Hodnotenie
6. ročníka celoslovenského projektu
Záložka do knihy spája slovenské školy: Literárne osobnosti môjho regiónu
strednými školami
(výber zo 157 hodnotení)

„Naša škola sa znovu zapojila do projektu s cieľom nadviazať kontakt s pridelenou
partnerskou školou a podporiť čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré
svojpomocne vyhotovili žiaci prvých až štvrtých ročníkov odboru propagačná grafika
a kozmetik. Z nášho regiónu pochádzali literáti Mikuláš Kasarda, Pavol Hudák, Pavol Horov.
Tieto osobnosti si žiaci zvolili zobraziť aj na svojich záložkách.“
Iveta Tóthová, Stredná odborná škola, A. Dubčeka, Vranov nad Topľou

„Výmenou záložiek do kníh sme nadviazali spoluprácu s partnerskou školou a vytvorili sme
priestor pre našu ďalšiu spoluprácu. Oceňujeme najmä podporu čítania prostredníctvom
výmeny záložiek do kníh, pretože kniha má neopakovateľný význam a s ňou spojený akt
čítania prináša estetický účinok so silným výchovným akcentom.“
Ľubomíra Bujňáková, Stredná odborná škola, Košická, Prešov
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„Žiaci 1. ročníka tvorili záložky do kníh rôznych motívov a tvarov počas vyučovacích hodín
dejepisu a svojho voľna. Pri ich výrobe sa inšpirovali literárnou tvorbou významných
osobností z miesta svojho rodiska alebo súčasného bydliska. Výtvarné stvárnenie literárnych
osobností a ich tvorby podporilo aktívnu prácu žiakov s informáciami a prispelo k rozvoju ich
kreativity a výtvarných zručností. Výmena záložiek so Strednou umeleckou školou v Trenčíne
zabezpečila nadviazanie nových kontaktov medzi školami a priniesla inšpiráciu do ďalších
tvorivých činností v oblasti rozvíjania čitateľskej gramotnosti. Naši prváci sa zábavnou
formou pritiahli ku knihám a spoznali literárne osobnosti Žilinského kraja. Zároveň sa
podporil ich vzťah k slovenskému jazyku a literatúre, národným dejinám a výtvarnému
umeniu.“
Peter Majer, Súkromná stredná umelecká škola, Hálkova, Žilina

„Žiaci štvrtého ročníka boli už do tohto projektu zapojení minulý rok a s priebehom tejto
aktivity boli veľmi spokojní, tak neváhali a okamžite súhlasili s účasťou aj v tomto ročníku
projektu. Žiakov druhého ročníka myšlienka tohto projektu tiež zaujala... Témou záložiek
našich žiakov boli viaceré osobnosti nášho regiónu, napr. H. Gavlovič, M. Kukučín,
J. I. Bajza, P. Jilemnický a ďalší.“
Daša Tomaníková, Stredná odborná škola strojnícka, Považská Bystrica
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„Pri výrobe záložiek sme sa inšpirovali tromi regionálnymi spisovateľmi: Rudolfom Jašíkom,
Valentínom Beniakom a Pavlom Gašparovičom Hlbinom. Na záložky sme uviedli citáty či
verše z ich diel, prípadne základné informácie o spisovateľoch. Zvolili sme si napríklad
viacero druhov záložiek: rožné, v tvare šálky, čajníka, srdca i v štýle vintage, ktoré boli
vkusné a estetické. Doplňujúcou akciou bola účasť našich žiakov na besede so začínajúcim
spisovateľom Jurajom Gagom v Mestskej knižnici Partizánske.“
Bibiána Dzianová, Stredná odborná škola, Námestie SNP, Partizánske

„Výroba záložiek sa stala na našej škole už tradíciou. Žiakov zaujíma nová téma
a prichádzajú s praktickými nápadmi realizácie. Tvorivosti je zadosťučinené na našich
hodinách metodiky výtvarnej výchovy. Popri výtvarnej práci sa tu rozprávame
o metaforickom význame záložiek a ich symboliky spojenia dvoch druhov umenia –
výtvarného a knižného. Tohtoročná veľmi vhodne zvolená téma o osobnostiach literárneho
sveta nám dala priestor na pátranie po spisovateľoch regiónu, ich živote a dielach...“
Katarína Goodspeed, Pedagogická a sociálna akadémia, Lučenec
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„Tohtoročný projekt nám umožnil spropagovať zemplínsky región a jeho literárnych autorov.
Keďže pre náš región je charakteristický folklór, dievčatá spropagovali svoje záložky aj
v krásnych zemplínskych krojoch v typickej dedinskej chyži aj na školskej výstavke záložiek.“
Marta Onderková, Obchodná akadémia, Michalovce

„Naša škola sa už po šiesty raz zapojila do tohto zaujímavého projektu. Vždy oceníme tému,
ktorá pomôže našim žiakom vytvoriť vždy nové podoby záložiek. Tohtoročná sa zamerala na
literárne osobnosti nášho regiónu, čo sme využili a urobili sme na nástenke prehľad všetkých
spisovateľov narodených, žijúcich alebo pochovaných v našom regióne. Ich názvy diel, citáty
z veršov sa stali dominantnými na pestrých záložkách, ktoré sme zaslali partnerskej škole.
Tešíme sa na 7. ročník.“
Jana Ščípová, Gymnázium Juraja Fándlyho, Šaľa
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„Téma literárne osobnosti regiónu korešpondovala v mesiaci október u žiakov 1. ročníka
s tematickým celkom získavanie a spracovávanie informácií. Žiaci tak plynulo prešli
k aplikovaniu teoretických vedomostí do praxe, t. j. k vyhľadávaniu informácií o konkrétnych
autoroch z regiónu.“
Júlia Srnková, Stredná zdravotnícka škola, Považská Bystrica

„Projekt záložka do knihy je podľa nás vhodným spôsobom ako môžu žiaci rozvíjať svoju
tvorivosť, získavajú prehľad, napr. o literárnych osobnostiach regiónov, z ktorých pochádzajú
a taktiež vzrastá ich záujem o knihy a čítanie. Našich žiakov práca veľmi bavila, mali radosť
z toho, že môžu niekoho obdarovať. Tešíme sa na ďalší ročník projektu.“
Beáta Ignatová, Hotelová akadémia, Baštová, Prešov
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„Partnerskej škole sme zaslali záložky s tematikou našich literárnych osobností: Júliusa
Barča-Ivana, Mikuláša Šprinca, Vlada Puchalu a Moniky Tančákovej. Za odmenu sme od
našich partnerov dostali ich záložky aj s mailovými, prípadne facebookovými kontaktmi na
autora. Sprievodnou aktivitou je v našej škole burza kníh s názvom Prines knihu, zober knihu;
žiaci donesú knihu, ktorú prečítali, a zoberú si inú, o ktorú majú záujem a ktorú priniesol iný
žiak.“
Martina Balogová, Gymnázium, Krompachy

„Ďakujeme za možnosť zapojiť sa do tohto zaujímavého projektu. Bola to ďalšia príležitosť,
ako pomocou významných osobností nášho regiónu rozvíjať u žiakov prácu s informáciami,
ich tvorivosť, kreativitu a fantáziu... Naši žiaci sa pri výrobe záložiek inšpirovali literárnymi
osobnosťami najmä štúrovskej generácie, keďže mnohí z nich svoje školské časy prežili aj
v laviciach evanjelického lýcea v Kežmarku. Na záložkách sa však objavili aj osobnosti, ktoré
aj dnes šíria dobré meno nášmu mestu (napr. Nora Baráthová, Vlado Krausz).“
Zuzana Krišandová, Stredná odborná škola, Kušnierska brána, Kežmarok
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„Pri výrobe záložiek sa žiačky inšpirovali literárnymi osobnosťami ako napríklad Sándor
Márai, Táňa Keleová-Vasilková, Marka Staviarska... Pri osobnej výmene sa o spomínaných
autoroch aj porozprávali. Bol to príjemný čas strávený v príjemnej spoločnosti a v úžasnom
prostredí – medzi knihami. Veľmi nás teší táto spolupráca, pri ktorej sa navzájom
obohacujeme o skúsenosti a aktivity realizované v našich školských knižniciach.“
Ivana Belejová, Školský internát, Považská, Košice

„V našom kraji pod Duklou žije početná rusínska menšina. Niektoré záložky sú preto písané
v rusínskom jazyku, čím sme chceli priblížiť osobitosť rusínskej regionálnej tvorby.“
Gabriela Koreňová, Stredná priemyselná škola, Svidník

“Doplňujúca akcia: priebežné čítanie ľubovoľných kníh a následné prerozprávanie príbehu,
ktorý žiakov zaujal, aj s oboznámením sa s postavami, ktoré v príbehu vystupujú aspoň raz
v mesiaci. Takýmto spôsobom si určite obohatia slovnú zásobu a tiež si vylepšia pravopis.
Janka Dzvoníková, Stredná odborná škola, Moldava nad Bodvou
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„Na našich záložkách sa spomínal František Hečko a jeho Červené víno a Veronika Šikulová
a jej dielo Domček jedným ťahom. Žiaci zo Súkromného gymnázia nám zase poslali záložky
kde sa spomínala Mária Fazekašová a Pavol Rankov... Počas výroby záložiek sa na našom
gymnáziu v Pezinku uskutočnila sprievodná akcia Rozhovory so slovenskými osobnosťami
a na besedu prišiel slovenský publicista a spisovateľ Michal Havran ml.“
Zuzana Pracharová, Gymnázium, Pezinok

„Slovenskí spisovatelia z regiónov – Abov a Tatry. Dve stredné školy – SPŠ dopravná Košice
a Súkromná SOŠ Poprad. A jeden mesiac. Toto stačilo na nadviazanie zaujímavého
záložkového priateľstva – dopravákov a sostákov. Ďakujeme.“
Anna Kaľavská, Stredná priemyselná škola dopravná, Košice
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„Potom sme pripravili malú nástenku, na to zbalili záložky spolu s propagačnými materiálmi
o škole, našom nádhernom, ale poriadne drsnom regióne, výrobky – kľúčenky a náhrdelníky,
našich rómskych spolužiakov z elokovaného pracoviska v Lomničke a zaslali balík do školy
v Šali. Takmer v rovnakom čase sme dostali balík zo Šale a žiaci už pri jeho otváraní začali
s rezerváciou jednotlivých záložiek. Bolo to veľmi milé takto si prezerať i vyberať výrobok
niekoho, koho vôbec nepoznajú, výrobok, ktorý je ale vyrobený pre nich.“
Iveta Kuzárová, Stredná odborná škola, Jarmočná, Stará Ľubovňa

„Vzácna a obohacujúca téma, ktorej sa aj naši žiaci zhostili so cťou. Vytvorili množstvo
záložiek, ktoré nesú odkazy osobností z regiónu Gemer-Malohont, z regiónu, v ktorom žiaci
školy študujú a žijú. Sme vďační za to, že sme si osobnosti regiónu mohli pripomenúť aj vďaka
tomuto projektu. Ďakujeme aj Strednej odbornej škole elektrotechnickej z PopraduMatejoviec za krásne záložky, vďaka ktorým sme spoznali významných dejateľov ich
regiónu.“
Monika Koncošová, Stredná odborná škola, Tisovec
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„Žiaci štvorročného gymnázia využívali svoje vedomosti o oravských rodákoch a tlmočili ich
prostredníctvom slova alebo obrazu. Niektorí si vybrali aj tých menej známych oravských
autorov, aby aj tak predstavili náš región. Mnohé záložky boli nápadité a veľmi vydarené. Po
vyrobení záložiek sme z nich urobili v škole výstavu. Nielen žiaci si ju pozerali s obdivom
a uznaním. Slová chvály na podujatie sa nám dostalo nielen od vedenia školy a ostatných
kolegov, ale aj návštevníci školy si ich pozreli so záujmom.“
Silvia Szabová, Gymnázium Martina Hattalu, Trstená

„Žiaci si spísali zoznam regionálnych autorov, o ktorých by sa chceli dozvedieť viac, prečítať
si ich dielo. Napríklad Sebastian Labo (páter Valaská Belá), Ján Bárta (Lednické Rovne),
Vladimír Roy (Kochanovce), Ľudmila Podjavorinská (Bzince pod Javorinou), Jozef Miloslav
Hurban (Beckov). Následne vyučujúce zorganizovali pre žiakov návštevu Verejnej knižnice
Michala Rešetku v Trenčíne a zabezpečili prednášku o vybraných regionálnych autoroch.“
Janka Malíková, Dopravná akadémia, Trenčín
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„Žiaci zhotovovali záložky s fotografiami a kresbami známych kysuckých spisovateľov, ich
diel, prípadne vyberali z kníh citáty, ktoré sa im páčili. Na záložkách sa objavili autori ako
napríklad Jozef Marec, Ján Podmanický, Pavol Hrtus Jurina, Rudolf Jašík, Ján Palárik, Jozef
Kroner a iní. S pridelenou školou sme si záložky vymenili a dostali sme aj propagačné
materiály o škole. Časť záložiek sme vystavili na paneli a časť používajú žiaci v školskej
knižnici. Už sa tešíme na ďalší ročník tohto originálneho projektu.“
Anna Krkošková, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca

„Naši žiaci nepracovali len na záložkách, pripravili si referáty a prezentácie o literárnych
osobnostiach nášho regiónu a našich absolventoch, ako bol Milan Lechan, Michal Chuda,
Štefan Kasarda, Ján Patarák, Michal Kočan a iní. Na besedu do školskej knižnice si žiaci
doniesli svoje záložky, portfóliá, prezentácie a knihy svojich autorov, z ktorých na záver
vytvorili peknú výstavku. Zamerali sa aj na nášho slávneho rodáka Ladislava Grosmana,
podľa jeho knihy a scenára bol natočený film Obchod na korze.“
Mariana Klamárová, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné
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„... tohoročná téma zaujala tento rok viac žiakov, ako sme predpokladali. Žiaci pristúpili
k realizácii zodpovedne, výsledkom boli záložky, ktoré určite potešili. Urobili sme výstavku
záložiek – našich i z partnerskej školy. Žiaci hlasovali za najkrajšiu záložku – autorku sme
odmenili. Určite sa zapojíme aj budúci rok.“
Jana Matejčíková, Obchodná akadémia, Banská Bystrica

„Žiaci sa pri výrobe záložiek inšpirovali spisovateľmi z nášho regiónu, niektorými z nášho
mesta a dokonca absolventmi nášho gymnázia, na čo boli naši žiaci veľmi hrdí. Sú nimi
Valentín Šefčík a Peter Milčák. Na hodinách sme čítali a rozoberali ich básne a poviedky,
niektoré sme počúvali v audio nahrávkach. Citáty alebo úryvky, ktoré ich zaujali, napísali vo
forme odkazu na záložku spolu s pestrými ilustráciami.“
Soňa Chmelíková, Gymnázium Janka Francisciho-Rimavského, Levoča
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„Výroba záložiek bola pre žiakov oživením hodín slovenského jazyka a literatúry. Žiaci najprv
vyhľadali autorov, ktorí tvorili a tvoria v našom regióne, prečítali si ich knihy, básne alebo sa
o nich učili. Vypracovali referáty o týchto spisovateľoch, ktoré sme vystavili v školskej
knižnici. Práca na záložkách ich bavila a čo je najpodstatnejšie – motivovala žiakov pri
zvyšovaní čitateľskej gramotnosti – čítaní, vyhľadávaní a spracovaní informácií.“
Slavomíra Kurillová Hubinská, Súkromná spojená škola SEZ, Krompachy

“Pre tvorbu záložiek sme si vybrali ako hlavnú inšpiráciu dielo Rudolfa Jašíka Námestie
svätej Alžbety, ktoré sa odohráva v neďalekej Nitre, odkiaľ máme viacerých žiakov
a na záložkách sme hľadali indície k dielu. Z diela sme si počas tvorby čítali dramatizované
ukážky dialógov, prednášali sme lyrické pasáže a pozreli sme si aj filmové spracovanie, ktoré
žiakov veľmi zaujalo. Viacerí žiaci si knižku aj prečítali.”
Hanka Vorobjov, SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska cesta, Bratislava

13

„Tohoročná tému projektu opäť dokázala, že žiaci prejavili záujem o literatúru a tentokrát aj
o jej tvorcov. Odrazilo sa to aj na návštevnosti školskej knižnice. Mnohí žiaci boli prekvapení,
koľko velikánov umeleckého slova pochádzalo práve z Oravy...“
Katarína Ružičková, Stredná zdravotnícka škola, Dolný Kubín

„Záložky žiaci tvorili doma a donášali ich postupne do školy, kde sme ich ukladali, zbierali...
Tešíme sa takýmto projektom a spolupráci s podobnými školami, ako je naša.“
Renáta Krajňáková, Stredná odborná škola ekonomická, Spišská Nová Ves
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„Na projekte žiaci pracovali na hodinách slovenského jazyka. Pri tvorbe záložiek žiakom
výrazne pomohla mapa osobností Kysúc, využili tiež počítačovú techniku na vyhľadávanie
známych literárnych osobností, ktoré pôsobili na Kysuciach... Práca na výrobe záložiek bola
pre žiakov spestrením vyučovania, podporila rozvoj ich fantázie, priniesla im možnosť
spoznať nových ľudí a pripomenúť si ich vždy, keď otvoria knihu, ktorú zdobí záložka od
priateľa.“
Miroslava Šujanská, Spojená škola, Kysucké Nové Mesto

„Počas prípravy, výroby a distribuovania záložiek panovala medzi žiakmi priateľská
atmosféra, všetci sa tešili nielen zo svojich výrobkov, ale napäto aj očakávali záložky
z partnerskej školy. Túto každoročnú akciu hodnotím pozitívne aj z dôvodu implementácie
prierezových tém a učeniu sa k hodnote, že myšlienky iných môžu spoluvytvárať aj môj
vnútorný svet a inšpirovať ho ku konaniu dobra, veď kto zmení seba, zmení aj svet a to aj
prostredníctvom literatúry.“
Marcel Papp, Súkromné bilingválne gymnázium, Galanta
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„Práca žiakov začala výberom tej správnej knihy, ktorú chceli predstaviť a odporučiť iným.
Všetci sa snažili do vytvorenej záložky vložiť jedinečný príbeh, ktorý by zaujal ich budúcich
kamarátov. Hotové záložky sme zaslali partnerským školám spolu s materiálmi o našej škole
a meste, s naším školským časopisom a do Pezinka sme zaslali i knihu regionálneho autora
Jána Milčáka. Vďaka záložkám, ktoré sme z partnerských škôl dostali, sme spoznali nových
autorov a knihy, ktoré si v budúcnosti veľmi radi prečítame.“
Jana Markóčiová, Súkromné gymnázium, Rovná, Poprad

„Literárne diela osobností nášho regiónu väčšina študentov poznala. Zaujal ich tiež fakt, že
J. Cíger Hronský študoval v našej škole a pohyboval sa v priestoroch, v ktorých sa učia oni.
Zaujali ich ilustrácie známych diel Smelý zajko, Budkáčik a Dubkáčik, ako aj Tekovských
povestí od Jozefa Melichera i Hontianskych povestí tiež od tohto autora, ktoré pretavili do
vlastnej výtvarnej podoby.“
Darina Limbergová, Stredná odborná škola pedagogická, Levice
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„Na tému tohtoročného projektu sme si vybrali knihu Príhody Mateja Kukolku, ktorú
napísala ukrajinská spisovateľka Irina Nevická. Narodila sa v Zbudskej Belej, 20 km od Sniny
a žila v Prešove a v Údole pri Starej Ľubovni. Ukážku z knihy v ukrajinčine prečítala
autorkina pravnučka, ktorá pracuje v našej škole ako učiteľka. Vyrozprávala nám aj všetky
príhody Mateja Kukolku.
Valéria Geľová, Spojená škola internátna, Snina

„Dňa 23. 10. 2017 sme pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc pripravili pre
žiakov sprievodné akcie, ktorými boli výstavka záložiek z partnerskej školy a burza kníh, za
ktoré žiaci, ako aj vyučujúci zaplatili dobrovoľnú cenu. Ku každej knihe dostali ako darček
záložku z partnerskej školy. Výťažok z burzy kníh venujeme černošskému chlapčekovi
z Rwandy, ktorého majú žiaci našej školy v adopcii už siedmy rok prostredníctvom projektu
Pallotínskych misionárov pod názvom Adopcia srdca.“
Slavomíra Gáborová, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nová Baňa
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„Projekt sa v našej škole stal už tradičnou súčasťou prvých mesiacov nového školského roka.
Žiaci aj tento školský rok netrpezlivo očakávali, akú zaujímavú tému budú mať nové záložky...
Ďakujeme veľmi pekne za možnosť zúčastniť sa tohto skvelého projektu a dúfame, že aj na
budúci rok bude tento vynikajúci projekt pokračovať. Už sa veľmi tešíme na ďalší ročník.“
Viera Švajlenová, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia,
Bratislava

„Boli sme radi, že sme sa zúčastnili tohto projektu, znovu nás naštartoval do školskej
knižnice, vrátil k čítaniu a rozprávaniu... Počas projektu sme využívali aj interaktívnu tabuľu,
kde sme si ukazovali fotky z výroby záložiek, naučili sme sa robiť v niektorých programoch na
úpravu fotografií, laminovať záložky. Naučili sme sa spolupracovať a určitej zodpovednosti
za svoju prácu.“
Oľga Majlingová, Spojená škola, Kremnička, Banská Bystrica
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„Projekt Záložka do knihy spája slovenské školy má na našej škole už tradíciu.
Nepotrebujeme k tomu veľa slov. V septembri žiakom oznámim tému a potom už pracujú na
vyhotovení záložiek. Tohto roku sme hľadali osobnosti nášho regiónu a zvlášť literárne.
Začínali sme v mieste našej školy a potom každý žiak v mieste svojho bydliska.“
Gabriela Zavadská, Stredná zdravotnícka škola, Humenné

„Žiaci preukázali svoje schopnosti pri tvorbe záložiek, inšpirovali sa citátmi o knihách
a svojou fantáziou. Napriek tomu, že vytvorené záložky nie všetky odrážajú uvedenú tému,
oceňujeme snahu žiakov o kreativitu, samostatnosť a predovšetkým záujem podieľať sa
aktívne na činnosti našej školy a reprezentovať ju.“
Anna Drizgová, Obchodná akadémia, Veľká okružná, Žilina
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„Naša škola k záložkám priložila aj fotomateriál z areálu našej školy. Odborné učilište nám
elektronickou formou zaslalo krásnu prezentáciu ich školy... Záložkám z Michaloviec sa
potešili naše žiačky, urobili sme si aj nástenku.“
Darina Jašeková, Odborné učilište, Trstín

„Témou tohtoročnej Záložky boli regionálni autori, čo bolo veľmi podnetné, lebo žiaci si
obohatili svoje poznanie. Hľadali a pátrali po tvorbe autorov, o ktorých sa na hodinách
učíme málo. Do projektu sa zapojili prváci a druháci a zobrali to veľmi zodpovedne. Niektorí
navštívili školskú knižnicu, iní si spomenuli na besedy s regionálnymi autormi.
Najfrekventovanejšie boli záložky, v ktorých žiaci použili citáty z kníh regionálnych autorov,
alebo priblížili ich život a tvorbu.“
Tatiana Abrinková, Obchodná akadémia, Komenského, Trebišov
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„Práca bola zaujímavá aj tým, že motívy na záložkách súviseli s literárnymi autormi nášho
regiónu a s ich tvorbou. Na chvíľu sa tak stali detektívmi a pátrali, ktorí autori žili a pôsobili
v našom regióne. O svoje zistenia sa navzájom podelili a živo o nich diskutovali... Žiakom sa
páčilo najmä to, že pracovali na niečom novom, mohli naplno prejaviť svoje zručnosti
a kreativitu, a pritom získali aj nové vedomosti z oblasti literatúry. Spokojní s vykonanou
prácou sa už teraz tešia na ďalší ročník projektu.“
Daniela Polníková, Stredná odborná škola, Púchov

„Vzhľadom na to, že naša škola lokalitou patrí do zemplínskeho regiónu, žiaci si vybrali troch
literátov, ktorí pochádzali zo Zemplína. Či už ako rodáci, respektíve pôsobili v našom
regióne. A to: Ladislav Grosman, Pavol Horov a Gorazd Zvonický. Pred výrobou a pred
odoslaním záložiek sme na škole urobili rozhlasové okienko o priebehu realizácie záložiek
a výstavku o vyrobených záložkách, ktoré ich výrobcovia prezentovali žiakom školy...“
Slávka Štefaničáková, Hotelová akadémia, Humenné
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„Téma Literárne osobnosti môjho regiónu nás zaujala, preto sme pripravili krátku
prezentáciu týchto osobností, keďže sa už o nich naši žiaci nemajú možnosť dozvedieť z hodín
literatúry. Po prezentácii si žiaci vybrali jednotlivé osobnosti a podľa toho sa zaradili do
pracovných skupín. Boli to tieto osobnosti: Gorazd Zvonický, Václav Pankovčin, Ján Patarák,
Ladislav Grosman, Jozef Žarnay, Michal Chuda, Jozef Puškáš, Pavol Horov, Alexander
Duchnovič. Na ďalšom stretnutí si žiaci mali priniesť so sebou aj knihy od týchto autorov,
ktoré si vzájomne čítali, vymieňali, rozprávali o nich, delili sa o dojmy.“
Lucia Alexovičová, Stredná odborná škola technická, Humenné

„Výrobe záložiek predchádzali žiacke besedy o čítaní a prečítaných knihách. Diskutovalo sa
o historicky významných osobnostiach regiónu a tvorbe spisovateľov pochádzajúcich
z Nitrianskeho kraja... Doplňujúcim programom výroby záložiek bola beseda so spisovateľkou
Evou Hraškovou, ktorá predstavila svoju knižnú tvorbu inšpirovanú životnými príbehmi ľudí
z jej blízkeho okolia. Ďakujeme za možnosť zapojiť sa do tohto zaujímavého projektu. Dúfame,
že zaujímavé záložky inšpirujú žiakov častejšie tráviť voľný čas čítaním kníh.“
Jana Chlebcová, Obchodná akadémia, Nitra
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„Účasť v projekte vyrobiť záložku a potešiť tak rovesníka z inej časti Slovenska sa stala
v našej škole už tradičnou. Tento projekt je sympatický – aj malá vec dokáže potešiť a vzbudiť
očakávania, akú záložku dostanem. Takto sme k akcii pristupovali aj tento rok. Už na začiatku
septembra sa niektorí žiaci pýtali, či projekt pokračuje... Veľmi pekne ďakujeme pani Rozálii
Cenigovej za každoročnú zanietenosť nielen pri realizácii tohto projektu.“
Emília Černeková, Obchodná akadémia D. M. Janotu, Čadca

„Žiaci v spolupráci s učiteľmi slovenského jazyka a literatúry sa snažili získať čo najviac
informácií o spisovateľoch, ktorých život alebo aspoň jeho časť bola spätá s ich rodným
krajom. Pripravili si obrázky autorov a ich literárnych diel, vypísali si zaujímavé citáty z ich
tvorby a potom sa už s chuťou pustili do výroby záložiek, ktoré putovali zo západu až na
východ Slovenska.“
Iveta Maliariková, Stredná priemyselná škola, Myjava
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„Po samostatnom hľadaní informácií o regionálnych autoroch pôsobiacich v Sabinove
a blízkom okolí žiaci formou krátkych školských referátov predstavovali život a tvorbu
jednotlivých autorov svojim spolužiakom. Následne si každý žiak zvolil pre neho
najzaujímavejšieho autora. Na hodine informatiky potom vytvorili jednotlivé záložky
v programe Word (využili vedomosti z prvého ročníka strednej školy), ktoré si vytlačili
a zalaminovali.“
Júlia Smoroňová, Súkromné Gymnázium DSA, Sabinov

„Na stretnutie prišla pani Denisa Rúrová a dvaja maturanti z našej partnerskej školy (SOŠ
elektrotechnickú zo Starej Ľubovne). Predstavili nám svoje mesto, školu a regionálnych
spisovateľov prostredníctvom prezentácií. Naši štvrtácii si tiež pripravili prezentácie o našich
zamagurských spisovateľoch – o Milanovi Budzákovi, rodákovi z Jezerska, Vlastimilovi
Kovalčíkovi z Matiašoviec, Erike Matonokovej, ktorá zbierala a písala Povesti z Osturne,
Jánovi Lachovi, zberateľovi rozprávok z Frankovej a o Viktorovi Majeríkovi, spisovateľovi zo
Spišskej Starej Vsi. Na ilustráciu ich tvorby sme doniesli aj originály ich diel...“
Katarína Bieľaková, Spojená škola, Spišská Stará Ves
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„Záložky tvorili žiaci prvých ročníkov na hodinách slovenského jazyka a etickej výchovy.
Niektorí dostali za úlohu zhotoviť záložky doma. Vyrábali ich s radosťou a vierou, že nimi
niekoho potešia a stanú sa spoločníkmi pri čítaní kníh. Potešili nás partnerské záložky.
Peknými záložkami z partnerskej školy sme si vyzdobili vestibul školy.“
Jana Masaryková, Obchodná akadémia, Topoľčany

„Usmiate a spokojné tváre žiakov nám jednoznačne hovoria o tom, že tento projekt spája
nielen školy, ale hlavne spája súdržnosť žiakov, ich pocit dobre vykonanej práce, keď držia
v rukách svoje záložky, ktoré vyrobili oni sami. Počas práce nad záložkami si vymieňajú
farbičky, požičiavajú si nožničky, pravítko a lepidlo a v triede vládne dobrá nálada
a pracovné zanietenie. Žiaci si medzi sebou delia skúsenosti a záložka sa stáva ich kamarátka,
na ktorú sa tešia v októbri.“
Katarina Tocciová, Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka, Bratislava
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„Žiaci sa na hodinách slovenského jazyka a literatúry venovali vybranej autorskej osobnosti
– Danielovi Hevierovi a jeho literárnej tvorbe. Okrem prehľadu a charakteristiky Hevierovej
tvorby sa žiaci podrobne oboznámili s autorovým knižným debutom pre deti –
zbierkou Nevyplazuj jazyk na leva. Vďaka čitateľskému ponoru do básní, následnej diskusie
a aj zhotovovaniu záložiek sa podarilo vzbudiť záujem o túto autorskú osobnosť a literatúru
pre deti, ktorá je špecifická...“
Andrea Krajčovičová, SOŠ obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka, Prievidza

„V septembri a v októbri sme uskutočnili ďalšie akcie na podporu čítania: zorganizovali sme
súťaž v prednese prejavu na tému Osobnosť nášho regiónu, oživili sme činnosť školskej
knižnice a vytvorili sme pre žiakov čitateľský kútik.“
Anna Verníčková, Stredná odborná škola, Lipová, Handlová
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„Výrobe záložiek predchádzal riadený rozhovor o literárnych osobnostiach Bratislavy
a okolia. Žiaci potom vyhľadávali informácie o ich živote i tvorbe, sami si vyberali autorov,
ktorí ich najviac zaujali, čítali ich citáty, ale aj to, čo o jednotlivých autoroch povedali iní,
vyberali tie informácie, ktoré sa im najviac páčili, resp. ich aj pobavili... Práca na tomto
projekte bola užitočná, zábavná, motivujúca k čítaniu, k spolupráci i k priateľstvu.“
Mária Včasná, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova, Bratislava

„Do projektu sme sa zapojili prvýkrát a veríme, že nie poslednýkrát a ďakujeme za možnosť
aj takto dať najavo podporu čítania a rozvoja čitateľskej gramotnosti v našej škole...
Samotnej tvorbe predchádzala výstava Laboratórium knihy. Ďalej sme spolupracovali so
Spolkom slovenských spisovateľov v Košiciach. Samotné tvorenie záložiek prebiehalo na
odbornej praxi a na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Výroba záložiek bola
odľahčením od tradičných hodín vyučovania. Vzájomné stretnutie škôl je naplánované na
mesiac december 2017 a jar 2018, veď záložka do knihy nespája školy len počas jej
trvania...“
Dana Drotárová, SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova, Košice

27

„Na záložkách sa objavili nielen motívy z kníh Milana Húževku, ktorý písal povesti o živote
ľudu z nášho regiónu, ale aj egyptské pyramídy Vojtecha Zamarovského, či múdre
ponaučenia Hugolína Gavloviča z knihy Valaská škola, mravúv stodola. Dúfame, že záložky
sa žiakom z partnerskej školy páčili a že ich budú sprevádzať pri čítaní mnohých kníh.“
Margita Košútová, Stredná odborná škola, Pruské

„Výrobe záložiek predchádzala prezentácia a zaujímavé rozprávanie o prievidzských
spisovateľoch: Danielovi Hevierovi, Ondrejovi Čiliakovi, Marekovi Mittašovi, Jaroslavovi
Pernišovi, Lenke Gáherovej, Miroslave Ábelovej a iných. Žiakom pútavou formou predstavila
svoju tvorbu i Vanda Rozenbergová, ktorá ich podujatím sprevádzala. Následným podujatím
bol Čitateľský maratón, kde si žiaci čítali ukážky z kníh uvedených spisovateľov za pomoci
záložiek, ktoré sme dostali od kamarátov z partnerskej školy OUI Želovce. Treťou aktivitou
bolo vytvorenie nástenky zo záložiek, čím sme si skrášlili chodbové priestory školy.“
Alena Šandríková, Spojená škola, Nábrežie J. Kalinčiaka, Prievidza
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„Nakoľko žiaci veľmi málo čítajú a tento projekt má motivovať žiakov k tomu, aby siahli po
knihe a zlepšili si tak svoje čitateľské zručnosti, sme radi, že aspoň niečo čítajú a mali snahu
zapojiť sa a vytvoriť originálne záložky, aj keď skoro vôbec nepreferovali regionálnych
autorov. Veríme, že táto akcia prispela nielen k nadviazaniu kontaktov medzi našimi školami,
ale že zaujímavé záložky inšpirovali žiakov k prečítaniu aspoň nejakej knihy.“
Marta Stankovičová, Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš

„Na hodinách mediálnej výchovy, slovenského jazyka alebo individuálne doma vytvorili žiaci
krásne záložky plné príbehov, fantázie a priateľských odkazov. Vznikli zaujímavé tvorivé
umelecké dielka. Žiaci sa väčšinou inšpirovali svetom kníh a životom, ktorý žijú. Objavili sme
mnohé zaujímavé osobnosti nášho regiónu. Nielen literárne, ale aj osobnosti kultúrneho
a športového života. Žiaci sami vyhľadávali a navzájom si predstavili zaujímavé postavy
z nášho kraja.“
Miroslava Baranová, Obchodná akadémia, Sereď
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„Zo záložiek partnerskej školy naši žiaci vytvorili nástenný panel spolu s informáciami
o škole, odfotili sme sa a fotky zaslali partnerskej škole. Nástenný panel bude umiestnený vo
vestibule školy do konca novembra a potom si žiaci záložky rozdajú. Správu o projekte aj
s fotkami sme uverejnili aj na webovej stránke našej školy. Naši žiaci už aj nadviazali
kontakty s partnerskou školou a to prostredníctvom sociálnej siete Facebook, lebo na niektoré
záložky partnerskej školy žiaci uviedli svoje internetové adresy.“
Daniela Stieranková, Spojená škola, Nivy, Šaľa

„I tento rok sme netrpezlivo očakávali, čo nové projekt prinesie a plní nadšenia sme sa dali
do tvorby záložiek. Popustili sme uzdu tvorivosti a fantázii a opäť sme spolu so žiakmi trávili
niekoľko príjemných, nezabudnuteľných chvíľ. Spoznali sme milých ľudí partnerskej školy,
s ktorou sme si navzájom vymenili záložky. A tak znovu vyslovujeme veľkú vďaku
organizátorom tohto výnimočného projektu.“
Eleonóra Kopecká, Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Nitra
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„Žiaci záložky vyrábali v rámci projektového dňa. Na výrobu záložiek sa pripravovali na
hodinách slovenského jazyka, kde vyučujúcimi preberali literárne osobnosti z ich regiónu
a ich diela. So žiakmi sme navštívili aj miestnu knižnicu, a tak isto si diela aj autorov
študovali žiaci doma. V deň ,,D“ zhotovili krásne záložky, ktoré sme poslali poštou druhej
škole aj s darčekmi a brožúrou, vďaka ktorej sa o našej škole mohli dozvedieť viac
informácií.“
Skarleta Gulbišová, Obchodná akadémia, Šurany

„Tento projekt pre nás predstavuje obdobie, ktoré nám spríjemňuje školské povinnosti, pri
ktorom žiaci uvoľnia svoju fantáziu a akousi prirodzenou cestou aj svoje vedomosti
z literatúry. Tohtoročná téma bola pre žiakov zaujímavá a mnohí z nich sa zaujímali najmä
o Jonáša Záborského, ktorý bol dominantnou literárnou osobnosťou nášho regiónu. Popri
výrobe záložiek si žiaci pripravili aj minireferáty o jednotlivých osobnostiach a spoločne sme
sa dozvedeli mnoho zaujímavých vecí, ktoré bežne na hodine neodznejú.“
Monika Trinkovičová, Stredná umelecká škola, Vodárenská, Prešov
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„Žiaci našej školy zaslali partnerskej škole aj prezentáciu o škole. Pri príprave záložiek
vynaložili žiaci veľkú aktivitu, kreativitu, nápaditosť. Projekt spojený s čítaním sa im opäť
páčil.“
Alena Procházková, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Komárno

„Žiaci maľovali záložky vo voľnom čase a na hodinách výtvarnej výchovy a použili literárne
osobnosti nášho regiónu. Na záložkách nechýbal ani Rudolf Šuster, bývalý prezident
Slovenskej republiky, ktorý je známy aj svojou literárnou činnosťou. Žiaci si spomenuli aj na
mladého básnika Jozefa Urbana, ktorý zomrel mladý a zanechal po sebe peknú tvorbu. No
a objavila sa fotografia aj Petry Džerengovej–Nagyovej, ktorá je známa svojimi pútavými
románmi.“
Erika Žillová, Športové gymnázium, Trieda SNP, Košice
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„Naša škola sa každoročne zúčastňuje tohto projektu. V tomto ročníku sa jej zúčastnilo
70 žiakov, ktorí vyrobili záložky na danú tému a poslali sme ich nám určenej škole – SZŠ,
Liptovský Mikuláš. Obdržané záložky vždy nosia žiaci na prax do zdravotníckych a sociálnych
zariadení, aby nimi potešili čítajúcich pacientov.“
Beata Habánová, Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska, Bratislava

„... na prvej hodine sme si premietli informácie o partnerskej škole a Sabinove, v ktorom sa
gymnázium nachádza. Kontaktovala som kolegyňu v partnerskej škole a dohodli sme sa na
spôsobe výmeny. Kolektív triedy tvoria chlapci aj dievčatá. Všetci usilovne hľadali inšpirácie
najmä v školskej knižnici a aj na internete. V rámci projektu žiaci vyhľadávali informácie
o autoroch, čítali z ich tvorby. Následne chceme realizovať besedu o tvorbe autorov nášho
regiónu. Bude to jedna z možností ako rozvíjať čitateľskú gramotnosť.“
Oľga Ščerbová, Spojená škola, Kollárova, Sečovce
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„Znovu sme pričítali množstvo kníh a heslo Literárne osobnosti môjho regiónu sme premenili
do podoby záložiek, ktoré sme poslali svojej družobnej škole Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých
Moravciach. Okrem záložiek sme do zásielky pribalili aj naše propagačné materiály o škole,
publikácie, ktoré vyšli pri príležitosti výročia školy a najnovšie číslo nášho nového školského
časopisu XY.“
Helena Duffeková, Gymnázium, Alejová, Košice

„S radosťou sa aj tohoroční prváci pustili do výroby malých umeleckých diel. V projekte vidia
naši žiaci hlbší zmysel, oceňujú spoluprácu medzi školami, vzájomné obohacovanie sa.
Najkrajšie záložky od našej partnerskej školy zdobia vestibul našej školy. Plánujeme sa
v tomto školskom roku stretnúť s Obchodnou akadémiou zo Serede aj osobne.“
Jarmila Franková, Obchodná akadémia, Nevädzová, Bratislava

34

„Záložky si žiaci pripravovali ako súčasť predmetu sociálno-psychologický výcvik. Pri tvorbe
záložiek sme sa inšpirovali tvorbou Jána Andraščíka, rodáka z Bardejova, ktorý bol
významnou osobnosťou slovenskej literatúry. Takisto sa žiaci zoznamovali aj
s literárnou tvorbou Svetoslava Veigla, ktorý pôsobil na bardejovskom gymnáziu.“
Eva Šofranková, Spojená škola, Štefánikova, Bardejov

„Už niekoľko rokov sa zapájame do tohto projektu, v snahe priblížiť čítanie z iného pohľadu,
a každoročne sa presviedčame o tom, že je prínosom pre žiakov. Stotožňujeme sa s ďalším
cieľom projektu – rozvíjať spoluprácu medzi slovenskými strednými školami.“
Alica Virdzeková, Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina
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„Štvrtok 19. októbra 2017 bol dňom na našej škole, počas ktorého prebiehalo čítanie kníh
literárnych osobností priamo na hodinách literatúry. Najmladší prváci hneď zrána navštívili
Vihorlatskú knižnicu v Humennom, kde sa nachádzalo najpočetnejšie množstvo kníh, ktoré
sme potrebovali. Každý z tímov pracoval na jednom autorovi. Napríklad, jedni si vybrali tituly
od Václava Pankovčina, Jána Pataráka, Mirona Cerulu, Jozefa Dzurjaka, Viery Čurmovej,
Milana Zelinku a ďalších autorov. Poniektorí si čítali osamote, sami pre seba, niektorí čítali
po kapitolách a navzájom sa počúvali. Čítali si aj vo dvojiciach, pretože objavené myšlienky
(aforizmy) chceli posunúť ďalej. Dokonca boli aj takí, ktorých text nadchol do takej miery, že
si prózu zahrali vo forme krátkej divadelnej hry...“
Dana Weisová, Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Humenné

„... najprv vyhľadávali literárne osobnosti regiónu, selektovali informácie o ich živote
a tvorbe, ktoré sa potom dostali na záložku, vyhľadávali portréty literárnych osobností,
graficky to spracovávali a vo finálnej fáze pracovali s rezačkou a laminovačkou. Niektorí boli
takí zanietení, že sa rozhodli o štyroch osobnostiach, ktoré ovplyvnili život nášho mesta
natočiť krátke videá. Robili to pred budovami, ktoré nesú ich mená alebo ku ktorým sa ich
činnosť viaže.“
Alica Malastová, Stredná odborná škola technická, Stará Ľubovňa

36

„Téma o slávnych regionálnych osobnostiach nie je najľahšou a preto sme opäť navštívili
miestnu knižnicu. Žiaci si mali možnosť sami vybrať knihy a poučnú literatúru, na základe
ktorej vyrábali záložky. Žiakov najviac motivovala kniha od Pavla Dobšinského, ktorý dlhé
roky pôsobil v tomto regióne. Skoro tri týždne nám trvala samotná výroba záložiek. Krajčíri
vyrábali záložky z textilného materiálu šitím, cukrári zasa kreslili a tvorili z papiera...“
Iveta Bujňáková, Spojená škola, Veľká Lomnica

„Naši žiaci vyrobili záložky s témou literárnej osobnosti nášho regiónu. V školskej knižnici sa
oboznámili s regionálnymi autormi. Každý žiak si vybral jedného spisovateľa. Zistil o ňom čo
najviac zaujímavých informácií. V priestoroch školskej knižnice sme následne spoločne
vyrábali záložky. Poslali sme ich partnerskej škole. O priebehu projektu sme informovali aj
na stránke školy. Taktiež sme od partnerskej školy dostali záložky. Žiaci sa im veľmi potešili.
Veľmi prínosné pre žiakov bolo, že sa dozvedeli nové informácie o spisovateľoch zo svojho
regiónu. I to, že v každom kúte Slovenska tvoria a tvorili autori zaujímavé literárne diela.
Ďakujeme za možnosť zapojiť sa do projektu.“
Michaela Švecová, Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Šurany
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„Pri vytváraní záložiek sa naši študenti zamerali na literárne osobnosti Nitrianskeho
a Banskobystrického kraja, ako sú: Konštantín a Metod, Janko Kráľ, Andrej Chudoba,
František Švantner, Janko Jesenský. Z vyrobených záložiek sme nainštalovali v škole výstavu,
ktorú si mohli prezrieť aj ostatní žiaci školy.“
Veronika Sýkorová, Stredná odborná škola polytechnická, Zlaté Moravce

„Do projektu Záložka do knihy spája slovenské školy sa naša škola zapojila prvýkrát.
I takýmto spôsobom sa pokúšame získať našich žiakov pre knihy. Na hodinách slovenského
jazyka a literatúry a dejepisu sme so žiakmi spoznávali literárnych autorov nášho regiónu
Lučenec. S prvákmi sme boli na výstave o B. S. Timrave v Novohradskom múzeu, tretiaci sa
zúčastnili besedy o Timrave v Novohradskej knižnici. Aj preto sa na mnohých záložkách
objavila práve Timrava...“
Zuzana Kunsková, Stredná odborná škola technická, Lučenec
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„Pred samotnou výrobou záložiek, vytvorili žiaci prezentáciu, ktorá obsahovala
30 literárnych osobnosti nášho regiónu. Z nich si žiaci vybrali jednu osobnosť a následne
pristúpili k samotnej výrobe záložiek. Spolu so záložkami sme našej partnerskej škole poslali
aj propagačné materiály o hlohovskom regióne. Zároveň sme vyhodnotili záložky
z partnerskej školy a naši žiaci vybrali tri najkrajšie. Veríme, že tento projekt spravil žiakom
z oboch partnerských škôl radosť vo forme milých darčekov a zároveň ich aj obohatil o nové
priateľské kontakty a vedomosti.“
Stanislav Kamenčík, Obchodná akadémia, Hlohovec
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