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Vyhodnotenie 

česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy 
 

 

 

Základné školy (výmena záložiek s českou partnerskou školou) 
 

 

           
 

„Žiaci tretieho a štvrtého ročníka našej školy sa v mesiaci október zúčastnili česko-

slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy. Našou partnerskou školou sa stala 

Základná škola z Prahy 3. Deti sa so svojimi triednymi učiteľkami s chuťou pustili do práce 

a rôznymi technikami vytvorili nádherné záložky. Na konci  októbra  sa deti dočkali odmeny - 

kamaráti z Prahy poslali záložky... Žiaci spoznali, že  označiť si prečítané krásnou záložkou 

od priateľa je veľmi príjemné. Spolupráca s pražskou školou bola pre deti oživením školského 

života, preto sme sa rozhodli, že budeme v spolupráci pokračovať a našou ďalšou aktivitou 

bude vytvorenie vianočných pozdravov.“ 

Katarína Kučáková, Základná škola s MŠ Dlhé Pole 

 

 

           
 

„S našou partnerskou školou v Krnove (ZŠ na ul. Hlubočickej) sme si vymenili záložky. 

Tvorba záložiek deti veľmi zaujala – každé dieťa chcelo vyrobiť čo najkrajšiu záložku pre 

„neznámeho kamaráta“. Odmenou pre všetky deti bol balíček plný rôznych záložiek, 

z ktorého si každý vybral jednu pre seba.“ 

Jana Veselovská, Základná škola internátna s narušenou komunikačnou schopnosťou v 

Jamníku  
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„Výborný projektový nápad. Aj takto sa dá komunikovať, zviditeľňovať sa, dať možnosť 

žiakom prejavovať svoj talent, nápady, získať vedomie, že aj malým darčekom urobíme radosť 

neznámemu, tomu na druhej strane. Sme presvedčení, že radosť bola na oboch stranách, tešil 

sa nielen darca, ale aj obdarovaný.“ 

Helena Nechalová, Základná škola, Školská, Kamenec pod Vtáčnikom 

 

 

           
 

„S veľkou radosťou sme sa zapojili do projektu Záložka do knihy spojuje školy. Keďže sa naša 

škola nachádza priamo v nemocnici, navštevujú ju deti choré, telesne postihnuté, či inak 

zdravotne oslabené. Nevšedný projekt nám všetkým urobil radosť.“ 

Viera Lukačová, Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Nám. L. Svobodu, 

Banská Bystrica 

 

 

           
 

„Tento projekt sa žiakom veľmi páčil. Snažili sme sa vytvoriť záložky nie veľmi tradičného 

tvaru, práce boli nápadité, vytvorené technikami koláže a kresby, perokresby... Našou 

kontaktnou školou sa stala škola Na Chodovci v Prahe. S touto školou sme sa skontaktovali 

a komunikovali prostredníctvom e-mailov. Dokonca sme sa dohodli aj na ďalšej spolupráci, 

kde si budeme vzájomne písať listy, aby si žiaci mohli porovnať český a slovenský pravopis, 
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a taktiež aj ďalšie výtvarné práce, najbližšie to budú vianočné pozdravy... Sme veľmi radi, že 

sme sa mohli zapojiť do tohto projektu, pretože sme získali nových priateľov...“ 

Jana Šturmová, Základná škola s MŠ, Kľačany 

 

 

 

 

           
 

„Naše deti boli z tohto projektu nadšené. S chuťou a zábavou tvorili na hodinách výtvarnej 

výchovy rôzne druhy záložiek. Motívy a tvary záložiek sme nechali na nich a každý sa prejavil 

ako kreatívny s veľkým množstvom nápadov... S partnerskou školou sa nám výborne 

spolupracovalo... Myslíme si, že aj toto je forma, ako ukázať deťom, že čítanie kníh je stále 

veľmi aktuálne a dokonca čítať knihu s krásnou záložkou je aj lákavé.“ 

Alexandra Marková, Spojená škola ZŠ a Gymnázium, Tilgnerová, Bratislava 

 

 

 

 

           
 

„Členovia literárno-dramatického krúžku sa rozhodli, že sa pokúsia niečo podobné 

zorganizovať s našou partnerskou školou (ZŠ Frýdek – Místek) aj počas Vianoc – chceme 

zaslať našim kamarátom vianočné pohľadnice. Navonok veľmi jednoduchý projekt, a aké 

nesie v sebe posolstvo! Ďakujeme zaň a tešíme sa na ďalšie podobné projekty.“ 

Erika Cipovová, Základná škola, Lehota pod Vtáčnikom 
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„Naše deti veľmi bavila práca, vytvorili krásne záložky a tie sme spoločne s listom pre deti 

poslali do Opavy. Nemuseli sme dlho čakať a v priebehu týždňa nám prišli krásne záložky od 

detí z Čiech spolu s pekným listom podpísaným všetkými deťmi, ktoré záložky vytvorili. 

Veríme, že naše záložky sa veľmi páčili a deti v Čechách si pri čítaní vždy spomenú na 

kamarátov zo Slovenska. Týmto sa chcem poďakovať aj Vám za peknú akciu, pretože 

v dnešnej dobe plnej internetu a filmov je stále veľa detí, pre ktoré je čítanie vzácnosťou. 

A tiež obdarovať iné deti vlastnoručne vyrobenou záložkou je pre deti motivujúce.“ 

Ingrid Slezáková, Základná škola, Kubranská, Trenčín 

 

 

 

 

 

Základné školy (výmena záložiek medzi slovenskými školami) 
 

 

           
 

„Z Trnavy hlásime hotovo! Splnili sme cieľ, ktorý sme si určili. Na hodinách výtvarnej 

výchovy, pracovného vyučovania, etiky a triednických hodinách sme všetci pracovali ako 

usilovné včeličky... Ďakujeme Vám, že ste pripravili takúto zaujímavú akciu a umožnili ste 

nám zúčastniť sa na jej realizácii.“ 

Darina Vojvodová, Základná škola, Vančurova, Trnava 
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„Česko-slovenský projektu Záložka do knihy spojuje školy, bol projekt pre deti pútavý, 

obohacujúci, nenáročný, kreatívny. Škoda len, že nebol česko-slovenský, čo bolo miernym 

rozčarovaním, ale na výkone žiakov sa to neodrazilo.  Tvorili s chuťou a s nadšením.  Záložku 

som tvorila  na dvojhodinovke výtvarnej výchovy so žiakmi tretieho ročníka, netradičnou 

technikou, kresbou tušom a pastelom  na drevené lekárske paličky. Práca  deti bavila a mali 

radosť z výsledku. Každá záložka je originál.“ 

Alena Pešinová, Základná škola, Hlboká cesta, Bratislava 

 

 

 

 

 

           
 

„Chceli by sme sa touto cestou s Vami podeliť o pocity pri tvorbe záložiek pre našu 

partnerskú školu, ktorou bola Základná škola s MŠ Oravské Veselé. Naše deti od 1. až po 4. 

ročník základnej školy sa popasovali s dosť náročnou prácou.  Boli veľmi radi a s napätím 

čakali, aké darčeky dostanú od družobnej školy. Zatiaľ ich máme vystavené na našej školskej 

nástenke, no každý žiak si už pomaly brúsi zuby na tú svoju. Myslíme si, že by v dnešnej 

pretechnizovanej dobe nezaškodilo viacej takýchto aktivít a akcií s manuálnou zručnosťou 

žiakov. Ďakujeme. 

Viera Mihoková, Základná škola s MŠ Červená Voda, Sabinov  
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„Podarilo sa nám so žiakmi vytvoriť niekoľko ozaj originálnych záložiek, na ktorých deti 

pracovali s veľkým záujmom. Ich snaha bola o to väčšia, že záložky mali slúžiť ako darček. 

Záložky sme odoslali po dohode našej  partnerskej škole v Starej Kremničke. Potešila nás 

zásielka záložiek zo Starej Kremničky. Spolu s ňou sme dostali aj fotografiu detí, ktoré sa 

podieľali na ich tvorbe. Chceme nadviazať kontakt s týmito deťmi, keď si v rámci 

informatickej výchovy vytvoríme  mailové adresy. Záložky sme vystavili v našej školskej 

knižnici, kde si ich deti pri návšteve knižnice mohli pozrieť. 

Ľudmila Kolenčíková, Základná škola s MŠ, Oravská Lesná 

 

 

           
 

„...sme poslali základnej škole do Poruby záložky aj s pekným pozdravom a informáciami 

o nás. Takisto aj oni nám zaslali množstvo pekných záložiek aj s informáciami o škole a obci. 

Obdŕžali sme aj malé propagačné kalendáre na rok 2010. Z tejto aktivity sme mali úprimnú 

radosť, pretože sme mohli propagovať našu školu a naše práce.“ 

Zuzana Kosztolányiová, Základná škola s MŠ Jasová 
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„Dovoľte mi, aby som vám poďakovala za krásny projekt. Do projektu sa zapojili žiaci celej 

školy v spolupráci s pedagógmi. Pri výrobe záložiek využili rôzne techniky a spracovali 

rozlične témy, či už z rozprávok, alebo z regiónu, v ktorom žijeme.“ 

Jana Lapšová, Základná škola Valaská Belá 

 

 

 

 

           
 

„Našou partnerskou školou bola ZŠ, Bosonožská, Brno, od ktorej sme dostali záložky, ktoré 

boli pekne a originálne výtvarne spracované a niektoré obsahovali aj posolstvá žiakov 

partnerskej školy, týkajúce sa významu čítania (napríklad čítanie obohacuje fantáziu, 

tvorivosť, slovnú zásobu). Naše knižné záložky boli vypracované rôznymi výtvarnými 

technikami – deti využívali techniku práce s papierom, špeciálnymi farbami na sklo, pracovali 

s textilom... Pripojili aj svoje posolstvá Pekné čítanie na dobrú noc, Pekná knižka pred 

spaním... Deťom sa táto aktivita páčila – niektorí sa so svojím „dielkom“ len ťažko lúčili, 

potešilo ich však, že môžu svojím darčekom a posolstvom urobiť radosť aj iným deťom. Podľa 

nášho názoru ide o úspešný projekt – rozvíja v deťoch dobrý pocit z prijímania i darovania.“ 

 

 

 

 

           
 

„Projekt mal na škole veľký úspech. Najprv sa zapojili žiaci štvrtého ročníka, potom aj 

ostatní žiaci. Výroba záložiek ich veľmi bavila. Predbiehali sa vo vyrobení najzaujímavejšej 

záložky. Motivovalo ich aj to, že záložky budú vymenené s partnerskou školou... Dúfame, že 

podobný projekt sa uskutoční aj na budúci rok. Radi sa zapojíme.“ 

Anna Zásadná, Základná škola, Lastomír 
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„V úvode chcem poďakovať za tento projekt. Mňa potešil o to viac, že som mohla spojiť 

predmety slovenský jazyk a literatúra s výtvarnou výchovou. Žiakom sa nápad veľmi páčil. 

Okrem toho, že sme ich vytvárali na výtvarnej výchove, deti si aj samé hľadali na internete 

a v časopisoch nové nápady a námety na ich tvorbu...“ 

Terézia Bulejová, Základná škola s MŠ, Čadca – Horelica 

 

 

           
 

„Projekt Záložka do knihy spojuje školy sa v našej škole veľmi vydaril. Vymenili sme si 170 

záložiek so ZŠ Beňovského v Bratislave. S kolegyňou sme si vymenili niekoľko mailov.“ 

Jana Procházková, Základná škola sv. Don Bosca v Zlatých Moravcoch 

 

 

           
 

„Podľa mňa bol tento projekt skvelý. S našou družobnou školou (ZŠ s MŠ Spišská Stará Ves) 

sme sa dohodli na osobnej návšteve a výmene skúseností. S našimi žiakmi by sme ich mali 

navštíviť v mesiaci apríl 2010, keď budeme s Škole prírode v Tatranskej Lesnej, takže sa 

veľmi tešíme na návštevu.“ 

Katarína Kadárová, Základná škola s MŠ, Ľubeľa 
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„Veľmi radi sme sa zapojili do vášho projektu. Žiaci našej školy na hodinách výtvarnej 

výchovy s nadšením tvorili záložky pre našu partnerskú školu...“ 

Alena Fábryová, Základná škola, Mauerova, Krompachy 

 

 

           
 

„Žiaci Spojenej školy vo Svidníku na hodinách výtvarnej výchovy vytvorili ľubovoľnou 

technikou cca 180 záložiek do kníh. Tie spolu so sprievodnými listami, v ktorých sa triedy 

predstavili, písali o aktivitách v škole, opísali mesto, v ktorom bývajú... zaslali partnerskej 

Základnej školve Zákopčie. Takto sa vytvorili priateľské vzťahy, ktoré určite budeme ďalej 

rozvíjať, napríklad zasielaním vianočných pozdravov, pozdravov ku Dňu učiteľov, Ku Dňu 

detí. Na záver by som chcela skonštatovať, že projekt Záložka do knihy spojuje školy zblížil 

ľudí v pravom slova zmysle.“ 

Valika Brudňaková, Spojená škola, Základná škola, Svidník 

 

 

           
 

„Žiaci aktívne vyrábali záložky pre žiakov z Červenej vody a boli radi, že ich záložky poslúžia 

deťom pri čítaní kníh... S partnerskou školou sme sa dohodli na dlhšej spolupráci a sme radi, 

že sme prostredníctvom projektu našli nových čitateľských priateľov.“ 

Erika Kureková, Základná škola s MŠ, Oravské Veselé 
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„Deti pracovali s chuťou, pretože vopred boli motivovaní pre koho zhotovujú záložky. Na 

výrobu záložiek použili rôzny materiál – farebný papier, vodové farby, stužky... Radi 

podporujeme takéto aktivity a dúfame, že sa zapojíme aj v budúcnosti.“ 

Silvia Harviľaková, Základná škola, Hlinné 

 

 

 
 

„Našou partnerskou školou bola Základná škola Gbely. Naše spoločné aktivity: vymenili sme 

si záložky, našim partnerom sme poslali publikáciu o našej škole a materiály o osobnostiach 

našej obce – Ľ. Podjavorinskej a R. Macúchovi, poslali sme im počítačové prezentácie 

o osobnostiach našej obce, žiaci našich škôl sa spojili na nete a komunikovali spolu, pozreli 

sme si weby našich škôl a obcí... Výborný nápad, ktorý môže v budúcnosti spojiť školy 

a motivovať ich k činnosti...“ 

Ľudmila Šupáková, Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ, Bzince pod 

Javorinou 

 

 

           
 

„Záložky do knihy vyrábali žiaci 5. ročníka na hodinách literatúry. Žiaci pracovali 

s radosťou, boli plní nápadov a tešili sa na záložky, ktoré dostanú od žiakov partnerskej 

školy.“ 

Viera Kaníková, Základná škola, Ul. Dr. Janského, Žiar nad Hronom 
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„Naša škola sa zapojila do projektu Záložka do knihy spája školy v veľkým nadšením. Žiaci 

vyhotovovali záložky počas vyučovacích hodín výtvarnej výchovy a v popoludňajších 

hodinách v školskej knižnici. Popri tom si spestrili čas čítaním rozprávok a hneď aj vyskúšali 

funkčnosť záložiek... Našim žiakom záležalo na tom, aby sa ich vlastnoručne vyrobené záložky 

páčili žiakom našej partnerskej školy.“ 

Katarína Smaržiková, Základná škola, Hrnčiarska, Stropkov 

 

 

 

Stredné školy (výmena záložiek medzi slovenskými školami) 
 

 

           
 

„Realizácia projektu prebehla bez akýchkoľvek problémov a žiaci sa s radosťou pustili do 

výroby záložiek... Záložky sme si vymenili so Strednou odbornou školou knihovníckych 

a informačných štúdií v Bratislave. Poslali nám krásne záložky, ktoré máme teraz vystavené 

v priestoroch školy a neskôr si ich žiaci rozdelia medzi sebou.“ 

Zuzana Brodňanová, Gymnázium, Hlinská, Žilina 
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„Pri tvorení našich spoločných záložiek sme mysleli na našich kamarátov z Topoľčanoch. 

Poslali sme im aj e-mailové adresy, aby sme mohli komunikovať aj po skončení tohto 

projektu. Pri finalizácii sme sa v triede ešte viac skamarátili, pretože sme pracovali 

v skupinách...“ 

Žiaci Obchodnej akadémie, Štefánikova, Humenné 

 

 

 

 
 

„Vytvorili sme si priestor na hodine slovenského jazyka a literatúry, spojili s besedou 

o prečítanej knihe. Hlavne sa však tvorilo na hodinách francúzskeho jazyka, kde rôzne 

konverzačné témy lákajú žiakov vyjadriť sa aj kreslením. V rámci slovnej zásoby opisovali 

svoju záložku. Tí, ktorí záložku chceli ešte vylepšiť alebo vytvoriť novú, dokončili ju doma... 

Neskrývanú radosť prejavili zo záložiek, ktoré nám poslali žiaci Obchodnej akadémie 

v Humennom. Vymenili si e-mailové adresy a pevne veríme, že záložka upevní priateľstvo 

medzi žiakmi a školami.“ 

Mária Bobošíková, Obchodná akadémia, Topoľčany 

 

 

 

           
 

„Žiaci sa aktívne zapojili do práce, vyrobili záložky podľa vlastného umeleckého cítenia 

a fantázie. Zároveň sa veľmi potešili záložkám, ktoré sme dostali z našich partnerských škôl. 

Veríme, že aj tento projekt prispeje k tomu, aby žiaci viac čítali.“ 

Alena Paštrnáková, Renáta Juhásová, Gymnázium Fr. Švantnera, Nová Baňa 

 

 



 13 

           
 

„Tento projekt som privítala veľmi pozitívne hlavne preto, lebo na našej škole vyučujem 

predmet Umenie a kultúra. Moji žiaci pracovali podľa svojich možností a schopností... 

Myslím, že projekt splnil svoj cieľ, aj keď som dúfala, že nadviažeme spoluprácu so školou 

v Českej republike.“ 

Eva Miklovičová, Gymnázium I. Kupca, Hlohovec 

 

 

 

          
 

„Váš projekt sme robili radi, je to dobrá myšlienka... Na našej škole sme tvorili rôzne 

propagačné a reklamné materiály. Každý žiak vytvoril jednu záložku ručne, druhu vytváral na 

počítači najčastejšie v programe Zoner Callisto.“ 

Jarmila Rothová, Súkromná stredná odborná škola, Skalica 

 

 

           
 

„Sme radi, že sme sa mohli zapojiť do vášho projektu, žiaci mali naozaj radosť pri ich 

vytváraní i následnom obdarúvaní. Záložky žiaci vytvorili v rámci tvorivého popoludnia.“ 

Emília Ondrejovičová, Alena Haroníková, Odborné učilište, Praktická škola, Prievidza 
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„Myšlienka – urobiť si vlastné záložky a darovať ich druhým sa mi veľmi zapáčila. Oslovila 

aj prvákov a druhákov našej školy, ktorí s radosťou pripravovali záložky pre našu partnerskú 

školu.“ 

Eva Fülöp, Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Grešákova, Košice 


