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Hodnotenie 
5. ročníka celoslovenského projektu  

Záložka do knihy spája slovenské školy: Knihy rozprávajú príbehy 
strednými školami 

 
(výber zo 104 hodnotení) 

 
 
 
 

 
 

„Záložka má niekoľko príbehov. Príbeh tvorcu, príbeh tvorivého procesu, príbeh prijímateľa, 
aj príbeh knihy. Záložky žiakov boli robené s láskou pre všetkých, ktorí pocit lásky poznajú 
a ktorí pocit lásky a radosti vedia rozdávať.“ 
Eva Kubalová, Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, Čadca 

 
 
 

 
 
„Žiaci 1. ročníka vyrábali záložky do kníh rôznych tvarov a motívov počas vyučovacích hodín 
dejepisu. Pri ich výrobe sa inšpirovali starovekými literárnymi dielami z oblasti 
Mezopotámie, Egypta, Grécka a Rímskej ríše. Výtvarné stvárnenie známych literárnych diel 
podporilo aktívnu prácu s informáciami a prispelo k rozvoju kreativity, fantázie 
a manuálnych zručností žiakov...“ 
Peter Majer, Súkromná stredná umelecká škola, Hálkova, Žilina 
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„Aby myšlienka projektu bola naplnená, pozvali sme našich partnerov k nám. Pozvanie 
prijalo päť žiačok s učiteľkou zo Spojenej školy v Nižnej. Počas dvoch dní naši vzácni hostia 
spoznali školu, časť nášho regiónu a mesto Snina... Sme radi, že sme sa zapojili do projektu 
a chceme sa vám poďakovať za krásnu myšlienku, na základe ktorej sme mali možnosť 
spoznať sa so žiakmi z inej školy na opačnom konci Slovenska.“ 
Iveta Gičová, Stredná odborná škola, Snina 
 
 

 
 

„Žiaci, ktorí sa zúčastnili priateľskej návštevy v Strednej odbornej škole v  Snine, si pripravili 
prezentáciu o tomto kraji, o svojich zážitkoch a napokon prebehla samotná výmena záložiek, 
ktoré žiačky priniesli od nových kamarátov z východu.“ 
Monika Bar čáková, Spojená škola, Hattalova, Nižná 
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„A tento rok sa nám podarilo splniť cieľ celoslovenského projektu, pretože sme nadviazali 
priateľstvá medzi mnohými žiakmi z oboch škôl.“ 
Oľga Pechová, Stredná odborná škola, Cintorínska, Nitra 
 
 
 

 
 
„Po pridelení partnerskej školy SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina sa žiaci 
škôl navzájom skontaktovali. Žiaci našej školy zaslali partnerskej škole aj 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, Budovateľská, Komárno 

 
 
 

 
 

„Vytváranie záložiek bolo zaujímavým spestrením úvodu do vyučovania literatúry a podporilo 
rozvoj kreativity, fantázie i manuálnej zručnosti. Pridanou hodnotou zapojenia sa do projektu 
bolo, že výroba záložiek priamo viedla žiakov k čítaniu príbehov. Každý žiak si vylosoval svoj 
príbeh pre dušu, ktorý si prečítal a následne o ňom porozprával spolužiakom. Nasledovala 
diskusia o jednotlivých príbehoch a ich ľudskom posolstve.“ 
Andrea Kraj čovičová, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Prievidza 
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„Výroba záložiek bola oživením vyučovacích hodín a čo je najpodstatnejšie, v tomto školskom 
roku bola aj dôležitým motivačným prvkom, keďže tento školský rok je venovaný Čitateľskej 
gramotnosti. Pri tvorbe záložiek žiaci využili svoju fantáziu a tvorivosť, kombinovali 
rôznorodé materiáli ako drôt, textil a papier. Potešením nám bola i veľmi dobrá komunikácia 
s partnerskou školou.“ 
Stanislava Šutáková, Súkromná stredná odborná škola, Biela voda, Kežmarok 

 
 

 
 
„Na základe tohto projektu dochádza k tvorivému opakovaniu rôznych literárnych diel či 
autorov. Žiaci kreslia, maľujú, vyrábajú svoje záložky a zároveň si fixujú už známe učivo, 
prípadne mnohí žiaci prinášajú aj nové informácie o autorovi či diele. Tento projekt prispieva 
aj k vytvoreniu príjemnej a pozitívnej atmosfére pri práci žiakov. Už teraz sa tešíme na ďalší 
ročník.“ 
Monika Trinkovi čová, Stredná umelecká škola, Vodárenská, Prešov 
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„Záložky sme vyrábali na hodinách slovenského jazyka a snažili sme sa do nich ukryť 
posolstvo z knihy, ktorú žiaci prečítali alebo poznali z hodín slovenského jazyka. Riadili sme 
sa názvom projektu a preto sme do záložiek napísali krátky veršík, ktoré danú knihu vystihuje, 
ako napríklad: Nikto ma už nie je hoden, pomyslel si Holden (J. D. Salinger: Kto chytá 
v žite).“ 
Slavomíra Gáborová, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nová Baňa 
 
 
 

 
 

„Záložky mnohí vyrobili z rôznych materiálov. Pripomenuli si aj pekné citáty a literárnych 
hrdinov. Pri výrobe záložiek žiaci prejavili fantáziu, kreativitu a zručnosť. Aj najviac ich 
povzbudil fakt, že záložky potupujú do partnerskej školy a tie, ktoré dostanú, zas poputujú do 
nemocníc ako malý darček pacientom.“ 
Beata Habánová, Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska, Bratislava 
 
 
 

 
 
„Aj tento školský rok sme netrpezlivo očakávali mesiac október i to, akú zaujímavú tému budú 
mať nové záložky. So zápalom a nadšením sme sa so žiakmi pustili do ich tvorby. Opäť 
zapracovala ich kreativita pri interpretovaní prečítaných diel a pretavovaní do nových 
záložiek. A znovu sme týmto podnetným podujatím urobili krok k ďalšiemu prehlbovaniu 
čitateľskej gramotnosti zaujímavou a pútavou formou. Tešíme sa opäť o rok!“ 
Eleonóra Kopecká, Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká, Nitra 
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„Žiaci si prečítali knižky aj z našej školskej knižnice a potom si podľa príbehu, ktorý ich 
oslovil v knihe, navrhli svoje záložky. Počas prác sme sa veľa rozprávali o knihách, 
o spoločenskej situácii a o prečítaných príbehoch. Prežili sme príjemné tri týždne v školskej 
knižnici.“ 
Oľga Majlingová, Spojená škola, Kremnička, Banská Bystrica 
 
 

 
 
„Pri tvorbe záložiek museli žiaci do práce zapojiť svoju zručnosť, fantáziu a aj poriadny kus 
svojej čitateľskej gramotnosti, aby žiakom z partnerskej školy sprostredkovali informácie 
o danej téme z jazykovej oblasti alebo autorovi či diele preberanom na hodinách SJL 
v predchádzajúcom ročníku.“ 
Marcel Kraj ňák, Hotelová akadémia Otta Brucknera, Kežmarok 
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„Počas realizácie projektu žiaci využili svoju invenciu, vkus, šikovnosť a zároveň rozvíjali 
estetické a emocionálne cítenie. Celú akciu sprevádzala dobrá nálada, pohoda. Do tvorby 
záložiek sme aj tentoraz zapojili žiakov, ktorí postupujú podľa individuálneho výchovno-
vzdelávacím plánu, aby sme aj im pomohli rozvíjať ich kreativitu a zručnosti. Zároveň sme 
mohli inšpirovať takouto činnosťou budúcich sociálno-výchovných pracovníkov pri 
organizácii animátorských aktivít s klientmi.“ 
Eva Šofranková, Spojená škola, Štefánikova, Bardejov 
 
 
 
 

 
 

„... fotodokumentácia o priebehu projektu bola publikovaná na stránke sociálnej siete 
facebook našej školy a taktiež na webovej stránke našej školy. Tešíme sa na budúci projekt.“ 
Katarína Tocciová, Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka, Bratislava 
 
 
 

 

 
 
„Žiaci pri vyhotovovaní záložiek použili rozličné výtvarné techniky (napr. kresba, maľba, 
vymývaná farebná klovatina, práca s farbou na sklo, škrobenie papiera, lepenie, 
batikovanie...), háčkovanie, skladanie rohových záložiek, textilné práce.“ 
Iveta Tóthová, Stredná odborná škola, A. Dubčeka, Vranov nad Topľou 
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„Do projektu sme sa prihlásili prvýkrát a hneď naši žiaci prejavili veľký záujem o tvorbu 
záložiek. Záložky vyrábali na hodinách spoločensko-kultúrneho krúžku alebo doma...“ 
Elena Kraj čová, Stredná odborná škola potravinárska, Topoľčany 
 
 

 
 

„Žiaci tvorili záložky nielen počas vyučovania, ale aj doma s cieľom spríjemniť čítanie 
obľúbenej knihy svojmu kamarátovi z partnerskej školy...“ 
Silvia Melišová, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina 
 
 

 
 

„Žia čky organizačnej zložky Obchodná akadémia vytvorili pútavý nástenný panel so 
záložkami a informačným materiálom o partnerskej škole. Panel sme umiestnili vo vestibule 
školy, kde si ho budú môcť pozrieť všetci žiaci i návštevníci školy.“ 
Daniela Stieranková, Spojená škola, Nivy, Šaľa 
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„V projekte naši žiaci našli hlbší zmysel. Poslúžil im nielen na podporu čítania, ale umožnil 
im aj nadviazať kontakty s vylosovanou kysuckou partnerskou školou. Najkrajšie záložky 
našich kamarátov z Čadce nám už zdobia vestibul školy, ostatné sú okrasou kníh žiakov, ktorí 
sa projektu zúčastnili.“ 
Jarmila Franková, Obchodná akadémia, Nevädzová, Bratislava 
 

 

 
 

„Počas projektového dňa sa celá škola zmenila na umelecký ateliér. Podarilo sa nám 
zrealizovať deň zdravej výživy, tvorbu jesenných dekorácií, čitateľský maratón a, samozrejme, 
nechýbala tvorba záložiek. Všetci žiaci školy usilovne pracovali a výsledkom bola pekná 
výzdoba, krásne záložky a príjemne strávený deň pedagógov a žiakov.“ 
Jana Tóthová, Obchodná akadémia, Šurany 
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„I keď išlo len o priateľský projekt – veľmi zaň ďakujeme. A možno práve preto. Veď je to 
skvelá možnosť, ako žiaci získajú nových priateľov, s ktorými si budú vymieňať skúsenosti 
a poznatky o zmysluplných veciach. Tí naši sa veľmi tešia záložkám i novým kontaktom.“ 
Iveta Reháková, Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové 

 
 

 
 
„... bolo veľmi potešujúce pozorovať žiakov, ako sa zhostili práce. Vymýšľali techniky, motívy 
a s radosťou hľadali citáty, ktoré vpisovali na rubovú stranu záložky. Veľmi sa tešili aj na 
záložky z partnerskej školy.“ 
Alena Koroľová, Súkromná stredná odborná škola, Revúca 
 

 

 
 

„Rozhodli sme sa, že najkrajšie záložky budú ocenené vecnými cenami školskou 
koordinátorkou projektu...“ 
Dana Weisová, Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Humenné 
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„Záložky boli vystavené v školskej knižnici, špeciálne zarámované a žiaci si ich počas 
vypožičiavania kníh alebo počas prestávok mohli prezerať, resp. sa nimi inšpirovať. Celý 
projekt bol súčasťou dvoch sprievodných podujatí, a to verejnej Čítačky vlastnej tvorby žiakov 
a Karnevalu literárnych postáv...“ 
Anežka Richtariková, Gymnázium sv. Moniky, Prešov 
 
 
 

 
 
„Snahou žiakov bolo vytvoriť záložky, ktoré budú nielen funkčné, ale aj nápadité, záložky, 
ktoré potešia nielen oči, ale svojím odkazom aj dušu človeka. Či už to bol citát, veršík, vtip 
alebo kresba... Žiaci tento projekt prijali ako príjemné spestrenie vyučovania a my veríme, že 
v nich podnietil aj túžbu akúkoľvek knihu si aj prečítať.“ 
Jana Semjonová, Stredná priemyselná škola, Snina 
 
 

 

 
 

„Téma projektu inšpirovala všetkých našich žiakov k tvorbe zaujímavých čitateľských 
pomôcok... Diskusie na tému najkrajšieho príbehu sprevádzali každú hodinu umenia 
a kultúry.“ 
Jana Ščípová, Gymnázium Juraja Fándlyho, Šaľa 
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„Do tohto projektu sme zapojení od jeho začiatku. Zaujal nás, lebo aj stredoškoláci sa môžu 
vrátiť k rozmanitým výtvarným aktivitám, na ktoré boli zvyknutí ešte zo základných škôl. 
Zároveň je to príležitosť nadviazať kontakty či už na úrovni individuálnej, alebo celoškolskej, 
a podporiť záujem o čítanie... Ďakujeme za pekný a prínosný projekt.“ 
Emília Černeková, Obchodná akadémia D. M. Janotu, Čadca 
 
 

 
 
„Naši žiaci využili množstvo výtvarných techník. V procese tvorby sa zahĺbili do literatúry, 
vyhľadávali citáty z literárnych diel, ako aj myšlienky významných ľudí. Posilnili sa 
medzipredmetové vzťahy a pochopili vzájomný vplyv umenia a literatúry... Dovoľte, aby som 
v mene našej školy vyjadrila uznanie tvorcom a organizátorom projektu, ktorý zvyšuje 
čitateľskú gramotnosť žiakov a zároveň umožňuje nadviazať kontakty medzi školami.“ 
Alica Balogová, Stredná odborná škola, Tornaľa 
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„Nakoľko sme záložiek urobili veľa, zvyšné sme darovali pracovníčkam Zemplínskej knižnice 
Gorazda Zvonického v Michalovciach, aby ich venovali svojim čitateľom pre potešenie oka 
i čitateľského ducha... Tešíme sa na ďalší ročník.“ 
Marta Onderková, Obchodná akadémia, Michalovce 

 
 

 
 
„Žiaci účasť v projekte prijali s nadšením a pripravili záložky nielen pre kamarátov 
z pridelenej partnerskej školy, ale aj na centrálnu nástenku školy. Doplňujúcim programom 
výroby záložiek boli žiacke diskusie a besedy o prečítaných knihách. Začiatkom októbra sa 
uskutočnila aj beseda so spisovateľkou Evou Hraškovou.“ 
Jana Chlebcová, Obchodná akadémia, Nitra 

 
 

 
 

„Do projektu sa naša škola zapojila po konzultácii so žiakmi tretieho ročníka, odboru grafik 
digitálnych médií, ktorí sa na svojich odborných predmetoch venujú aj graficky zaujímavému 
zhotoveniu rôznych plagátov, reklám, posterov a podobne. Žiakov myšlienka tohto projektu 
okamžite zaujala... Spolu so záložkami sme do balíka pridali prospekty o našej škole, školský 
časopis, darčeky pre učiteľov a sprievodný list.“ 
Daša Tomaníková, Stredná odborná škola strojnícka, Považská Bystrica 
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„Žiaci popustili uzdu fantázii, využili rozmanité techniky a materiály a vytvorili zaujímavé 
záložky častokrát využijúc citát z obľúbenej knihy. Podujatie zamerané na podporu čítania 
a nadväzovanie kontaktov medzi strednými školami sme doplnili besedou pre žiakov 
2. ročníka o obľúbených knihách.“ 
Iveta Maliariková, Stredná priemyselná škola, Myjava 
 
 

 
 

„Záložka do knihy spája školy je projekt, do ktorého sa zapájame od jeho vzniku. Má už pevné 
miesto medzi aktivitami žiakov na našej škole. Žiaci vyhotovujú záložky celý október a potom 
ich v Medzinárodný deň školských knižníc vystavujeme v školskej knižnici.“ 
Gabriela Zavadská, Stredná zdravotnícka škola, Humenné 
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„Vďaka vášmu projektu sme so žiakmi prežili veľa zábavných a kreatívnych chvíľ pri tvorbe 
záložiek do kníh... Ďakujeme vám za oživenie a spestrenie školských chvíľ a zároveň za 
získanie partnera v podobe inej strednej školy.“ 
Katarína Goodspeed, Pedagogická a sociálna akadémia, Lučenec 
 
 
 

 
 
„Projekt považujem za zaujímavý a prínosný pre jednotlivé zúčastnené školy. My sme si 
vymieňali záložky so strednou školou v Prešove. Žiaci boli veľmi zvedaví na to, aké záložky 
urobia ich rovesníci, aj na to, aké knihy čítajú...“ 
Zuzana Chovanová, Súkromná stredná umelecká škola, Zvolen 
 
 
 

 
 

„Výroba záložiek priniesla do vyučovania veľa kreativity a vítanú zmenu. Spestrením pre nás 
boli aj hodiny strávené v školskej knižnici, kde sa veľmi radi stretávame. Sme veľmi radi, že 
sme touto cestou mohli spoznať nových priateľov a ich školu. Dúfame, že ukončením projektu 
sa naša spolupráca neskončí a v budúcnosti nájdeme ďalšie možnosti na spoločné aktivity.“ 
Lýdia Repeľová, Stredná odborná škola technická, Prešov 
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„Výroba záložiek bola oživením  života v priestoroch školskej knižnice a žiaci povolili uzdu 
fantázií a ukázali svoju umeleckú dušu. Najkrajším posolstvom tejto akcie usporiadanej na 
výzvu Slovenskej pedagogickej knižnice je to, že žiaci pri tvorbe záložiek debatujú 
o obľúbených knihách a prejavujú záujem o knihy a čítanie vôbec, čím sa zvyšuje čitateľská 
gramotnosť našej mládeže.“ 
Magdaléna Gašová, Stredná odborná škola stavebná, Žilina 
 
 

 
 

„Na hodinách slovenského jazyka a etiky sme si rozobrali zaujímavé citáty a myšlienky 
známych osobností, taktiež si porozprávali o tom, aký vzťah majú mladí ľudia ku knihám 
v súčasnosti – v dobe počítačov a informatiky a prečo je potrebné nestratiť kontakt s knihou.“ 
Anna Drizgová, Obchodná akadémia, Veľká okružná, Žilina 
 
 

 



 17 

„Okrem výroby záložiek sme zorganizovali pre žiakov aj netradičnú hodinu literatúry pri 
príležitosti 200. výročia narodenia J. M. Hurbana, na ktorú k nám zavítal doc. Juraj 
Lomenčík. K uvedenému výročiu máme zhotovené aj viaceré nástenke a niektoré hodiny 
literatúry realizujeme v školskej knižnici alebo mestskej knižnici.“ 
Monika Vargová, Obchodná akadémia, Veľký Meder 

 
 
 

 
 

„ Ďakujeme organizátorom projektu za možnosť zapojenia sa do neho a budeme očakávať 
ďalšie sprievodné podujatia pri príležitosti Roku čitateľskej gramotnosti.“ 
Marcel Papp, Súkromné bilingválne gymnázium, Galanta 
 
 
 

 
 

„Na túto prácu sa žiaci tešili. Inšpirácie hľadali predovšetkým v knihách. Na záložky usilovne 
vypisovali citáty... Tešíme sa na ďalší ročník projektu.“ 
Tatiana Abrinková, Obchodná akadémia, Trebišov 
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„Žiaci vyrobili pozoruhodné záložky a dokázali tak, že mladí ľudia sú zruční a kreatívni vo 
svojej tvorbe. V našich priestoroch sme urobili výstavku záložiek, ktorá bola prezentovaná aj 
v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc, spojenej s exkurziou do školskej knižnice 
a sladkou odmenou. S našou partnerskou školou sa nám dobre komunikovalo. Tešíme sa na 
ďalší projekt.“ 
Miroslava Šujanská, Spojená škola, Nábrežná, Kysucké Nové Mesto 
 
 
 

 
 

„Naša škola sa do projektu zapojila prvý raz. Hotelová akadémia má špecifické zameranie. 
Žiakov s estetickým cítením a výtvarným talentom nie je u nás veľa, ale o to viac si vážime 
tých, ktorí sa nebáli prejaviť svoje schopnosti a vyrobili záložky pre žiakov z partnerskej 
školy.” 
Jana Kamasová, Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Piešťany 
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„Obsahové zameranie projektu priviedlo žiakov do školskej knižnice, ktorí v nej hľadali 
príbehy pre motív záložky. Do akej miery tento projekt motivuje žiakov k čítaniu, ukáže až 
budúcnosť.“ 
Katarína Ružičková, Stredná zdravotnícka škola, Dolný Kubín 

 
 

 
 

„Tento školský rok sme sa rozhodli nepodceniť motivačnú fázu projektu a v septembri sme 
u nás na besede privítali spisovateľku Zuzku Šulajovú. Jej Džínsový denník bol inšpiráciou 
pre mnohé dievčatá. Šulajomániu sme využili nielen pri zhotovovaní záložky, ale aj na 
hodinách angličtiny pri písaní slohovej práce na tému Kniha, ktorú som nedávno čítal.“ 
Zuzana Tomková, Hotelová akadémia, Prešov 
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„Zhotovovaniu záložiek predchádzala spoločná návšteva regionálnej knižnice. Svojimi 
výtvormi sa pochválili aj na stránkach školského časopisu Akademik a potešili našu 
partnerskú školu OA na Račianskej ulici v Bratislave. Ich záložky teraz zdobia učebnice 
našich žiakov.“ 
Helena Jarošincová, Obchodná akadémia, Inovecká, Topoľčany 

 
 

 
 

„Našich žiakov zaujala výroba záložiek, na ktorých mohli vyjadriť pocity a zážitky z kníh, 
ktoré už čítali. Niektorí žiaci využili pri tvorbe záložiek konkrétne citáty z kníh, ktoré im 
utkveli v pamäti, iní kreslili priamo príbehy z knižiek.“ 
Oľga Ilenčíková, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nové Mesto nad Váhom 
 
 
 

 
 
„Odovzdanie záložiek prebehlo formou návštevy našich päťdesiatich žiakov v Súkromnej 
strednej odbornej školy v Trenčíne. Odovzdanie záložiek bolo spojené s prehliadkou školy 
a privítacím zábavným programom. Program vyvrcholil slávnostným odovzdávaním cien pre 
tvorcov najkrajších či najpútavejších záložiek.“ 
Jana Partlová, Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská, Dolný Kubín 
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„Je veľkým prínosom, že žiaci absolvovali oveľa viac vyučovacích hodín slovenského jazyka 
v školskej knižnici ako po minulé roky. V priebehu týchto vyučovacích hodín oboznamovali 
spolužiakov so svojimi obľúbenými knihami a zároveň rozprávali, ako pracovali na záložkách, 
čo na nich znázornili a tak motivovali ostatných žiakov k prečítaniu svojej obľúbenej knihy.“ 
Mariana Klamárová, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné 
 

 
 

„Žiaci mali možnosť spoznávať knihy, ktoré prečítali ich rovesníci, spolužiaci. Čítali sa 
zaujímavé úryvky z kníh a diskutovalo sa o význame textu, o posolstve jednotlivých kníh. 
Mnohí žiaci prejavili pri výrobe záložiek aj výtvarný talent. Myslím si, že projekt má veľký 
význam pre podporu čítania a rozvoj čitateľskej gramotnosti a podporuje aj rozvoj 
priateľstiev medzi žiakmi škôl.“ 
Miroslava Mikundová, Obchodná akadémia, Ružomberok 
 

 
 
„ Ďakujeme za inšpiratívny projekt...“ 
Marta Milatová, Gymnázium, Topoľčany 
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„Aj tento rok sa naša škola zapojila do projektu. Našou snahou bol návrat do detstva. 
Inšpirovala nás rozprávka Pásli ovce valasi, ktorú si žiaci obľúbili na hodinách slovenského 
jazyka...“ 
Valéria Geľová, Spojená škola internátna, Snina 
 
 

 
 
„Srdečné poďakovanie patrí vám, že ste nám umožnili aspoň na chvíľu sa zastaviť a robiť aj 
takéto zaujímavé činnosti, akými sú určite záložky do kníh, pretože budú slúžiť ako nádherná 
pomôcka pri spoznávaní zaujímavých príbehov.“ 
Janka Dzvoníková, Stredná odborná škola, Moldava nad Bodrou 
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„Prvé mesiace nového školského roka už tradične patria celoslovenskému projektu... Na našej 
škole sa do projektu zapojilo 80 žiakov, ktorí zároveň svojimi záložkami bojovali o zaujímavé 
ceny. Spomedzi žiackych prác sme vybrali tri najkrajšie záložky a žiakov odmenil náš riaditeľ 
školy.“ 
Katarína Kurjaková, Stredná odborná škola technická, Námestovo 
 
 
 

 
 

„V jeseni záložkoví literárni hrdinovia opustili priestory našej školy a vydali sa na cestu 
Slovenskou poštou do Nových Zámkov. Zaujímavé záložky žiakov 1. – 4. ročníka SOŠ 
hotelových služieb a obchodu putovali do zošitov, učebníc, kníh... košických prvákov – 
dopravákov. Máme radosť z nového záložkového priateľstva.“ 
Anna Kaľavská, Stredná priemyselná škola dopravná, Košice 

 
 
 

 
 
„Piaty ročník tohto projektu sa nám naozaj vydaril. Žiaci vytvorili krásne záložky, prečítali 
pritom zopár kníh, porozprávali sa o nich, a tak sa posunuli v čitateľskej gramotnosti o krok 
vpred. Už sa tešíme na ďalší ročník tohto skvelého projektu.“ 
Anna Krkošková, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca 
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„Projekt bol realizovaný počas vyučovania, žiaci svoje záložky vyrábali na hodinách 
výtvarných techník a ručných prác, pričom sa inšpirovali prevažne svojimi obľúbenými 
knihami, ktorých názvy uvádzali na zadnú stranu záložiek. Mimoriadne šikovní žiaci si 
pripravili k svojim záložkám aj prezentácie, ktorými nám chceli priblížiť svoje obľúbené 
knihy. Tie boli následne odprezentované na hodinách slovenského jazyka a literatúry.“ 
Lenka Pažitná, Súkromná stredná odborná škola, Prievidza 
 
 

 
 

„Takmer pravidelným projektom, do ktorého sa naša škola zapája, je aj tento projekt. U nás 
pri minimálnom počte dievčat pri zhotovovaní záložiek zvíťazila chlapská tvorivosť a preto 
ich návrhy vynikli prostredníctvom rôznych grafických počítačových programov.“ 
Marta Greňová, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Košice 
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„Výroba záložiek bola súčasťou vyučovania viacerých predmetov, napr. odborná prax – 
aranžovanie, ale najviac záložiek sa vyrobilo na predmete slovenský jazyk a literatúra. 
Niektorí žiaci robili svoje záložky doma... Sme veľmi radi, že môžeme byť súčasťou takého 
projektu, preto sa ho každý rok zúčastňujeme.“ 
Alena Masaryková, Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina, Holí č 
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