Hodnotenie
4. ročníka celoslovenského projektu
Záložka do knihy spája slovenské školy: Múdrosť ukrytá v knihách
strednými školami
(výber z 93 hodnotení)

„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 20, Bratislava

„Výberom vzorov sme chceli povedať, že kniha má obsahovať krásu, múdre myšlienky, dobro
a lásku. Pre žiakov táto práca bola príjemným rozptýlením, pri ktorom si ani neuvedomovali,
že náš rozhovor často viedol k čítaniu, k spoznávaniu nových kníh.“
Helena Hradiská, Stredná odborná škola Majstra Pavla, Levoča
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„Žiaci celý mesiac október čítali knihy zo školskej knižnice a dňa 28. októbra 2015 boli
nainštalované stoly s knihami po celej budove školy. Rozmanitou a bezstarostnou formou sa
žiakmi čítala umelecká, populárno-náučná, či duchovná literatúra – Biblia. Čítalo sa všade,
v budove i mimo nej, v školskom parku ale aj pred budovou školy na lavičkách. Čítali sme so
záložkovými škraboškami štúrovských osobností a lások Ľudovíta Štúra.“
Dana Weisová, Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho, Humenné

„Záložky, ktoré nám po výmene s partnerskou školou ešte zostali, venujeme jednak malým
čitateľom pri príležitosti podujatia Mikuláš na detských oddeleniach, ako i starším
obyvateľom Domova pre seniorov v rámci predvianočného programu, ktorý tiež každoročne
organizujeme.“
Júlia Srnková, Stredná zdravotnícka škola, Považská Bystrica
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„Žiaci sú radi, že môžu tvoriť a ich výtvor dostanú žiaci inej školy. Zo záložiek, ktoré nám na
výmenu pošlú žiaci pridelenej školy, urobíme výstavku. Tento rok sme ako partnerskú školu
dostali Obchodnú akadémiu Dušana Metoda Janotu z Čadce. Veľmi nás potešili pekne
pripravené záložky i propagačný materiál o ich škole. Ďakujeme pekne.“
Katarína Ruzsinszká, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 2, Nové Zámky

„Projektu sme sa tohto roku zúčastnili po jeho úspešnej realizácii v minulom školskom roku.
Žiaci na záložkách pracovali s radosťou a vznikli veľmi originálne a osobné posolstvá, ktoré
sme poslali ďalej. Rovnako ich potešili výsledky tvorivej práce partnerskej školy. Ďakujeme
a tešíme sa na ďalší ročník.“
Zuzana Kolštromová, Gymnázium F. V. Sasinka, Skalica

„Po pridelení partnerskej školy SOŠ z Prešova sa žiaci škôl navzájom skontaktovali. Žiaci
našej školy zaslali partnerskej škole aj zaujímavú prezentáciu o škole. Pri príprave záložiek
vynaložili žiaci aktivitu, kreativitu, nápaditosť, projekt spojený s čítaním sa im páčil.“
Alena Procházková, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Komárno
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„V priestoroch školskej knižnice žiaci vytvorili pekné záložky do knihy, ktoré sme zaslali do
našej partnerskej školy... Žiaci mohli využiť fantáziu, tvorivosť a zároveň sa mohli tematicky
inšpirovať niektorou z postáv z krásnej literatúry a tak sme prepojili čitateľský záujem
s tvorivou fantáziou, zároveň sme rozvíjali emocionálne myslenie, slobodné vyjadrovanie
a predstavivosť. Do projektu sme zapojili aj rómskych žiakov čím sme využili multikultúrne
súžitie a túžbu po čítaní všetkých žiakov.“
Eva Šofranková, Spojená škola, Štefánikova, Bardejov

„Zhotovovanie záložiek už patrí k tradícii na našej škole. Prváci sú o tom informovaní a starší
žiaci tvorbu záložiek berú ako samozrejmosť.“
Gabriela Zavadská, Stredná zdravotnícka škola, Humenné

„I tento ročník projektu prijali naši žiaci s nadšením. Zapojilo sa ich oveľa viac ako
v minulom ročníku. Tešili sme sa z každej vytvorenej záložky, lebo v nej bolo cítiť kus
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žiackeho srdiečka. Netrpezlivo budeme očakávať vyhlásenie ďalšieho ročníka tohto
výnimočného projektu.”
Eleonóra Kopecká, Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká, Nitra

„Záložky vyrábali žiaci prvých a druhých ročníkov na hodinách slovenského jazyka a etickej
výchovy. A dokončievali ich doma... Výroba žiakov oslovila, predstavovali si, ako budú
záložky v knihe pôsobiť a kto ju dostane.“
Jana Masaryková, Obchodná akadémia, Inovecká, Topoľčany

„Doplňujúcim programom výroby záložiek bola aj beseda o prečítaných knihách. V školskej
knižnici sme zrealizovali výstavku záložiek a správu o priebehu celoslovenského projektu sme
uverejnili na webovej stránke našej školy... Projekt sa páčil najmä tvorivým žiakom, ktorí
majú kladný vzťah k umeniu a k čítaniu kníh.“
Iveta Leferovičová, Cirkevná spojená škola, Švermova, Snina
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„Výroba záložiek bola oživením vyučovacej hodiny, ale čo je najpodstatnejšie, bola dôležitým
motivačným prvkom pri zvyšovaní čitateľskej gramotnosti našich žiakov. Potešením nám bola
i veľmi dobrá komunikácia s partnerskou školou.“
Stanislava Šutáková, Súkromná stredná odborná škola, Biela voda, Kežmarok

„Tento ročník bol mimoriadne plodný, pretože žiaci vytvorili oveľa väčšie množstvo záložiek,
ako mali pôvodne v pláne. Taktiež treba zdôrazniť, že tento projekt vytvára pre žiakov veľký
priestor v rámci ich vlastnej realizácie, žiaci tak prepájajú fantáziu s poznatkami a čo je veľké
plus, opäť raz siahnu po knihe. Dokonca záujem o knihu v rámci tohto projektu prejavili aj tí
žiaci, ktorí majú ku knihám veľmi ďaleko, a to nás teší o to viacej. Už teraz sa tešíme na
ďalšiu spoluprácu.“
Monika Trinkovičová, Stredná umelecká škola, Vodárenská, Prešov

„Jediným kritériom pri tvorbe záložiek bolo povoliť uzdu svojej fantázii a ukázať svoju
umeleckú dušu! Takto vytvorené záložky rôznych tvarov, farieb, formátov i materiálov sme
spoločne zozbierali, vyhodnotili a autorov troch najkrajších záložiek sme následne odmenili.
Všetky záložky potom spolu s posledným číslom školského časopisu Strojárnik putovali do
Tisovca... Naši žiaci doručené záložky z partnerskej školy SOŠ z Tisovca používajú
v učebniciach...“
Katarína Kurjaková, Stredná odborná škola technická, Námestovo
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„Ďakujem za tento projekt. Žiaci mohli prejaviť svoju kreativitu a inšpirovať sa myšlienkou
Kniha nedáva len múdrosť, ale je aj priateľ a kamarát do dažďa.“
Priska Puškelová, Gymnázium, Bilíkova, Bratislava

„Do tohto projektu sa zapájame každoročne. Veľmi sa na neho tešíme a žiaci s radosťou
očakávajú vyrobené diela od kontaktnej školy. Projekt je zaujímavý a kreslením záložiek sa
hravou formou odpútajú od každodenných vyučovacích povinností. Záložky sme kreslili vo
voľnom čase a v čase záujmových aktivít školského internátu.“
Žillová Erika, Športové gymnázium, Trieda SNP, Košice

„... sovu sme poňali ako symbol múdrosti. Naše záložky sme spolu s bulletinom o našej škole
poslali pridelenej partnerskej škole zo Šale. Z ich záložiek sme vytvorili nástenku, ktorá zdobí
chodbu.“
Valéria Geľová, Spojená škola internátna, Snina
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„Samotnej tvorbe predchádzal motivačný rozhovor žiakov o ich čitateľských návykoch,
o knihách, ktoré ich zaujali. K samotnej práci žiaci pristupovali tvorivo, premýšľali
o vhodných motívoch... Výtvarnú techniku si volili ľubovoľne podľa vlastného zámeru.“
Darina Limbergová, Pedagogická a sociálna akadémia, Levice

„Žiaci vyrábali záložky na hodinách umenia a kultúry, výchovy umením a výtvarnej výchovy.
Súčasťou procesu tvorby boli aj vyučovacie hodiny v priestoroch školskej knižnice, kde žiaci
prezentovali svoje obľúbené knihy a literárnych hrdinov.“
Marta Milatová, Gymnázium, Ul. 17. novembra, Topoľčany

„Pre našu školu bol tento projekt novinkou a mali sme z neho veľkú radosť. Spolupráca
s partnerskou školou prebiehala bez problémov. Do výroby záložiek sme zapojili žiačky
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študijného odboru odevný dizajn, ktoré pri svojej práci využili rôzne techniky,
najzaujímavejšou bola tzv. enkaustika, pri ktorej sa ako farbivo používa roztavený farebný
vosk. Ďakujeme za možnosť nadviazania kontaktu s partnerskou školou a možnosť realizácie
projektu. Tešíme sa na jej ďalší ročník.“
Marcela Sabovčíková, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Michalovce

„Záložky boli vyrobené žiakmi na hodinách predmetu umenie a kultúra, keďže v osnovách
tohto predmetu je aj priestor na podobné činnosti. Všetci usilovne hľadali inšpirácie na
internete. Kreatívnejší zapojili najmä vlastnú fantáziu.“
Oľga Ščerbová, Spojená škola, Kollárova, Sečovce

„Žiaci našej školy sa s veľkým záujmom venovali realizácii projektu na hodinách slovenského
jazyka a literatúry. Výroba záložiek priniesla do vyučovania vítanú zmenu, veľa kreativity,
žiaci mohli rozvíjať svoju tvorivosť, fantáziu a umelecké schopnosti. Najkrajšie záložky sme
vyhodnotili a umiestnili na nástenku. Sme radi, že sme sa do projektu zapojili a dúfame, že aj
na budúci rok bude tento vynikajúci projekt pokračovať. Ďakujeme veľmi pekne za možnosť
zúčastniť sa tohto skvelého projektu.“
Viera Švajlenová, Stredná odborná škola automobilová, J. Jonáša, Bratislava
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„Naši žiaci 1. a 2. ročníkov niekoľko dní vyrábali záložky, ktoré sme poslali spolu s rôznymi
reklamnými materiálmi o škole, Tisovci a celom našom regióne Strednej odbornej škole
technickej do Námestova, ktorá sa v tomto roku stala našou partnerskou školou. Uvedený
projekt nám pomohol získať informácie o partnerskej škole, ktorej aj touto cestou ďakujeme
za záložky, ale aj milé darčekové predmety.“
Monika Koncošová, Stredná odborná škola, Tisovec

„Žiakov našej školy z odborov kaderník, fotograf, kozmetička a vizážistka, obchod
a podnikanie, sme zapojili nielen do kresby a maľby záložiek, ktoré putovali do našej
partnerskej školy SOŠ automobilovej v Banskej Bystrici, ale aj do milej akcie Čítaj, hľadaj
a píš. Žiaci vyhľadávali tie najkrajšie myšlienky vo svojich obľúbených knihách alebo
v knihách z Knižnej búdky na našej škole a zapisovali si ich. Najkrajšie a najzaujímavejšie
sme vystavili a rozoberali na hodinách slovenského jazyka. Nezabudli sme sa s nimi podeliť aj
s našimi priateľmi v Banskej Bystrici.“
Ivana Vavrovičová, Stredná odborná škola, Cintorínska, Nitra
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„... pripravili sme powerpointovú prezentáciu s údajmi o našej a partnerskej škole, ktorá bola
premietaná počas akcie v priestoroch, kde žiaci školy hlasovali o najkrajšiu záložku, ktorú
vytvorili žiaci oboch škôl. Po vyhlásení výsledkov sme im zaslali naše záložky.“
Mária Pappová, Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu, Nitra

„September v našej škole si tradične spríjemňujeme aj účasťou v celoslovenskom projekte.
Niekedy si dokonca sami žiaci v predstihu vypýtajú pokyny k aktuálnemu ročníku. Sme radi,
že môžeme aj na strednej škole takto rozvíjať svoje výtvarné zručnosti a estetické cítenie, a tak
sa stať poslami dobrosrdečnosti.“
Emília Černeková, Obchodná akadémia D. M. Janotu, Čadca

„Žiaci využili svoju fantáziu a tvorivosť. Získali a spoznali sme tak inú školu, spolupráca
prebiehala na priateľskej úrovni. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.“
Dagmar Machovcová Stredná odborná škola drevárska, Liptovský Hrádok
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„... chcem sa Vám poďakovať za to, že sme si mohli spestriť vyučovaciu hodinu. Vyučujem na
strednej škole, preto som predpokladala, že žiaci nebudú spolupracovať, avšak opak je
pravdou. Rozprávali sme sa o knihách všeobecne, spoznali sme sa o niečo viac na základe
toho, čo všetci čítame.“
Stanislava Ďuďaková, Stredná zdravotnícka škola, Prešov

„Celé obdobie tvorby originálnych záložiek sme so zadanou témou narábali. Na hodinách
Umenia a kultúry žiaci vyhľadávali v odporúčaných zdrojoch ďalšie myšlienky vhodné na
záložky. Na hodinách jazykov sa viedli diskusie o obľúbených autoroch a knihách, vytvárali
sa aj prezentácie na vybranú tému.“
Jana Ščípová, Gymnázium Juraja Fándlyho, Šaľa

„Vyhotovili rôznymi spôsobmi 120 rozmanitých záložiek. Na každú záložku napísali žiaci
zaujímavé myšlienky z kníh, ktoré prečítali alebo výroky slávnych osobností...“
Zuzana Brodňanová, Gymnázium, Hlinská, Žilina
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„Do obálky so záložkami sme pridali propagačný materiál nášho regiónu... V liste, ktorý sme
zaslali našej partnerskej škole, sme vyjadrili túžbu na ďalšiu spoluprácu – vzájomnú návštevu
mladých ľudí oboch škôl v rámci turistiky, spoznanie kraja a prírodných krás. Na podporu
čítania sme zrealizovali medzitriednu súťaž v písaní slovenských porekadiel a prísloví a
pripomenuli sme si aj dvesto rokov od narodenia Ľudovíta Štúra.“
Iveta Gičová, Stredná odborná škola, Sládkovičova, Snina

„Žiaci opäť preukázali svoju tvorivosť a kreativitu. Pracovali samostatne, inšpirovali sa
myšlienkami o knihách, ktoré napísali na vytvorené záložky.“
Anna Drizgová, Obchodná akadémia, Veľká okružná, Žilina

„Práca na záložkách bola oživením vyučovacej hodiny a – čo je najpodstatnejšie –
motivovala žiakov pri zvyšovaní čitateľskej gramotnosti. Žiaci vyrábali záložky rôznymi
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spôsobmi. Popustili uzdu svojej fantázii a prejavili svoj skrytý talent na malom kúsku papiera.
V školskej knižnici sme zorganizovali výstavku všetkých záložiek a žiacka porota vybrala tie
najkrajšie. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník, do ktorého sa plánujeme zapojiť.“
Slavomíra Kurillová Hubinská, Súkromná stredná odborná škola SEZ, Krompachy

„Žiaci, ktorí sa do projektu prihlásili, vytvorili záložky rôznych druhov, tvarov a farieb. Ich
fantázia a kreativita bola naozaj rôznorodá a pestrá. Niektorí to poňali vtipne, iní zas
s určitým pátosom. Na záložkách častokrát nechýbalo logo našej školy či obľúbené citáty.“
Jana Pavlišaková, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov

„Pridanou hodnotou celoslovenského projektu bolo rozšírenie vedomostí žiakov nielen zo
slovenského jazyka a literatúry, ale aj z geografie.“
Daniela Bubláková, Stredná odborná škola, Námestovo
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„Najskôr sme si vyhľadali partnerskú školu a informácie o nej. Žiaci pracovali na hodinách
slovenského jazyka. Na tvorbu záložiek sme použili i počítačovú techniku – vyhľadali sme
zaujímavé citáty, známych spisovateľov a ich diela. Na podporu čítania sme zrealizovali
Burzu kníh.“
Miroslava Šujanská, Spojená škola, Kysucké Nové Mesto

„S našou partnerskou školou sa nám dobre komunikovalo. Bola to Stredná odborná technická
škola, Tlmače. Záložky nám zaslali a k tomu bol priložený pekný, srdečný list od žiakov, že by
sa s nami radi stretli aj osobne, pri ich exkurzii do Bratislavy, ktorú plánujú.“
Nina Pazderová, SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Bratislava

„Rozhodli sme sa, že tento projekt spojíme s Medzinárodným dňom školských knižníc. V ten
deň si doniesli naši žiaci do školy svoje obľúbené knihy, v ktorých mali vlastnoručne vyrobené
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záložky. Snažili sa, aby na nich bol názov knihy i jej autor, aby bratislavským žiakom doplnili
zoznam zaujímavých kníh.“
Daniela Babejová, Obchodná akadémia, Humenné

„Aj tento rok bol daný projekt úspešný a stále viac a viac našich žiakov sa ho zúčastňuje
a využíva našu malú školskú knižnicu.“
Zuzana Prachárová, Gymnázium, Pezinok

„Boli som radi, že sme sa mohli podeliť s našimi záložkami s partnerskou školou. Pri výrobe
záložiek sme sa inšpirovali prácami z minulého ročníka projektu, taktiež sme hľadali
inšpirácie na internete. Do obálky k záložkám sme pripojili aj sprievodný list... Ešte raz za
projekt ďakujeme.“
František Roth, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia ebg, Brezno
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„Počas realizácie projektu bola venovaná pozornosť propagácii projektu na škole – bola
urobená nástenka a po ukončení projektu sme umiestnili na nástenke aj fotografie, ktoré
zobrazili žiakov pri vyhotovovaní záložiek.“
Katarína Tocciová, Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka, Bratislava

„Aj tento rok sa naša škola zapojila do projektu Záložka spája slovenské školy. Naším cieľom
bol návrat ku knihe – beletrii, ale žiaci sa inšpirovali aj štúdiom odbornej literatúry. Múdre
slová – hlavne poučky hľadali aj vo svojich učebniciach. Do prípravy sa zapojili prváci,
druháci a pomenej tretiakov. Pre žiakov to bola vítaná zmena, najmä prváci boli veľmi
usilovní v hľadaní výrokov.“
Tatiana Abrinková, Obchodná akadémia, Trebišov

„Ako darček sme priložili almanach našej školy z roku 2013, ktorý slovesnou i vizuálnou
formou prezentuje našu prácu, a napokon desať propagačných letáčikov, prostredníctvom
ktorých sa taktiež mohli v topoľčianskom gymnáziu dozvedieť o našej škole viac. I my sme ako
darček okrem záložiek dostali veľmi precízne vypracovaný školský časopis pod názvom
Gymplák od Gymnázia v Topoľčanoch.“
Ingrid Feriancová, Gymnázium Jána Papánka, Bratislava
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„Hovorí sa, že múdrosť je ukrytá v knihách, preto sme zorganizovali besedu v školskej
knižnici na tému tohto projektu. Žiaci si do školskej knižnice so sebou priniesli záložky, ktoré
vytvorili a použili pri hľadaní autorov a ich kníh. Na tejto besede sme sa zamerali na čítanie
s porozumením a rýchle vyhľadávanie textov... Tie najkrajšie záložky sme poslali aj
partnerskej škole a dúfame, že potešia ich žiakov a budú ich s obľubou používať vo svojich
knihách. Na budúci rok sa určite zúčastníme aj 5. ročníka tohto projektu, pretože krása
písaného slova zostáva večne živá.“
Mariana Klamárová, Gymnázium arm. gen. Ludvika Svobodu, Humenné

„Naši noví záložkoví kamaráti SOŠ obchodu a služieb v Čadci nám do balíčka pribalili
záložky inšpirované nielen citátom, ale aj študijným odborom či ročným obdobím. S chuťou
sme sa pustili do čítania ich školského časopisu Kocka a My. Ďakujeme.“
Anna Kaľavská, Stredná priemyselná škola dopravná, Košice

„Žiaci hľadali citáty o knihách, čítaní a ich význame pre rozvoj osobnosti človeka. Najkrajšie
potom zverejnili na záložkách. Doručené záložky z partnerskej školy Obchodnej akadémie
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v Šuranoch sa nám páčili a veľmi rýchlo sa minuli. Myšlienka projektu žiakov oslovila,
pretože sa rozhodli v tvorivej činnosti pokračovať a plánujú vyrobiť ďalšie skvelé kúsky pre
svojich učiteľov, majstrov odbornej výchovy a vychovávateľov ako vianočné darčeky za ich
starostlivosť.“
Magdaléna Gašová, Stredná odborná škola stavebná, Žilina

„Výroba záložiek žiakov zaujala. Bolo to pre nich niečo nové, zaujímavé. Žiaci mali radosť
z toho, že môžu niekoho neznámeho potešiť záložkou... Ďakujeme za možnosť zapojiť sa do
tohto projektu.“
Jana Babjaková, Spojená škola, Veľká Lomnica

„Znovu sme prečítali množstvo kníh a heslo Múdrosť ukrytá v knihách sme premenili do
podoby záložiek, ktoré sme poslali svojej družobnej škole Gymnáziu v Bytči. Okrem záložiek
sme do zásielky pribalili aj naše propagačné materiály o škole, publikácie, ktoré vyšli pri
príležitosti výročia školy a týždňa Ľ. Štúra a najnovšie číslo nášho školského časopisu XY.“
Helena Duffeková, Gymnázium, Alejová, Košice
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„Žiaci Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci sa rozhodli vytvoriť záložky, ktoré by obsahovali
zaujímavé citáty z obľúbených kníh a tak splniť danú tému. Vyhľadávali materiál v školskej
knižnici a výtvarné spracovanie realizovali v učebni umenia a kultúry. Príjemná tvorivá
atmosféra žiakov motivovala k tvorbe záložiek pre milovníkov kníh z Gymnázia v Pezinku...
Uvedomili sme si, že radosť nám nemusia robiť len veľké veci, ale aj malé, ktoré boli
vytvorené s láskou.“
Eva Kubalová, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, Čadca

„Výroba záložiek bola oživením vyučovacích hodín etickej výchovy a občianskej náuky.
Spoločne so žiakmi sme záložky odfotografovali, pridali aj pár fotografií z našej práce na
záložkách a vyhotovili propagačný panel, ktorý využijeme aj počas Dní otvorených dverí na
našej škole. V spravodajskom dvojtýždenníku Naše novinky sme uverejnili článok o konanom
projekte a našej regionálnej televízii sme poskytli rozhovor a priame ukážky rôznych techník
použitých pri výrobe nápaditých záložiek.“
Ľubica Prokajová, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Krupina
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„V rámci uvedeného projektu sa naša škola už po druhý raz zapojila do výmeny záložiek
s partnerskou Katolíckou strednou pedagogickou školou svätého Cyrila a Metoda
v Košiciach. Záložky vyrábali žiaci počas podujatia Noc v knižnici, na ktorom sa mohli
inšpirovať ilustráciami a úryvkami z prečítaných kníh.“
Daša Hronská, Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova, Bratislava

„Vymieňali sme si záložky so SOŠ z Námestova. Popri záložkách sme od nich dostali veľmi
pekné publikácie o ich regióne – Biografický slovník dejateľov Oravy a Povesti o Oravskom
zámku. Projekt sme prezentovali aj počas dní otvorených dverí na našej škole, kde sme
vystavovali záložky partnerskej školy. Na podporu čítania prebehla na našej škole aktivita
Živá knižnica. Ďakujeme za projekt a na budúci rok sa určite prihlásime.“
Alena Masaryková, Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina, Holíč

„Žiaci s nadšením pracovali na záložkách, využili sme rôzne výtvarné techniky a techniku
paličkovania. Žiaci vyberali vhodné citáty z kníh, ktoré priložili k svojej záložke. Dôležitou
súčasťou projektu bolo aj rozvoj a podpora jemnej motoriky u našich žiakov a aktívne
trávenie voľného času, čo považujeme sa benefity uvedeného projektu. Ďalší prínos vidíme
v reálnom prepojení s praktickým životom, pretože si žiaci vymieňajú záložky s partnerskou
školou a podporí sa aj rozvoj čitateľskej gramotnosti.“
Petra Višňovská, Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Bratislava
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