeme. V krátkosti sme im prezentovali aj naše rodné mesto – Trnavu. 
Na oplátku oni podobne informovali nás o svojej škole a rodnom meste – Pardubiciach.“ 
Katarína Horváthová, Základná škola s materskou školou, Námestie SUT, Trnava 
 
 

 
 

„Sme radi, že sme sa mohli zapojiť do tohto pekného projektu. Žiaci 4. ročníka na hodinách 
výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania s chuťou a kreativitou vytvárali záložky do kníh 
pre svojich kamarátov v Čechách. Samotnej výrobe záložiek predchádzala diskusia na tému 
moja najobľúbenejšia kniha a literárna postava v školskej knižnici.“ 
Mária Revayová, Základná škola s materskou školou, Skalité-Kudlov 
 
 

 
 
„Žiaci sa s radosťou pustili do prípravy záložiek. Pod vedením svojich učiteľov kreslili 
a tvorili s jedinou myšlienkou zobraziť svoju obľúbenú knihu na záložke. Celý október sa 
niesol v tomto  duchu. Dvadsiatich autorov najkrajších záložiek z prvého a druhého stupňa 
sme odmenili sladkou odmenou, čo sa stalo už neodmysliteľnou tradíciou na našej škole.“ 
Lenka Nižníková, Základná škola, J. Švermu, Michalovce 
 
 

 
 



O tom, že deti radi čítajú a majú rôzny čitateľský vkus svedčí aj to, že záložky  pripravili 
do rozličných kníh – rozprávkových, dobrodružných, strašidelných, romantických, príbehov 
o deťoch, kníh o zvieratkách, prírode aj encyklopédií. Veríme, že sa budú páčiť deťom 
v kontaktnej škole v Dobříši a použijú ich do svojich obľúbených kníh. 
Veronika Čitáryová, Základná škola, Benkova, Nitra 
 
 

 

 
 
„Naši žiaci sa snažili českým kamarátom prostredníctvom záložky predstaviť svoju obľúbenú 
knihu a napísať im, prečo je ich obľúbená. Niektorí žiaci využili druhú stranu záložky 
na predstavenie našej školy.“ 
Simona Šedivá, Základná škola, Borský Mikuláš 
 
 
 

 
 
„Žiaci z  oboch škôl sa usilovne ponorili do literárnych hlbín, aby mohli odporučiť svojim 
zahraničným rovesníkom to najlepšie dielo a takto im dať tip na prečítanie dobrej knihy. 
Urobili to formou záložiek do kníh, ktoré si navzájom vymenili... Pozitívne skúsenosti 
zo vzájomnej komunikácie medzi našimi školami sa stali prísľubom rozvíjania ďalších 
medzinárodných aktivít nielen vo svete literatúry, na ktoré sa už teraz veľmi tešíme.“ 
Martuš Marcin čin, Základná škola, Petrovany 
 



 
 
„Do projektu sa zapojili všetci žiaci našej školy. Tešili sa, že môžu nikoho obdarovať, nájdu si 
kamaráta. Do školy si priniesli svoje obľúbené knihy, vyrobili záložky rôznymi technikami. 
Žiaci mali možnosť hneď si vymeniť knihy so svojimi spolužiakmi.“ 
Emília Zeleňáková, Základná škola s materskou školou, Michal nad Žitavou  
 
 

 
 

„Na záver projektu sme požiadali niekoľko šikovnejších žiakov z druhého stupňa, ktorí 
na hodinách literatúry pomocou powerpointovej prezentácie predstavili žiakom svoje vlastné 
obľúbené knihy.“ 
Eleonóra Mátéová, Základná škola s VJM, Plešivec 
 
 

 
 

„Naši žiaci usilovne tvorili záložky pre svojich kamarátov. Všetky záložky mali spoločné to, že 
boli symbolickými vyjadreniami ich obľúbených kníh.“ 
Viera Varchoľaková, Základná škola s materskou školou, SNP, Stakčín 



 
 

„...nastalo premýšľanie, ktorú rozprávkovú knihu máme najradšej a čím by sme potešili 
žiakov z našej partnerskej školy. Deti práca bavila, mohli rozvíjať svoju fantáziu, tvorivosť 
a postupne vznikali pestré záložky rôznych tvarov.“ 
Janka Lacková, Základná škola, Dr. Daniela Fischera, Kežmarok 
 
 

 
 
„Naším prianím je, aby si žiaci vymenené záložky často zakladali do svojich obľúbených 
knižiek, pretože kniha má moc premeniť zlú náladu na dobrú a dobrú na ešte lepšiu. Kniha 
pomáha rozvíjať fantáziu, predstavivosť, núti premýšľať a rozširovať slovnú zásobu.“ 
Anna Mrkvová, Základná škola s materskou školou 
 
 

 
 
„Veríme, že ukážky vlastných obľúbených kníh a výmena záložiek s partnerskou školou 
evokovali u žiakov záujem o čítanie nových knižných titulov a tým sa zvýši úroveň čitateľskej 
gramotnosti.“ 
Marta Šišmišová, Základná škola, Školská, Bánovce nad Bebravou 
 
 



 
 

„Sme veľmi šťastní, že sme sa mohli zapojiť do tohto zmysluplného projektu, ktorého cieľom 
je, aby deti s láskou čítali, aby sa kniha pre nich stala – chlebom ich každodenným. Projekt 
však v sebe nesie aj posolstvo lásky, spolupatričnosti a nezištnej detskej radosti urobiť 
niekoho šťastným.“ 
Eva Virágová, Základná škola kráľa Svätopluka, Nitra 

 
 

 
 

„Deti práca zaujala, hlavne prváci boli plní nadšenia a očakávania, pretože sa s takýmto 
projektom stretli po prvý raz. Všetci žiaci s napätím čakali na balík so záložkami od svojich 
kamarátov z partnerskej školy, ktorých síce osobne nepoznali, ale možno práve to bol dôvod, 
prečo bola akcia pre ne taká zaujímavá a istým spôsobom aj tajomná...“ 
Bronislava Mačudová, Základná škola, Sitnianska, Banská Bystrica 
 
 

 
 

„Najviac sa so záložkami potrápili mali prváci. A o to viac sa nevedeli dočkať záložiek 
z Prahy. Deň ich prevzatia bol neopakovateľný. Po celý čas si neustále prehliadali kresby 
na záložkách, kontrolovali, kde ich majú, strážili si ich, aby sa im nestratili. Odvtedy sú ich 



každodennou učebnou pomôckou. Pre takúto radosť a iskričky šťastia v očiach žiakov sa 
oplatí realizovať takýto projekt.“ 
Daniela Furková, Základná škola s materskou školou, Lúky, Vráble 
 
 

 
 

„Tohtoročná téma žiakov zaujala, mnohí spomínali na svoje rané detstvo či knihu pre 
prvákov, iným učarovali autori z regiónu. Tvorbu našich žiakov motivovala predovšetkým 
vydarená beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou.“ 
Kristína Tirpáková, Základná škola, Ľubotín 
 
 

 
 

„Počas výroby záložiek žiaci čítali úryvky z obľúbených kníh a rozprávali o svojich 
čitateľských zážitkoch. Ostatných žiakov tak motivovali k prečítaniu kníh.“ 
Ingrid Feriancová, Gymnázium Jána Papánka, Bratislava 
 

 
 

„Stále sa snažím deti motivovať rôznymi formami a metódami k čítaniu, keďže čítanie 
považujem za základ úspechu vo všetkých predmetoch, ale aj v bežnom živote...“ 
Miroslava Libiaková, Základná škola, Hnúšťa 



 
 

„Predprípravou pri výrobe záložiek bolo spoločné čítanie žiakov v novej školskej knižnici, 
prípadne na vyučovaní. Deti boli nadšené, že si pomocou výroby záložiek môžu nájsť nových 
kamarátov. S radosťou a nadšením sa pustili do svojej tvorivej práce a vytvorili krásne 
záložky, ktoré sme spoločne so sprievodným listom a informačnými materiálmi o našom meste 
poslali svojej partnerskej škole v Rokycanoch.“ 
Jana Gregušová, Základná škola kniežaťa Pribinu, Nitra 
 

 
 

„Na hodinách slovenského jazyka a literatúry sme spomínali – žiaci i učitelia – na svoje 
obľúbené knihy a hrdinov. Pomocou referátov, prezentácií a výstav kníh sme sa navzájom 
inšpirovali. Pozitívne bolo, že nestačilo iba knihu prečítať, ale vedieť o nej komunikovať, 
vyjadriť svoje pocity, súhlasiť alebo nesúhlasiť s konaním postáv, atď. Boli aj takí, čo už 
dávno nečítali, ale veríme, že sme ich motivovali.“ 
Jaroslava Zigová, Základná škola, Nemocničná, Považská Bystrica 
 
 

 



„Vďaka projektu mali učitelia slovenského jazyka príležitosť motivovať žiakov k čítaniu 
a ilustrovaniu záložky z prečítanej knihy. Čítanie sa stalo pre žiakov atraktívnejším, lebo 
mysleli aj na žiakov z partnerskej školy.“ 
Marta Valkovi čová, Spojená škola sv. F. Assiského, Malacky 
 
 
 

 
 

„Počas práce sme mysleli aj na to, či sa naše záložky budú páčiť tým druhým žiakom...“ 
Edita Mrázová, Základná škola, Farská lúka, Fiľakovo 
 
 
 

 
 
„V školskej knižnici počas celého októbra prebiehali rôzne podujatia pri príležitosti Mesiaca 
školských knižníc – čítanie prvákom, kreslíme rozprávku (v spolupráci s ŠKD), hodiny 
hlasného čítania, čitateľský maratón, takže deti sa mohli pri svojej tvorivej práci inšpirovať.“ 
Martina Oravcová, Základná škola P. Dobšinského, Rimavská Sobota 
 



 
 
„Záložky žiakom priblížia obľúbené knihy rovesníkov a poskytnú im novú inšpiráciu 
na čítanie kníh a rozvoj čitateľskej gramotnosti.“ 
Andrea Paučulová, Základná škola, Trieda SNP, Banská Bystrica 
 
 

 
 
„S českou školou sa nám spolupracovalo veľmi dobre, komunikácia prebiehala v priateľskom 
a srdečnom duchu. Naši partneri nám k záložkám pribalili krásnu knižku s detskými 
ilustráciami Konštantína a Metoda, ktorú sme spolu so záložkami vystavili v školskej knižnici. 
My sme im na oplátku pripravili veľkú spoločnú záložku s obrázkami Rače a školy, aby sme 
im s hrdosťou predstavili našu malebnú vinohradnícku obec a poslali sme im aj niekoľko 
pohľadníc s motívmi Bratislavy a Račianskej izby.“ 
Jana Janečková, Základná škola, Tbiliská, Bratislava 
 
 

 



„ Čítali sme si obľúbené knihy žiakov, ktoré si priniesli do školy a pozerali ilustrácie. V našej 
školskej knižnici Trojruža sme rozprávkovo súťažili a hlasovali za najkrajšiu 
a najzaujímavejšiu knihu v každej triede. Z víťazných kníh sme vyrobili veselé záložky, ktoré 
potešili našich zahraničných kamarátov.“ 
Zuzana Petíková, Základná škola, Nábrežná, Nové Zámky 
 

 
 
„Spoločne sme sa na hodinách čítania a literatúry rozprávali o knihách, ktoré deti čítali 
a o tom, ako by tú knihu ilustrovali alebo čo by malo byť na záložke v tej knihe.“ 
Anna Michalicová, Základná škola s materskou školou, Cerová 
 

 
 
„Bavilo nás to, bavili sme sa. Bolo nám veselo pri čítaní príbehov, vymýšľaní záložiek pre 
nových kamarátov.“ 
Alena Janičová, Základná škola, Kežmarská, Košice 
 

 
 
„Tí najmenší si najprv prečítali rôzne rozprávkové knihy, pozreli si rozprávky, aby sa im 
lepšie pracovalo na danú tému... Veľmi sme sa tešili na záložky z partnerskej školy 
a s rovnakou radosťou s akou sme prijali ich záložky, sme im poslali tie naše, ktoré ich 
dúfame potešili.“ 
Soňa Pastierová, Základná škola, Jelenecká, Nitrianske Hrn čiarovce 



 
 
„Téma záložiek nebola prítomná len na hodinách výtvarnej výchovy, ale prelínala sa aj 
na hodinách čítania a v našom školskom klube. Na hodinách čítania a v školskom klube naše 
učiteľky realizovali čítanie najrôznejších rozprávkových kníh, deti rozprávky čítali aj doma. 
Potom na hodinách výtvarnej výchovy svoje predstavy a rozprávkové postavy pretvorili 
do krásnych záložiek.“  
Lenka Ujjbbagyova, Základná škola, Školská, Skároš 
 

 
 
„Pani učiteľky a hlavne žiaci čítali cez vyučovanie, cez prestávky, ale hlavne doma svoje 
obľúbené knihy.“ 
Mária Buj ňaková, Základná škola s materskou školou, Torysa 
 
 

 
 
„Žiaci vyrábali záložky na hodinách slovenského jazyka a literatúry a výtvarnej výchovy. 
Na hodinách SJL predstavili svoju obľúbenú knihu, na VYV ju výtvarne zobrazili. Záložky 
obsahujú aj názov knihy a meno žiaka. Žiaci predstavili v triede svoje záložky. V škole sa 
uskutočnila prezentácia záložiek našich žiakov v rámci Medzinárodného dňa školských 
knižníc aj záložiek žiakov partnerskej školy z Kysuckého Nového Mesta.“ 
Martina Kropuchová Fer čáková, Cirkevná základná škola sv. Gorazda, Prešov 



 
 
„V našej škole radi čítame a ešte radšej maľujeme. To sa prejavilo aj pri výrobe záložiek 
na tohtoročnú tému. Naše záložky sme vyrobili pre rovesníkov z dedinky Dolní Lukavice. 
Veríme, že im budú dobrou pomôckou pri čítaní. Podľa ich ohlasov, urobili im veľkú radosť, 
tak ako nám tie ich.“ 
Marcela Ľubová, Základná škola s materskou školou, Lomná 

 
 

 
 
„Okrem výmeny záložiek sme sa zapojili aj do osláv Medzinárodného dňa školských knižníc. 
Čítali sme knižky, dramatizovali a ilustrovali...“ 
Mária Nigová, Základná škola s materskou školou, Markušovce 

 
 

 
 
„Prvýkrát sme sa zapojili do tejto aktivity a máme z nej príjemný pocit. Najskôr napätie, 
s ktorou školou si budeme vymieňať záložky. Prečítali sme si – Gymnázium Kojetín. Hneď sme 
išli hľadať, kde sa nachádza. Zasa sme o niečo múdrejší. Potom sa žiaci začali venovať 
záložkám.“ 
Alena Ujlacká, Gymnázium V. Mihálika, Sereď 
 



 
 
„Všetci žiaci majú diagnostikované mentálne postihnutie a ich vzťah ku knihám je určite 
na nižšej úrovni ako u intaktných detí, ale napriek tomu sa nám podarilo vzbudiť záujem 
o vytvorenie záložiek pre partnerskú školu. So žiakmi sme najskôr vyhľadali na mape kde sa 
Šamorín nachádza, rozprávali sme sa o knihách, zväčša rozprávkových, ktoré žiaci poznajú.“ 
Eva Májeková, Liečebno-výchovné sanatórium, Mojmírovská cesta, Poľný Kesov 
 
 

 
 
„Samotná práca nám priniesla veľa pekných chvíľ. U deti podporila rozvoj kreativity, 
fantázie a manuálnej zručnosti. Zároveň ich zábavnou formou pritiahla ku knihám 
a podporila ich vzťah k čítaniu. Deti tvorili záložky podľa kníh, ktoré sme si čítali 
na pokračovanie.“ 
Agnesa Fuková, Základná škola s materskou školou pri ZZ, Špitálska, Nitra 
 
 

 
 
„Tohtoročná téma projektu Moja obľúbená kniha dala našim a českým žiakom možnosť 
navzájom spoznávať knižné tituly, ktoré ich v poslednej dobe zaujali.“ 
Mariana Masnicová, Gymnázium, Školská, Tvrdošín 
 



 
 
„Šikovní žiaci sa s elánom pustili do práce a vyrobili pre svojich nových kamarátov množstvo 
krásnych a originálnych záložiek. Ich snaha bola odmenená, lebo aj oni dostali prekrásne 
záložky s rozprávkovými postavičkami, zvieratkami a inými peknými motívmi z kníh. Dúfame, 
že svojou kreativitou sa žiaci vzájomne podporili v dnes už často odsúvanej činnosti – čítaní 
kníh.“ 
Marcela Berová, Základná škola s materskou školou, Jelšava 
 
 

 
 
„Projekt sa nám vydaril. Ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom za jeho úspešnú realizáciu.“ 
Jana Zemeníková, Základná škola s materskou školou, Krušetnica 
 

 

 
 
„Vytváranie záložiek bolo pre žiakov zábavou, popri práci sa veľa rozprávali o knihách, ktoré 
sa im páčia a dávali spolužiakom typy na dobré čítanie.“ 
Andrea Tolarovičová, Gymnázium sv. Uršule, Bratislava 
 



 
 

„Celý mesiac október žiaci z 1. stupňa na hodinách tvorivého čítania najskôr prezentovali 
svoje obľúbené knihy pred svojimi spolužiakmi a potom na výtvarnej výchove kreslili 
ilustrácie na záložky. Naši žiaci čítajú veľmi radi...“ 
Janka Plutinská, Základná škola s materskou školou, Gorkého, Martin 
 
 

 
 

„Týmto projektom sme žiakom priblížili nové literárne diela a zvýšili záujem o čítanie 
literatúry.“ 
Eleonóra Norková, Špeciálna základná škola s materskou školou pri ZZ, Košice 
 
 

 
 

„Ú časťou v tomto projekte sme nielen rozvíjali tvorivosť detí, čitateľské zručnosti, získali sme 
nové poznatky o škole, ktorá má s nami veľa spoločného, ale vďaka projektu sme získali aj 
nových priateľov.... Rozhodli sme sa, že ich ešte prekvapíme vianočnými pohľadnicami 
a pribalíme im aj výtlačok nášho predvianočného školského občasníka.“ 
Emília Šupšáková, Základná škola, Komenského, Svidník 
 



 
 
„Pod vedením svojich učiteliek a vychovávateliek vyrábali záložky rôznymi výtvarnými 
technikami, čítali zaujímavé knihy a dokonca vytvorili čitateľskú dielničku, kde spoločne čítali 
z jednej knihy a potom sa každý so žiakov podelil o svoje dojmy s ostatnými. Samozrejme 
výsledok práce žiaci zdokumentovali na záložkách.“ 
Ingrid Kršjaková, Základná škola s materskou školou, Tajovského, Poprad 

 
 

 
 

„Naši žiaci sú pravidelnými návštevníkmi školskej knižnice, takže každý si našiel svoju 
obľúbenú knihu, ktorú na záložke zobrazil. S našou českou partnerskou školou sme si vymenili 
skutočne nádherné záložky, ktoré už teraz slúžia našim žiakom pri čítaní ich obľúbených 
kníh.“ 
Šárka Slováková, Základná škola, Hrnčiarska, Zvolen 
 
 

 
 
„Naši žiaci sa tohto roku orientovali na slovenský ľudový ornament a slovenské ľudové 
rozprávky. Techniky boli rôznorodé, žánre kníh tiež. 308 záložiek bolo vystavených v miestnej 
verejnej knižnici.“ 
Antónia Iľkivová, Základná škola, Ulica 17. novembra, Sabinov 



 
 
„Samotnej výrobe záložiek predchádzalo celoškolské podujatie Dneska prečítajme knižky 
z Česka, v rámci ktorého sa naše deti oboznámili s tvorbou českých autorov. Okrem krásnych 
rozprávok, povestí a príbehov však bližšie spoznávali najmä „úskalia“ českého jazyka 
formou prekladu a hľadania významu českých slov.“ 
Dana Dedičová, Základná škola s materskou školou J. A. Komenského, Lednica 
 
 

 
 
„Výber obľúbenej knihy bol rôznorodý od rozprávok cez romány až po encyklopédie. Deti 
vyrobili malú knihu zaujímavostí našej obce, napísali pohľadnicu s pozdravom a želaním, aby 
sa kamarátom záložky páčili. Do balíčka sme pribalili na priblíženie krás Kysúc aj kalendár 
našej obce, odznaky, informačné brožúrky a DVD.“ 
Emília Behúňová, Základná škola, Ústredie, Svrčinovec 
 
 

 
 



„Sme veľmi radi, že sme sa mohli zapojiť do vášho projektu aj napriek tomu, že sme špeciálna 
škola... Keďže naši žiaci sú mentálne a telesne postihnutí, tak veľký dôraz kladieme aj 
na predmety výtvarná výchova a pracovné vyučovanie, kde sa v rámci vášho projektu mohli 
realizovať.“ 
Erika Firdová, Spojená škola internátna, Komenského, Humenné 
 
 

 
 
„Naši žiaci radi čítajú, o čom svedčí aj návštevnosť našej školskej knižnice. Preto boli veľmi 
radi, že pri čítaní môžu použiť záložky, ktoré nám zaslala partnerská škola z dedinky 
Pobedim. Dúfame, že aj partnerskú školu potešili záložky, ktoré naši žiaci usilovne 
pripravovali na hodinách výtvarnej výchovy a na čitateľskom krúžku v našej školskej 
knižnici.“ 
Silvia Gaálová, Základná škola, Zemianska Olča 
 
 

 
 
„Počas zapojenia sa do projektu sme na hodinách SJL zrealizovali čitateľský deň Svet 
príbehov, v rámci Školského vzdelávacieho programu, počas ktorého si žiaci rozvíjali 
čitateľskú gramotnosť.“ 
Zuzana Grellová, Základná škola s materskou školou Karola Kuffnera, Sládkovi čovo 
 
 

 



„Žiaci celej našej školy sa s nadšením pustili do tvorby záložiek. Rozprávali sa medzi sebou 
o svojich obľúbených knihách a premýšľali, akých literárnych hrdinov na záložku nakresliť, 
aby bolo jasné, po akých knihách často siahajú. Mnohí navštívili aj školskú knižnicu, aby si tú 
svoju knižku opäť požičali, prečítali a nechali sa inšpirovať jej ilustráciami.“  
Daša Ujháziová, Základná škola, Krosnianska, Košice 
 
 
 

 
 
„Na vyučovacích hodinách sa žiakom podarilo vytvoriť pútavé a nápadité záložky. Pri tvorbe 
sa žiaci inšpirovali rozprávkami, ktoré si čítali... Zapojenie sa do projektu naša škola hodnotí 
pozitívne, pretože prostredníctvom výmeny záložiek sa podporil záujem žiakov o knihu 
a o čítanie.“ 
Sylvia Bognárová, Špeciálna základná škola, Zlaté Klasy 
 
 
 

 
 

„V závere mesiaca sme mali záložky po celej školskej knižnici. Zo záložiek sme si v školskej 
knižnici vytvorili obrovskú nástenku. Viaceré sme rozdali v rámci Medzinárodného dňa 
školských knižníc našim návštevníkom školskej knižnice.“ 
Jana Urbanová, Základná škola, Čaklov 
 
 
 
 



 
 

„Žiakov sme vyzvali, aby si priniesli na hodiny svoju najobľúbenejšiu knihu. Taktiež si mali 
pripraviť krátky úryvok, ktorí prečítali spolužiakom. Mnohých inšpirovali k tomu, že si knihy 
potom medzi sebou navzájom požičali.“ 
Daniela Virdzeková, Základná škola, Ul. Hollého, Topoľčany 
 
 

 
 
,,Pri výrobe záložiek sme sa snažili podporiť u žiakov záujem o čítanie, vytvoriť si pozitívny 
vzťah ku knihám. Všimli sme si, že výroba záložiek vytvorila v triedach pozitívnu atmosféru, 
žiaci sa viac zhovárali, zabávali, ale hlavne spoznávali sa.“ 
Daniela Sláviková, Základná škola s materskou školou, Červeník 
 
 

 
 

„Boli sme požiadaní českou školou, aby sme zapojili aj žiakov z II. stupňa a vytvorili záložky 
vo väčšom počte, ako bolo dohodnuté. Z našej školy sa ochotne zapojili aj žiaci 5. ročníka. 
Deti z jednotlivých tried pripojili aj listy pre kamarátov do Čiech.“ 
Ingrid Slezáková, Základná škola, Kubranská, Trenčín 
 



 
 
„Projekt pomohol učiteľom vzbudiť u žiakov záujem o knižky. Na hodinách literatúry deti 
predstavili ostatným spolužiakom svoju obľúbenú knihu a prečítali z nej zaujímavú alebo 
vtipnú pasáž. Tieto hodiny boli pre žiakov aj učiteľov veľmi zábavné, ale aj poučné.“ 
Martina Jurá čková, Základná škola s materskou školou Milana Hodžu, Bratislava 

 
 

 
 

„Sprievodnými akciami na našej škole bol Týždeň rozprávok – čítanie rozprávok žiakmi 
II. stupňa prváčikom počas veľkých prestávok a  tri štvrtkové stretnutia v školskej knižnici pre 
žiakov ŠKD Popoludnie s rozprávkou.“ 
Adriana Ruizová, Základná škola s materskou školou, Olešná 

 
 

 
 



„Výroba záložiek nám priniesla veľa radosti a príjemné strávené chvíle. Záložky pre našu 
partnerskú školu sme vyrábali so záujmom a pocitom, že našim novým kamarátom z Karvinej 
urobíme radosť tak isto, ako oni urobili radosť nám.“  
Jaroslava Pirošová, Základná škola, Karloveská, Bratislava 
 
 

 
 

„Našim kamarátom sme poslali so záložkami knižočku o našej škole, aby nás lepšie spoznali 
a my sme od nich dostali rozprávkovú knihu s venovaním. Záložky budú slúžiť v našich 
rozčítaných knihách.“ 
Eva Tóthová, Základná škola, Turnianska, Bratislava 
 
 

 
 

„...najviac nás potešili listy od žiakov, ktoré sme si s lámavou češtinou vzájomne prečítali. 
Listy boli pekne ilustrované a napísané, a tak sme navrhli českým deťom, aby táto vzájomná 
listová korešpondencia prebiehala i naďalej, s čím súhlasili. O záložky sme sa podelili 
a niektoré sme si vystavili na našu literárnu nástenku.“  
Miroslava Vojteková, Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej, Zvolenská 
Slatina 
 
 



 
 
„Prostredníctvom internetu sme sa oboznámili s partnerskou školou, vo fotogalérii sme mali 
možnosť nahliadnuť na ich rôzne zaujímavé školské akcie a podujatia... Veríme, že naše 
záložky žiakov potešia a uľahčia im prácu s učebnicami alebo spríjemnia chvíle pri čítaní 
obľúbených knižiek.“ 
Andrea Mužilová, Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Dolný 
Kubín 
 
 

 
 
„So žiakmi sme sa o čítaní najprv motivačne rozprávali a mohli si z domu priniesť svoju 
obľúbenú knihu. Niektoré ročníky potom s knihou pracovali na hodinách literatúry, čítania, 
ale i na výtvarnej výchove a výchove umením v našej krásnej a podnetnej školskej knižnici. 
Žiaci si zo svojej knihy čítali krátke úryvky a povedali ostatným spolužiakom, prečo majú 
obľúbenú práve knihu, ktorú si priniesli.“ 
Soňa Vozárová, Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota 
 
 
 
 
Vypracovala: Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice, Slovenská 
pedagogická knižnica v Bratislave (21. 11. 2014) 


