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Hodnotenie 
8. ročníka česko-slovenského projektu 

Tajuplný svet knižných príbehov 
základnými školami a osemročnými gymnáziami  

 
 

(výber zo 431 hodnotení) 
 
 

 
Čestní hostia z Českej republiky 

 
 

 

 
 
„Naše škola je již několik let zapojena do tohoto projektu. Od počátku spolupracujeme se 
školou našeho typu – málotřídní školou ze Stankovan na Slovensku. Vzájemně si vyměňujeme 
nejen knižní záložky, ale také obrázky dětí, knížky pohádek i drobné dárky. V družině děti 
samy předčítají dopis od Stankováků, slovenský jazyk se jim velmi líbí a záložky opravdu 
využívají při čtení v čítankách nebo ve své oblíbené knížce. Během školního roku si také 
posíláme informace ze školy a fotografie dětí. Díky tomuto projektu jsme získali nové 
kamarády a jsme za to velice vděčni.“ 
Pavla Smrčková, Mateřská škola a Základní škola, Nový Kostel, Česká republika 

 
 

 
 
„Ve spolupráci se školou v Nových Zámcích budeme pokračovat, žáci devátých tříd tvořili 
vlastní básně, ty poputují na Slovensko a budou vydány ve školním časopise. Spolupráce se 



 2 

školou v Nábrežné ulici funguje už několikátý rok. V loňském roce jsme pořádali výstavu 
o tomto městě, jeho historii, pamětihodnostech, významných osobnostech. Součásti byla 
i prezentace knížek – pohádek a literatury pro děti a mládež, pohlednic a časopisů.“ 
Marcela Bauerová, Základní škola, Zborovská, Tábor, Česká republika 
 

 

 
 

„Projektu se účastním již 3 rokem a každý rok jsem z této akce nadšenější. Je to výborný 
projekt, který nám umožní zajímavým a poutavým způsobem navázat kontakt s našimi sousedy 
a kamarády z vedlejší země... Některé třídy si přečetly před tvorbou záložky nějaký příběh, 
jiné si povídaly o přečtených knihách a jejich hrdinech, navštívily knihovnu a vybraly si knihu 
na čtení a někteří žáci tvořili záložky přímo v knihovně s učitelkou, která je jim v knihovně 
pomocníkem a pravou rukou při výběru knih.“ 
Ilona Zapletalová, Základní škola Kunratice, Praha, Česká republika 

 
 

 

 
 

„Jsme rádi, že jste vytvořili mezinárodní projekt, na kterém by mohli pracovat studentky 
a studenti nižšího stupně gymnázia, protože většina projektů, kterých se naše škola účastní, je 
určena pro středoškoláky. Vámi organizovaný projekt Záložka děti z nižšího stupně gymnázia 
oslovil, mohly v něm rozvinout nejen svoje čtenářské a literární znalosti, ale také výtvarnou 
dovednost a kreativitu... Projekt vždy prezentujeme také v rámci Dne otevřených dveří naší 
školy, kdy vystavíme nejen nástěnky s prací našich studentů na fotografiích, ale také 
fotografie záložek a dárečky, které jsme dostali z naší partnerské slovenské školy. 
Vystavované materiály mají vždy u rodičů, studentů i dalších návštěvníků gymnázia velký 
úspěch a projekt je hodnocen velmi pozitivně.“ 
Jana Chocholáčová, Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Česká republika 
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„M ěli jsme radost ze záložek ze Slovenska a z drobných dárků, které k nim byly přiloženy. 
Sami jsme také spolu se záložkami poslali různé propagační materiály, které vypovídají 
o našem kraji. Také jsme přidali knihu o zajímavostech Kraslicka. Akci hodnotím jako 
zdařilou a budu ráda, když se nám podaří další spolupráce.“  
Hana Suttá, Mateřská škola a Základní škola, Oloví, Česká republika 
 

 

 
 
„... rádi bychom Vám poděkovali za projekt, který každoročně pořádáte. Děti záložky vytváří 
rády a nad knihami přemýšlí trošku jinak, než jsou běžně zvyklé. Na záložky a kontakty ze 
Slovenska se vždy velmi těší. I letos tomu nebylo jinak. Přejeme mnoho dalších úspěšných 
ročníků.“ 
Irena Poláchová, Základní škola, Jungmanova, Litovel, Česká republika 
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„Do projektu se zapojily všechny naše tři šesté ročníky, jedna pátá třída a jedna čtvrtá třída. 
Práce děti moc bavila, protože viděly nějaký smysl a cíl. Spolužákům na Slovensko jsme také 
napsali dopisy a věříme, že na některé dostaneme i odpověď.“ 
Petra Procházková, Základní škola, Uhlířské Janovice, Česká republika 
 

 
 

 
 
„Co nám projekt přináší? Zejména radost z tvoření. Dále poznávání kamarádů na Slovensku, 
seznámení se s jazykem, kulturou a přírodou Slovenska prostřednictvím internetu a možná 
i dopisů. Letošní práce byla pestrá. Mimo jiné děti šily, do záložek vkládaly dopisy, některé 
záložky jsou krásně zalaminované, od malých dětí jsou opatřené korálky. Prostě fantazii se 
meze nekladly a výsledek stojí za to.“ 
Irma Fendrichová, Základní škola, Obříství, Česká republika 
 
 
 

 
 
„Letos jsme byli spárováni se Základní a mateřskou školou z Teplého Vrchu. Komunikace 
mezi oběma školami byla velmi vstřícná a přátelská, tak věříme, že bude pokračovat i nadále. 
V současné době, po přijetí zásilky záložek ze Slovenska, se prý ještě můžeme těšit na knížku, 
kterou pro nás tvoří. Jsme vděčni za jakýkoli podnět, který může přispět k sbližování, 
vzájemnému poznávání a  inspiraci mezi žáky i učiteli.“ 
Lenka Konopková, Základní škola, Skálova, Turnov, Česká republika 
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„Partnerské škole na Slovensku byly odeslány záložky do knihy a také informační materiály 
nejen o škole, ale i o našem městě... Žáci naší školy měli velkou radost z obdržených záložek 
a mohli si tak porovnat svoji práci s prací žáků slovenské školy.“ 
Věra Kratochvílová, Základní škola, Ovčárecká, Kolín, Česká republika 

 
 

 
 
„Základní škola je již čtvrtým rokem zapojena do česko-slovenského projektu Záložka do 
knihy spojuje školy. Naší partnerskou školou je ZŠ Vajanského ve Skalici. Vzájemně jsme si 
vyměnili 200 krásných záložek. Těšíme se na další spolupráci v rámci škol.“ 
Dagma Kořánová, Základní škola J. V. Sládka, Zbiroh, Česká republika 
 
 

Slovenská republika 
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„Naši žiaci vyrobili rozmanité záložky. Používali rôzne techniky a materiály. Čo je však 
dôležitejšie, je to, že sa zabavili a využili najmä svoje šikovné rúčky, nespútanú detskú 
fantáziu a veľkú vynaliezavosť. Každý sa snažil odovzdať čo najkrajšiu záložku, aby čo 
najlepšie reprezentoval svoju triedu a školu.“ 
Alexandra Mrižová, Základná škola, Tribečská, Topoľčany 

 
 

 
 
„Chcela by som poďakovať za tento skvelý projekt v mojom mene aj mojich kolegov. Naši 
žiaci si vychutnávali chvíle strávene na tomto projekte. Počas projektu sme mali čitateľský 
maratón. Žiaci čítali s radosťou. Okrem toho na hodinách čítania sa reprodukovali rozprávky 
a takto sme vhupli priamo do rozprávkových príbehov. Žiaci na záver projektu napísali list 
svojej vybranej škole, kde jej všetko opísali. Tešíme sa, že práve naše záložky prispejú 
k čítaniu kníh a takto podporia správnu vec.“ 
Andrea Bajtošová, Základná škola s materskou školou, Hrabušice 

 
 

 
 
„Žiaci jednotlivých ročníkov na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania 
vyrábali záložky rozmanitých tvarov, rôznych veľkosti a pracovali rôznou technikou 
(maľovanie, kreslenie, lepenie, háčkovanie a pod)... Žiaci záložky vyrábali s láskou a vierou, 
že potešia kamarátov a priateľov partnerskej školy. Dúfame, že záložka ako dar bude 
inšpiráciou pre všetkých žiakov aj do budúceho ročníka projektu.“ 
Monika Haleková, Spojená škola, Kpt. Nálepku, Giraltovce 
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„Napísali sme českej ZŠ Vlčice spoločný list doplnený fotografiami o našej škole, na 
vlastivede sme vyrobili leporelo o zaujímavostiach Slovenska, na informatickej výchove 
napísal každý žiak o sebe krátky list, kreslili sme slovenské vlajky a vlajku našej obce, na 
hudobnej výchove sme natočili krátky videopozdrav s hymnou našej školy, učili sme sa písať 
na balík adresu a nakoniec žiaci urobili zbierku hračiek, ktorú sme im poslali.“ 
Milena Havranová, Základná škola s materskou školou, Prenčov 

 
 
 

 
 

Do projektu sme sa zapojili po prvýkrát a všetci sa hrnuli do práce s veľkým oduševnením, že 
môžu svojou záložkou urobiť radosť niekomu inému. V nižších ročníkoch si žiaci zvolili 
slovenské rozprávky, knihu Danka a Janka a Moja mama je bosorka. Vo vyšších ročníkoch to 
bol Malý princ, ale aj dobrodružná literatúra či sci-fi... Na podporu čítania sme v triedach 
i školskej knižnici robili dramatizáciu slovenských rozprávok, prezentáciu nových kníh 
a akcie: Číta celá trieda, Čitateľský maratón, Z rozprávky do rozprávky, Starší čítajú 
mladším.“ 
Lýdia Oreni čová, Základná škola, Cernina 
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„Ako sú naše záložky pestré, sú rôznorodé aj naše deti. Máme žiakov talentovaných, žiakov 
s poruchami učenia i zo sociálne znevýhodneného prostredia. U všetkých sa snažíme rozvíjať 
čitateľské schopnosti a lásku ku knihám. Ako súčasť projektu u nás prebiehala aktivita Knižný 
superman. Záložky našich i českých žiakov sme vystavili na nástenke pri vstupe do školy. 
Žiaci i pedagógovia sa mohli bližšie oboznámiť s projektom, našou partnerskou školou 
a prezrieť si krásne výtvory žiakov. Úžasný projekt, určite sa zapojíme aj v budúcom roku.“ 
Ingrid Lapárová, Základná škola, Slobody, Košice 
 
 

 
 

„Na hodine čítania sme si začali čítať knihu Nie je škola ako škola. Chodíme aj do školskej 
knižnice, kde si čítame každý utorok rozprávkové knihy. Naši žiaci veľmi radi čítajú.“ 
Sidónia Stanková, Základná škola s materskou školou, Krasňany 
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„Záložky pre partnerskú školu sme vyrábali na hodinách výtvarnej výchovy, ale najviac času 
sme strávili v priestoroch našej školskej knižnice. Počas vytvárania záložiek sme súčasne 
usporiadali podujatie Hodina rozprávok. Detičky z materskej školy a žiaci 1. až 4. ročníka si 
čítali rozprávky v školskej knižnici. Okrem výroby záložiek naši žiaci VII. až IX. triedy si 
navzájom vymenili listy.“ 
Anna Eliášová, Základná škola, Jaklovce 

 
 

 
 
„V našej škole sa zapájame do rôznych aktivít na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Čítajú nielen 
učiteľky, ale zapájajú sa aj žiaci v triedach – čítajú si navzájom, vo dvojiciach, v skupinkách. 
Využívame aj rovesnícke vzdelávanie, kde starší žiaci zdramatizujú rôzne príbehy mladším 
spolužiakom. Spoluprácou s partnerskou školou vzniklo nové partnerstvo, opäť sa školy 
z rôznych kútov Slovenska a Čiech mohli aspoň málinko spoznať. Ďakujeme.“ 
Ingrid Kršjaková, Základná škola s materskou školou, Tajovského, Poprad 

 
 

 
 
„Najväčšia radosť však nastala, keď naša škola dostala balík so záložkami. Žiaci si ich 
porozdeľovali a slúžia im ako záložky v čítankách zo Slovenského jazyka. Do tematiky 
o knihách a celkovo o čítaní, nám zapadla aj sprievodná akcia na našej škole, ktorú sme mali 
práve v posledný októbrový týždeň, a to Týždeň hlasného čítania, ktoré má pre našich žiakov 
nesmierny význam, keďže sú to deti s rôznymi stupňami mentálneho postihnutia a práve 
čítanie im robí veľmi veľký problém. Práve takáto tvorivá aktivita, akou výroba záložiek 
bezpochyby bola, im určite čítanie aspoň trochu spríjemnila a zatraktívnila.“ 
Lucia Betková, Špeciálna základná škola, Čierny Balog 
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„Výroba záložiek bola spojená s prezentáciami o knihe, čítaním a dramatizáciou. Napríklad 
prváci čítali knihy Indiánske rozprávky, Žabí princ a Veselé príbehy šaša Tomáša. Druháci 
knihu Psíček a mačička a tretiaci knihy Rozprávky o Pufovi a Mufovi a Zo škrupinky. Štvrtáci 
si priniesli svoju najobľúbenejšiu knihu a o nej pútavo rozprávali a z nej čítali svojim 
spolužiakom.“ 
Alžbeta Bušíková, Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov, Žilina 
 
 

 
 
„Okrem toho, že sme vyrábali záložky pre našich nových kamarátov, mali sme aj doplňujúce 
aktivity s cieľom podporiť u žiakov trvalý vzťah ku knihám. Napríklad V ríši bájok s Ezopom 
alebo Môj obľúbený literárny hrdina. Veľmi nás potešili záložky z partnerskej školy. 
Navzájom sme si vymenili listy, pridali sme aj niekoľko fotografií.“ 
Anna Žibeková, Základná škola s materskou školou, Lomná 
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„Žiaci niekoľko týždňov navštevovali školskú knižnicu a čítaním odhaľovali záhadný svet 
knižných príbehov. Siahli po knihách a s nadšením sa pustili do práce, aby kamarátom 
odhalili tajuplný svet príbehov. Veríme, že naše záložky rovesníkom z partnerskej školy 
vyčaria úsmev na tvári vždy, keď otvoria knihu a budú im pripomínať tajuplnosť prečítaných 
príbehov.“ 
Lenka Daňková, Základná škola s materskou školou, Dlhá nad Oravou 

 
 

 

 
 
„So žiakmi deťmi diskutovali o tom, čo v nich vyvoláva názov Tajuplný svet rozprávok. 
U niekoľkých detí bola zhoda – filmové rozprávky kedysi a dnes. Rozprávky sme slovne 
porovnávali, hľadali sme rozdiely vo vytváraní filmových rozprávok kedysi a dnes. Na záver 
sme sa zhodli na niekoľkých rozprávkach a ich spracovaní. Keďže témou našej diskusie bol 
film, rozhodli sme sa rozprávky spracovať do podoby filmovej pásky.“ 
Lenka Hudecová, Základná škola, Krosnianska, Košice 

 
 

 

 
 
„Počas výroby záložiek bola nálada veselá, uvoľňujúca. Žiaci boli hrdí, že môžu vyrábať 
záložky pre žiakov z partnerskej školy. Pri zhotovovaní záložiek počúvali rozprávky, starší 
žiaci si doniesli svoje obľúbené knihy a inšpirovali sa aj ilustráciami z nich. V niektorých 
triedach čítali starší žiaci mladším žiakom. Niektoré hodiny boli spestrené aj počúvaním 
pútavých príbehov z cédečiek. Mne osobne sa páčilo ich uvažovanie o tom, komu sa ich 
záložka dostane do rúk, či sa mu bude páčiť, či ho alebo ju poteší, či budú s ich prácou na 
záložkách spokojní.“ 
Viera Tóthová, Základná škola, Haličská cesta, Lučenec 
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„Naši školáci – mladí čitatelia sa veľmi potešili, že sa opäť budú môcť realizovať 
a prostredníctvom záložky do knižky imaginárne spojiť s kamarátom z iného mesta. Žiaci 
4. ročníka vyrobili pre žiakov z partnerskej školy aj knihu o svojej rodnej obci. Tí najmenší, 
prváci, sa po prvýkrát stretli s touto formou kamarátstva. Žiaci mali z tvorby záložiek veľkú 
radosť.“ 
Slávka Zakuťanská, Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla, Belá nad Cirochou 
 

 
 

 
 

„Potešili sme sa aj českým knihám i cédečku Jak dostat tatínka do polepšovny, ktoré určite 
využijeme na hodinách čítania pri oboznamovaní žiakov s cudzím jazykom našich susedov. 
Takouto aktivitou sa snažíme formovať u žiakov prosociálne správanie a spoznávať susedov 
z okolitých krajín.“ 
Renata Gieciová, Základná škola, Školská, Bánovce nad Bebravou 
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„Záložky sme vyrábali nielen na hodinách literatúry i výtvarnej výchovy vo svojej kmeňovej 
triede, ale aj v školskej knižnici v deň, kedy sme si pripomínali Medzinárodný deň školských 
knižníc. V čase trvania projektu sme sa však vybrali aj na exkurziu do nášho okresného mesta, 
do Trebišova, kde sme navštívili Zemplínsku knižnicu v Trebišove. Aj tam sme sa so žiakmi 
zhovárali o záložkách, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou každej rozčítanej knihy. Aj nám 
došiel balík a v ňom sa ukrýval kopec nádherných záložiek z dielničky žiakov zo Základnej 
školy Ivana Branislava Zocha v Revúcej. Touto cestou vyslovujeme Základnej školy Ivana 
Branislava Zocha v Revúcej obrovské ĎAKUJEME!“ 
Silvia Pavlíková, Základná škola s materskou školou, Borša 

 
 

 

 
 

„Týždeň v mesiaci október, bol venovaný iba Záložkám do knihy, a to tak, že od pondelka do 
piatku sme pracovali s knižkami, mali sme rôzne aktivity na motiváciu pri tvorení záložiek. 
V prvom rade nám išlo o to, aby sme pochopili význam projektu, a dôležitosť záložiek. 
V pondelok sme si vyberali knižky z školskej čitárni, tie, ktoré nás oslovili a viedli sme debatu 
navzájom. Čo sú knihy? Prečo majú význam? Prečo ich dostávame? Prečo majú číslami 
označené strany? Prečo sú dôležité záložky?“ 
Kristína Bérešová, Základná škola, Mokrance 
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„Kamarátom do Čiech sme vyrobili záložky s Osmijankom, lebo si myslíme, že táto 
postavička prežíva na svojich cestách množstvo tajuplných a záhadných príbehov. Žiaci si vo 
dvojiciach s českým kamarátom napísali a vymenili listy. Ako sprievodnú akciu sme mali 
čítanie s rodičmi, v rámci ktorého nám v školskej čitárni čítali svoje obľúbené knihy z detstva 
tri mamičky a jedna z nich aj v českom jazyku knihu B. Říhy Honzíkova cesta.“ 
Viera Biesiková, Základná škola, Stará Turá 

 
 

 

 
 
„Výroba záložiek bola veľkým oživením vyučovacej hodiny a zároveň aj dôležitým 
motivačným prvkom pri zvyšovaní čitateľskej gramotnosti žiakov. Sme veľmi radi, že mnohí 
z nich si našli opäť cestu do školskej knižnice.“ 
Alena Mičíková, Základná škola, V. Javorku, Žilina 
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„Tento projekt je našou pravidelnou a dlho očakávanou tvorivou aktivitou spojenou so 
začiatkom školského roka. Už na slávnostnom otvorení školského roka boli žiaci zvedaví na 
hlavnú tému záložky. A tá nás tento rok veľmi potešila. Rozprávky naši žiaci zbožňujú. A tak 
sme čítali, rozprávali sme sa o príbehoch a rozprávkových postavách. Dokonca sme si 
niektoré z nich aj zahrali.“ 
Miroslava Kušnierová, Špeciálna základná škola, Ilava 
 

 

 
 

„Žiaci pracovali na výrobe záložiek s veľkou chuťou. Najskôr si pripomenuli Medzinárodný 
mesiac školských knižníc, vysvetlili význam projektu a na internete sa dozvedeli niečo o ich 
partnerskej škole zo ZŠ Hostie. Stretávali sa v školskej knižnici i obecnej knižnici. Každej 
výrobe záložky predchádzalo čítanie kníh, besedy o prečítaných knihách, rozprávkach.“ 
Anna Brezinová, Základná škola, Východná 
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„V našej škole sme sa zamerali na výrobu záložiek, ktoré niesli tému zvieracích rozprávok, 
bájok a ľudových rozprávok. Výrobe predchádzalo spoločné čítanie príbehov, rozprávanie sa 
o známych rozprávkach a o obľúbenosti týchto postavičiek. Zaujímavou aktivitou 
a spríjemnením bolo aj čítanie ľudovej rozprávky starou mamou, ktorá nás navštívila priamo 
v škole a škôlke. Ďalšou motiváciou k výrobe záložiek bola aj návšteva folklórnej skupiny 
Konopa, ktorej členovia rozprávali rôzne známe rozprávkové príbehy, ako aj svoje zážitky.“ 
Eva Gombárová, Základná škola s materskou školou, Dohňany 
 

 
 
 

 
 
„Počas projektu sme na škole organizovali sprievodné akcie: Výstava detskej cudzojazyčnej 
literatúry, čítanie starších žiakov mladším, Putovný cestovateľský kufor – čítanie na 
pokračovanie s čitateľským denníkom, spoločné čítanie pre žiakov 1. stupňa zamerané na 
rozvoj čitateľskej gramotnosti Neodolateľná polievka, písanie pohľadníc partnerskej škole.“ 
Jana Červíková, Základná škola, Veľký Biel 
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„Tento projekt má skvelú myšlienku. Počas celého mesiaca sme sa menili na spanilé 
princezné, udatných rytierov, kráľov, škriatkov a v mnohé iné rozprávkové bytosti. 
Navštevovali sme školskú knižnicu a ešte viac sme sa snažili so žiakmi čítať. Nejde však len 
o povzbudenie žiakov k čítaniu kníh. Ide aj o to, že žiakov učíme, aké to je obdarovať niekoho 
vlastnoručne vyrobeným darčekom.“ 
Natália Kasanová, Základná škola, Vavrečka 

 
 
 

 
 
„Nám sa tento rok podarilo osloviť partnerské mesto Ludgeřovice, s ktorým nás spája 
spolupráca v rámci mesta a vytvoriť česko-slovenskú dvojicu so ZŠ v Ludgeřoviciach. Žiakom 
sa realizácia projektu veľmi páčila. Nebola to len radosť z čítania, rozprávania, kreslenia, ale 
aj radosť z originálnej záložky, ktorú dostali darom od partnerskej školy. Okrem záložiek sme 
dostali DVD o partnerskej škole, pohľadnice, perá a odznaky. My sme pribalili knihu o našom 
meste, knihu o našom regióne, perá a medovníčky.“ 
Gabriela Kéry, Základná škola Dr. V. Clementisa, Tisovec 
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„Samotnému projektu predchádzali aj sprievodné akcie, ktoré sme mali na našej škole. 
Beseda so spisovateľkou Máriou Vrkoslavovou-Šefčíkovou, Číta celá rodina, Starší čítajú 
mladším, Medzinárodný deň školských knižníc a rôzne triedne projekty počas hodín 
slovenského jazyka a literatúry.“ 
Božena Ferková, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Košice 

 
 

 
 
„Naši žiaci i tohto roku s radosťou maľovali a vytvárali záložky... Záložky podarovali 
i seniorom v rámci Mesiaca úcty k starším. Už teraz sa tešia na ďalší ročník.“ 
Antónia Iľkivová, Základná škola, Ul. 17. novembra, Sabinov 
 

 

 
 
„Našu školu navštevujú žiaci s diagnostikovaným mentálnym postihnutím, pochádzajúci zo 
sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí mimo školy nemajú prístup k literatúre a k čítaniu 
kníh... Ako každý rok, výroba záložky ako darčeka pre iných žiakov bola pre žiakov našej 
školy silnou motiváciou k tomu, aby ich výsledné práce boli čo najkrajšie. Inšpirovali sme sa 
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knihami ako je Pipi dlhá pančucha, Včielka Maja, Veľká kniha zábavy a knihami 
o strašidlách.“ 
Elena Krkošková, Špeciálna základná škola, Obrancov mieru, Detva 
 

 

 
 

„ Čo ma najviac teší je, že žiaci nadviazali pekné listové priateľstvá a vymieňajú si doteraz 
nielen záložky do kníh, ale svoje názory, delia sa o prežité radosti, aj starosti a prezentujú 
svoje túžby... K záložkám sme pribalili aj listy, v ktorých sa deti predstavili, aj v anglickom 
jazyku, knihu o Podunajsku, kde leží aj naše mesto, informačné katalógy z histórie aj 
súčasnosti, kultúre aj športe a literárne práce žiakov o prečítaných knihách a o školách 
budúcnosti.“  
Nela Trávničková, Základná škola J. A. Komenského, Komárno 

 
 

 

 
 
„Keďže našou partnerskou školou bola česká škola ZŠ Dašice, pri výrobe záložiek sa žiaci 
v prvom rade inšpirovali rozprávkovými postavami z českých rozprávok a terajšími 
modernými rozprávkami... Popri tom sme na škole opäť realizovali posedenia v školskej 
knižnici, kde prebiehali čitateľské popoludnia. Každý žiak mal možnosť vystúpiť 
a porozprávať o svojich obľúbených knihách a literárnych hrdinoch.“ 
Zuzana Paľová, Základná škola s materskou školou, Krčava 
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„Hlavnou inšpiráciou pri tvorbe záložiek pre žiakov boli obľúbené postavy z ich obľúbených 
príbehov a kníh, fantázia, predstavivosť, momentálne citové prežívanie a nadšenie zo svojej 
realizácie... Na hodinách slovenského jazyka a literatúry sme realizovali čitateľské dni Môj 
svet príbehov, počas ktorých žiaci tvorili svoje vlastné príbehy, čítali si obľúbené rozprávky 
a zároveň sa stali ilustrátormi svojich príbehov.“ 
Zuzana Grellová, Spojená škola, Sládkovičovo 

 
 
 

 
 

„ Ďakujeme kolegyni z partnerskej ZŠ s MŠ v Starej Bystrici za milé slová: „Záložky, ktoré 
vyrobili Vaši žiaci na 1. stupni, sú úžasné. Dovolím si povedať, že zatiaľ najkrajšie, aké sme 
dostali.“ Snažili sme sa vyrobiť záložky, ktoré žiakov a učiteľky budú inšpirovať nielen 
k čítaniu, ale aj k novým námetom na hodiny výtvarnej výchovy. Výroba záložiek bola pre nás 
veľká zábava a radosť, ktorú sme mali z čítania, aj tvorenia.“ 
Janka Ďurčová, Základná škola, Golianova, Banská Bystrica 
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„... po prázdninách nás navštívili tri pani učiteľky s pani riaditeľkou zo školy Lubina 
Kopřivnice. Srdečne sme ich privítali a štvrtáčky predniesli svoju vlastnú tvorbu – uvítaciu 
báseň. Pani učiteľky boli milo prekvapené. Odovzdali našim žiakom pozdrav od žiakov z ich 
školy a rozdali im záložky. Našim žiakom sa záložky veľmi páčili.“ 
Blanka Jurišová, Základná škola, Potočná, Trenčín 

 
 
 

 

 
 
„Naši žiaci usilovne pracovali počas celého októbra na nových záložkách do kníh. Záložky 
boli poslané do partnerskej školy v Čechách do Tišnova. S touto školou má naša škola aj 
družobnú spoluprácu...“ 
Dagmar Kuri čová, Základná škola J. A. Komenského, Sereď 

 
 

 



 22 

 
 

„Zapojenie sa do projektu bolo pre nás príjemným spestrením vyučovania aj voľnočasových 
aktivít. Žiaci mali možnosť prezentovať sa svojou prácou pred žiakmi v inom kúte našej vlasti, 
poslať darčekový pozdrav svojim rovesníkom v inej škole. Zároveň si pripomenuli význam 
kníh v ich živote, porozprávali sa o svojich obľúbených knihách a tiež o tom, koľko múdrosti 
je možné do nich ukryť.“ 
Simona Šedivá, Základná škola, Borský Mikuláš 

 
 

 
 
„Naša škola sa už tradične zapája do oboch októbrových projektov. Väčšinou do projektu 
Záložka zapájame aj našu partnerskú školu z Moravskej Třebovej... Do balíčka so záložkami 
sme pribalili aj pozdravný list a publikáciu o Banskej Štiavnici, aby naši moravskí priatelia 
mali ďalšiu spomienku na naše mesto vo svojej školskej knižnici.“ 
Peter Hajšel, Základná škola Jozefa Horáka, Banská Štiavnica 
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„Súčasťou balíčka so záložkami bol list, kde sme sa dozvedeli niečo viac o partnerskej škole. 
Celé podujatie bolo pre žiakov zaujímavé a inšpiratívne.“ 
Anna Šeniglová, Základná škola, Malé Leváre 
 

 

 
 

„Žiaci sa inšpirovali prečítanými príbehmi pri návrhu záložiek. Najmladším žiakom sme 
pripravili sprievodné podujatie vo forme čítania príbehov staršími spolužiakmi... Žiaci oboch 
škôl sa vyjadrili, že by v partnerstve chceli pokračovať aj po ukončení projektu a budú si 
vymieňať informácie zatiaľ aspoň formou listov. Dúfame, že sa rozvinie priateľstvo medzi 
žiakmi a v budúcnosti rozšírime spoluprácu aj v iných oblastiach.“ 
Sylvia Molnárová, Základná škola, Trebatice 

 
 

 
 

„Na podporu čítania a kontaktu s literatúrou sa žiaci pravidelne stretávali v našej školskej 
knižnici, kde si listovali v knihách, inšpirovali sa a takto priamo na mieste vytvárali záložky, 
ktoré mali potešiť obdarovaných kamarátov. Tiež sme niektoré hodiny literárnej výchovy 
venovali záložkám, preto ilustrácie prebratého literárneho učiva načrtávali rovno na záložky. 
Našli sa však na nich aj obľúbené filmové postavičky Mimoni, smajlíky, krtkovia, Máša 
a medveď či postavy z komiksov.“ 
Ľubica Verbická, Základná škola s materskou školou, Stakčín 
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„Máme veľa šikovných žiakov, ktorí sú úspešní športovci, recitátori, zúčastňujú sa rôznych 
olympiád, často nacvičujeme kultúrne programy, s ktorými vystupujeme v obci, zapájame sa 
do rôznych projektov. Naši žiaci sa s chuťou zapojili do výroby záložiek. Inšpirovali sa hlavne 
svojimi čitateľskými zážitkami. Škole, ktorá nám bola pridelená, sme v balíčku spolu so 
záložkami zaslali list, knihu o slávnom rodákovi z našej obce a perá.“ 
Mária Líšková, Základná škola, Košťany nad Turcom 

 
 
 

 
 
„V piatok 20. októbra nebola naša malá škola prázdna ani v noci. Takmer všetci žiaci 
nocovali v túto noc v škole. Noc v škole sme venovali výrobe záložiek pre žiakov zo ZŠ s MŠ 
Vlkovce. Naši žiaci boli nadšení aj témou rozprávkové bytosti a zrazu bola plná škola Malého 
princa, Kocúra v čižmách, Pinocchia, Pipi Dlhej Pančuchy, Harryho Pottera, víly Amálky, 
Snehulienky a rôznych ďalších... Čo našich žiakov veľmi potešilo, bolo to, že žiaci z Vlkoviec 
poslali aj svoje adresy a naši žiaci si tak s nimi môžu dopisovať a skutočne sa stať kamarátmi. 
Žiakom sa tento projekt ohromne páčil.“ 
Anna Hercegová, Základná škola Jána Majku, Dolná Streda 
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„Už pravidelne sa zapájame do tohto pekného projektu. Poväčšine naši žiaci nachádzali 
inšpirácie vo svojich obľúbených príbehoch... Popri výrobe záložiek sme najmenším žiakom 
čítali rôzne rozprávkové príbehy... Spolupráca s partnerskou školou bola výborná. Záložky, 
ktoré nám poslali, boli nádherné, dostali sme od nich i školské časopisy. Už teraz sa tešíme na 
ďalší ročník tohto projektu.“ 
Anna Hoštáková, Základná škola s materskou školou, Komenského, Šoporňa 

 
 
 
 

 
 
„Žiaci sa opäť ponorili do postáv a príbehu nimi prečítanej knihy. Posolstvo príbehu výtvarne 
znázornili na záložke. Na druhú stranu napísali názov knihy a svoje kontaktné údaje, aby 
príjemca vedel, kto pre neho záložku vytvoril. Po ich odoslaní už netrpezlivo čakali na záložky 
z pridelenej školy. V balíku sme našli i zopár spomienkových predmetov, za čo ďakujeme. 
O rok sa určite opäť zapojíme do tejto akcie!“ 
Slavka Svrčková, Základná škola, Nábrežná, Kysucké Nové Mesto 
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„Už tradične začíname nový školský rok výrobou záložiek a potom očakávame pridelenie 
školy, kam ich budeme posielať... Tesne pred jesennými prázdninami nás čakal balík 
s nádhernými záložkami od našich kamarátov z Cífera aj s množstvom informácií o tejto 
krásnej slovenskej obci. Zo záložiek sme si urobili nástenku, a potom si ich žiaci rozobrali 
podľa svojho vkusu. Týmto sa chcem poďakovať za tento krásny projekt, ktorý má pre žiakov 
zmysel a podporuje ich vzťah ku knihám. Už teraz sa tešíme sa na ďalší ročník.“ 
Iveta Kečková, Základná škola, Vagonárska ulica, Poprad 

 
 
 

 
 
„Záložky pre našich priateľov vyrábali žiaci 1. až 6. ročníka na hodinách výtvarnej výchovy, 
etickej výchovy, čítania i detskej literatúry. Pri výrobe záložiek vychádzali z vyhlásenej témy. 
Najmenším prváčikom čítali rozprávky učiteľky a vychovávateľky v ŠKD, druháci a tretiaci 
čítali spoločnú knihu so svojou učiteľkou a tí starší si čítali knihy podľa vlastného výberu. 
Všetci účastníci zapojili svoju tvorivosť, fantáziu a zručnosti, aby vytvorili pekné a veselé 
záložky.“ 
Simona Melicherová, Základná škola Jána Amosa Komenského, Čadca 
 

 
 
 
 
 



 27 

 
 

 
 
„Starší žiaci vytvárali záložky na hodinách literatúry a výtvarnej výchovy, mladší žiaci okrem 
vyučovania i v školskom klube, kde si čítali zaujímavé príbehy, čo ich motivovalo k činnosti... 
Záložky od českých rovesníkov sa žiakom veľmi páčili a v školskej knižnici si z nich urobili 
výstavku. Tešili sa zo záložiek a priali si, aby sa aj ich záložky páčili českým kamarátom.“ 
Jarmila Kyselicová, Základná škola s MŠ Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom 

 
 
 
 
 

 
 
„Naša škola sa do projektu zapája pravidelne a začiatok školského roka sa nám už tradične 
spája s výrobou záložiek. Vždy s napätím čakáme, aká škola nám bude pridelená ako 
partnerská a aká bude spolupráca s ňou. Tento rok sa našimi partnermi stala Základná škola 
s materskou školou z Novej Bystrice-Vychylovky. Spolupráca bola bezproblémová 
a priateľská... Na základe našej spoločnej mailovej komunikácie usudzujem, že záložky od 
našich žiakov urobili radosť a stanú sa milým spoločníkom pri čítaní zaujímavých príbehov.“ 
Andrea Kuku čková, Základná škola, Fraňa Kráľa, Žarnovica 
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„Záložky z partnerskej školy sme prezentovali žiakom našej školy na výstavke v priestoroch 
školy. Následne boli odovzdané tým, ktorí sa podieľali na výrobe záložiek určených na 
výmenu. Projekt priniesol našim žiakom naplnenie a zábavu. Ďakujeme!“ 
Miriam Kasášová, Základná škola, J. Alexyho, Zvolen 

 
 

 
 

„Žiaci sa pri výrobe záložiek inšpirovali svojimi obľúbenými knihami, ktorých úryvky sme si 
aj spoločne čítali. Každý zo žiakov si zo svojej knihy vybral obľúbený citát, respektíve časť, 
ktorá knihu najviac charakterizovala a snažil sa to v malom odkaze napísať na záložku.“ 
Soňa Chmelíková, Gymnázium Janka Francisciho-Rimavského, Levoča 
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„V priebehu októbra sme so žiakmi na hodinách SJL a VYV zhotovovali záložky na vyhlásenú 
tému. Popri tom sme si rozprávali o knihách, ktoré žiaci čítali... Celý projekt môžeme 
hodnotiť len kladne. Okrem rozvoja kreativity a čitateľskej gramotnosti pozitívne vplýva na 
emotívny vývoj žiakov. Žiaci mali možnosť šíriť radosť, ktorá sa im mnohonásobne vrátila od 
iných žiakov.“ 
Oľga Pisarčíková, Základná škola s materskou školou, Rabča 
 
 

 

 
 

„Inšpirovaní a plní nápadov po prečítaní svojej obľúbenej poézie a prózy (napr. Jesenná 
láska, Starec a more, Poškoláci, Voda čo ma drží nad vodou) sme sa s chuťou pustili do 
práce... Ďakujeme za možnosť spoznať nových kamarátov.“ 
Miroslava Gergelová, Základná škola J. A. Komenského, Púchov 

 
 

 
 

„Zapojením sa do projektu Záložka do knihy spája školy sme chceli obohatiť prácu žiakov na 
hodinách čítania výrobou záložiek pre neznámych kamarátov, upriamiť pozornosť žiakov na 
tajuplný svet kníh, zatraktívniť čítanie kníh v spojení s výtvarnou výchovou a získať nové 
kontakty so školami v Českej republike.“ 
Jarmila Gondeková, Základná škola s materskou školou, Olcnava 
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„ Ďakujeme Slovenskej pedagogickej knižnici za zaujímavú tému – Tajuplný svet knižných 
príbehov v rámci projektu Záložka do knihy spája školy... Žiaci sa usilovali znázorniť na 
záložkách to, čo ich v prečítanej knihe zaujalo. Do balíka sme okrem záložiek priložili aj 
krásnu fotografickú publikáciu o Šali a brožúrku o našej škole.“ 
Lýdia Muráriková, Základná škola Ľudovíta Štúra, Šaľa 
 
 

 

 
 

„Pri realizácii nám pomáhali rozprávkové príbehy, ktoré sme si čítali a dramatizovali, 
rozprávali sa o nich – páčilo sa nám, že vyhralo dobro nad zlom, že dobro bolo odmenené 
a zlo potrestané, že z príbehov plynulo poučenie a inšpirovali nás... Záložky od spolužiakov 
z Gelnice sa nám páčili a potešili nás, zdobia naše učebnice – boli pestrofarebné, rôznych 
tvarov a veľkostí – problém bol vybrať si len jednu.“ 
Katarína Gajdošová, Nám. sv. Cyrila a Metoda, Vrbové 
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„Opäť sa v našej škole čítalo a ilustrovalo. Záložky sa vyrábali s nesmiernou radosťou pre 
našich spolužiakov zo ZŠ v Přimde v Českej republike. Do balíčka sme im pribalili okrem 
našej radosti aj pero s logom školy a DVD o nás. Tento projekt hodnotíme veľmi pozitívne 
a už sa tešíme na ďalší rok.“ 
Zuzana Tongeľová, Základná škola Teodora Jozefa Moussona, Michalovce 

 
 

 
 
„Naj častejšie sa na záložkách objavovali citáty a ilustrácie z obľúbeného Harryho Pottera 
alebo z kníh, kde hlavnou postavou boli čarodejnice. Záložky sme si vymenili so žiakmi 
z českého mesta Most. Aj napriek tomu, že český jazyk je nám blízky, žiaci mnohému 
nerozumejú. Preto sme vďační za túto skúsenosť a možnosť skontaktovať sa so školou z Čiech. 
Je to pre žiakov i pre nás učiteľov prínosné, zaujímavé a poučné. Určite sa zapojíme aj na 
budúci rok.“ 
Helena Repaská, Základná škola s materskou školou, Nálepkovo 
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„Veľmi radi čítame, preto sme sa znova ako každý rok zapojili aj do tohto projektu. Na 
hodinách literatúry sme tvorili rôzne záložky. Najprv si každý žiak nakreslil, akú záložku 
chcel, ale na zadanú tému – literárny hrdina. Potom sme tvorili aj druhé záložky, aby si mali 
žiaci z čoho vyberať, nakoľko na partnerskej škole potrebovali viac záložiek, ako je našich 
žiakov. Témou druhej záložky bola skvelá kniha od Václavu Šúplatu S duchmi je vždy veselo, 
ktorú všetci žiaci čítali.“ 
Adriana Hlavinková, Spojená škola ZŠ a G, Tilgnerova, Bratislava 

 
 

 
 
„Mnohé krásne záložky končia v našej školskej knižnici alebo ich dostanú budúci prváčikovia 
pri zápise. Takže záložky majú široké využitie... Je to dobrý a kvalitný projekt, ktorý už 
niekoľko rokov oslovuje generácie žiakov aj učiteľov. Vedie žiakov k tvorivosti a k tomu, aby 
siahli častejšie po knihách. Záložka sa tak stáva súčasťou ich každodenného života, do 
ktorého neodmysliteľne patria aj knihy.“ 
Iveta Arvajovi čová, Základná škola, Ďumbierska, Banská Bystrica 

 
 

 
 
„D ňa 23.októbra si žiaci 1. stupňa pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc 
mnohými aktivitami. Žiaci sa najskôr zamerali na výrobu záložiek, ktoré si následne vymieňali 
medzi triedami. Ďalšia aktivita mala názov Čítanie najkrajšej knihy mojej babičky, ktorú im 
prišla prečítať bývalá učiteľka na dôchodku. Tretiaci a štvrtáci zase tvorivo písali nielen 
o obľúbených knihách, ale aj o kráse našej okolitej krajiny...“ 
Andrea Majtánová, Základná škola, Stará Turá 
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„Projekt bol pre nás prínosom, tak v nadviazaní kontaktov, ako aj v podpore myšlienky, že 
kniha je pre náš život stále dôležitá. V našej školskej knižnici sme mali besedu o obľúbených 
knihách, ktoré si žiaci mohli pozrieť a zobrať so sebou aj do tried na hodiny čítania 
a literatúry, kde si ich mali prečítať a pokúsiť sa vysvetliť, v čom ich kniha zaujala a aké 
informácie z nej získali...“ 
Mária Beňová, Spojená škola internátna, Stará Ľubovňa 

 
 

 
 
„Už po štyrikrát sme si záložky vymenili so spriatelenou školou v Zbirohu, v Českej republike 
a na chvíľu sme zmazali hranice medzi nami. Sme radi, že sa naše záložky deťom v Čechách 
páčia a každý rok privítajú návrh na ďalšiu spoluprácu...“ 
Slavomíra Orlová, Základná škola, Vajanského, Skalica 
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„Na prvom stupni učitelia čítali s deťmi rôzne knihy, v školských kluboch pozerali rozprávky 
na interaktívnej tabuli. Organizovali čitateľské maratóny a na hodinách čítania zasa čítali 
texty z učebnice. Na druhom stupni sme si so žiakmi spravili hodinu, na ktorej sme si čítali 
úryvky z obľúbenej knihy každého žiaka. Na hodinách literatúry žiaci obsah zo svojej 
obľúbenej knihy opisovali v čitateľskom denníku. Mnohí si chodili pozerať a čítať knihy 
priamo v školskej knižnici, iní si ich vypožičali.“ 
Veronika Mojsejová, Základná škola, Jána Švermu, Michalovce 

 
 

 
 
„Výroba záložiek žiakov nesmierne bavila, podnietila ich kreativitu a záujem o knihy. Počas 
výroby si žiaci vymieňali svoje čitateľské zážitky a podelili sa o svoj čitateľský vkus... Naši 
žiaci sa tešili, že svojimi záložkami potešia českých žiakov a naopak, tiež sa tešili, aké záložky 
nám pošlú z Českej republiky. V školskej knižnici sme pri tejto príležitosti usporiadali 
minivýstavu najprv našich záložiek a potom aj záložiek partnerskej školy.“ 
Adriána Dudová, Gymnázium Ladislava Novomeského, Bratislava 

 
 

 
 
„V priebehu októbra tvorili žiaci na výtvarnej výchove záložky s láskou a nadšením, pretože 
vedeli, že je to dar pre žiakov družobnej ZŠ s MŠ Povina. Súčasťou projektu boli aj podujatia 
v školskej knižnici – recitácie, exkurzie a návštevy knižnice, hodiny hlasného čítania 
a dramatizácie rozprávok. Okrem záložiek sme žiakom družobnej školy zaslali pozdravný list, 
prospekty mauzólea v Trebišove, kľúčenky a školský časopis.“ 
Anna Kasoniová, Základná škola M. R. Štefánika, Trebišov 
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„Každé dieťa si prinieslo do školy svoju obľúbenú knihu, z ktorej prečítalo krátky úryvok. 
Rozhodli sme sa vyrobiť záložky v rámci krúžkovej činnosti. Vybrali sme si skladanie origami 
– tvar čiapky a dotvárali sme postavičky zvierat z rozprávok...“ 
Dana Rosolová, Základná škola, Lastomír 

 
 

 
 

„Naši žiaci si vybrali farebný druh záložky a keďže žijeme na dedinke, tak si vybrali zvieratká. 
Sme Škola plná radosti a z toho sme chceli aj vychádzať. Rozprávali sme sa aj o tom, prečo je 
tento spôsob komunikácie s partnerskou školou dôležitý... Keď sme dostali spätnú väzbu od 
žiakov z Čiech, mali sme veľkú radosť, že sa im naše záložky páčili.“ 
Viktória Viera Juricová, Základná škola s materskou školou, Chocholná-Velčice 

 
 

 
 
„Veríme, že naše záložky našli svojho adresáta a budú mnohých malých čitateľov sprevádzať 
pri čítaní počas zimných mesiacov. Zo záložiek od našich michalovských kamarátov sme 
pripravili najprv výstavku pre žiakov 1. stupňa počas týždňa jesenných aktivít, potom sme im 
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ich rozdelili... Projekt okrem propagácie čítania výborne podporuje aj výtvarnú tvorivosť 
a zručnosť.“ 
Viera Hnilová, Základná škola s materskou školou, Školská, Turčianske Teplice 
 

 
 

 
 

„Vážená pani Mgr. Rozália Cenigová, dovoľte nám, aby sme Vás čo najsrdečnejšie pozdravili 
z pod krásnych štítov Vysokých Tatier, z kráľovského mesta Kežmarok a poďakovali sa Vám 
za sprostredkovanie tak výnimočného projektu. Myšlienka nadviazať nové česko-slovenské 
priateľské vzťahy a vzájomne sa obdariť lákavou záložkou, ktorá spríjemní čítanie, žiakov 
nadchla a s chuťou sa pustili do práce. Naši žiaci sú kreatívni a s radosťou sa zapájajú do 
všetkých aktivít, kde môžu využiť svoju fantáziu a tvorivosť.“ 
Jana Danielčáková, Základná škola, Dr. Daniela Fischera, Kežmarok 

 
 

 

 
 
„Do partnerskej školy sme zaslali záložky do kníh s rôznymi témami. Radi čítame príbehy 
z prírody, o zvieratkách i ľuďoch. Dúfame, že žiakov zo Spišských Vlachov potešili a pomohli 
im označiť miesta v knihách, kde naposledy čítali. Ďakujeme za Váš zaujímavý, zmysluplný 
projekt – tiež nám priniesol radosť z nových záložiek od partnerskej školy.“ 
Nina Poláková, Spojená škola, Hradná, Komárno 
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„Tento projekt mal v našej škole veľký úspech... Žiaci robili  záložky  s radosťou. Záložky sme 
si vymenili a zároveň aj zaujímavé materiály o meste a obci. Naši žiaci ako prví napísali 
svojim rovesníkom zo Svratky maily a teraz si vzájomne dopisujú.“ 
Zlata Marcinová, Základná škola, Vojčice 
 
 

 
 
„Do projektu sme sa zapojili prvýkrát a máme z neho nezabudnuteľné zážitky. Žiaci záložky 
tvorili na hodinách výtvarnej výchovy a na dramatickom krúžku. Námety sme čerpali z kníh, 
ktoré žiaci čítali na mimočítankovom čítaní, hodinách čítania a tiež z knihy, ktorú vydala naša 
škola. Druháci svoj talent a radosť preukázali aj pri dramatizácii rozprávky.“ 
Bibiána Baňacká, Cirkevná základná škola s MŠ sv. Michala Archanjela, Stanča 
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„Žiakom sa práca darila a veľmi ochotne pracovali. Tešili sa, že si svoje práce vymenia so 
žiakmi z inej školy. Na škole robíme recitačné súťaže, pripravujeme kultúrne programy pre tri 
obce a tiež navštevujeme obecnú knižnicu.“  
Lenka Pechová, Základná škola, Veľké Uherce 
 
 

 

 
 
„Žiaci pracovali s chuťou a neznámym kamarátom zo Základnej školy v Bajerove poslali so 
svojimi záložkami aj sprievodné listy, v ktorých priblížili svoju školu, triedu a záujmy 
(deviataci svoj list zrýmovali)... Onedlho sme dostali aj záložky z partnerskej školy, ktoré sa 
žiakom veľmi páčili. Používajú ich buď na hodinách ako záložku v učebnici, alebo v knihách, 
ktoré si požičajú zo školskej knižnice.“ 
Anna Cabuková, Základná škola, Zákopčie 

 
 

 
 

„Naši žiaci využili možnosť napísať list českým kamarátom z Varnsdorfu, v ktorom vyjadrili 
radosť a prianie, aby im záložka slúžila nielen pri čítaní v škole, ale aj doma.“ 
Dana Bobrovská, Základná škola, Žabokreky 
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„V priebehu mesiaca september žiaci objavovali tajuplný svet knižných príbehov v školskej 
knižnici. Uplatnili tvorivosť,  fantáziu, ale i poznatky o prečítanom príbehu. Našim prváčikom 
učarovali počúvané príbehy O Guľkovi Bombuľkovi od Márie Ďuríčkovej, ktorým pri 
zhotovovaní záložiek pomohli šikovné žiačky z IX.A. Mladších žiakov zaujali zase Medové 
príbehy, Danka a Janka, Detským srdiečkam, Z truhlice starej mamy, Hľadám lepšiu mamu, 
Moja sestra upírka. Krásne retro záložky vyrobili žiaci na výtvarnom krúžku na motívy 
nadčasových Rozprávok starej matere od Márie Jančovej.“ 
Anna Mrkvová, Základná škola s materskou školou, Makov 
 

 

 
 
„Sprievodnými aktivitami bolo čítanie príbehov na vyučovacích hodinách a na stretnutiach 
záujmových krúžkov v školskej knižnici. Spolu so žiakmi v školskej knižnici čítali aj starí 
rodičia... Aby bol projekt ešte zaujímavejší, žiaci z dramatického krúžku jednu z prečítaných 
rozprávok aj nacvičili a predviedli rodičom a starým rodičom. Ďakujeme za tento vydarený 
projekt a veríme, že sa do neho budeme môcť zapojiť aj v budúcnosti.“ 
Alena Píšová, Základná škola Slovenského národného povstania, Horná Ždaňa  
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„Veľkým prekvapením bol pre nás aj propagačný materiál od českých kamarátov, z ktorého 
som vyrobila plagát, ktorý zdobí chodbu našej školy. Zároveň sa chcem poďakovať aj našim 
žiakom a učiteľkám za vyrábanie krásnych a originálnych záložiek. Pri ich výrobe sme sa 
nechali inšpirovať množstvom tajuplných príbehov, ktoré sme čítali nielen počas hodín 
čítania, ale aj v rámci iných predmetov a aj cez prestávky. Záložky do knihy spojili ďalšie dve 
školy, za ktoré som veľmi vďačná.“ 
Mária Buj ňaková, Základná škola s materskou školou, Torysa 

 
 

 
 

„Ja, ako koordinátor projektu, som s mojimi žiakmi uskutočnila aktivitu Výprava za svetom 
tajomstiev a príbehov ukrytých v knihách. Aktivita spočívala v tom, že som pre žiakov 
pripravila prekvapenie – tajuplné príbehy. Boli to úryvky z rozprávkových kníh, ktoré som 
povešala na viditeľných miestach v triede. Počas hodiny čítania som poprosila žiakov, aby sa 
každý postavil k niektorému z príbehov. Žiaci časť úryvku čítali a ostatní hádali, z ktorej 
rozprávky je úryvok. V závere hodiny sme si aktivitu vyhodnotili a zahrali dramatizáciu jednej 
rozprávky. Aj to je jeden zo spôsobov ako motivovať žiakov k čítaniu kníh.“ 
Erika Brindzová, Základná škola, Čechynce 
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„Keď sme záložky balili a posielali našej kontaktnej škole ZŠ s MŠ J. D. Matejovie 
v Liptovskom Hrádku, mali sme za sebou len prvú radostnú časť práce. Tá druhá nás ešte len 
čakala, v podobe veľmi pekných záložiek od našich kamarátov, ktoré sme rozdelili medzi 
našich žiakov. Záložky od nich nám budú celý ďalší rok pripomínať, že hoci žijeme na 
opačných koncoch Slovenska, čítanie kníh je našou spoločnou záľubou.“ 
Eva Timárová, Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 

 
 
 

 
 
„Žiaci boli nadšení, že ich záložka môže potešiť kamarátov zo Základnej školy 
v Telgárte.  Táto škola mala viac žiakov ako my, ale to pre nás nebol problém. Vyrobili sme 
väčší počet záložiek a poslali...“ 
Margita Ferancová Základná škola s MŠ Martina Hamuljaka, Oravská Jasenica 
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„Žiaci vyrábali záložky so svojimi učiteľkami na hodinách výtvarnej výchovy. Potom sme 
záložky vystavili v školskej knižnici, kde si ich prezreli žiaci celej školy, ba aj predškoláci 
z materskej školy... Dúfame, že prostredníctvom záložiek a listov od českých kamarátov 
nadviažeme aj družbu.“ 
Viera Šimovčeková, Základná škola s materskou školou, Liptovský Ján 

 
 

 
 

„Je zaujímavé, že hoci sme sa do projektu zapojili už po piatykrát, žiaci mali záujem vytvoriť 
originálne záložky, niektorí z nich povedali, že opäť po dlhom čase siahli po svojej obľúbenej 
knihe, čo ma veľmi potešilo.“ 
Radoslav Sunitra, Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 
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„Pri výbere motívov sme žiakov inšpirovali prečítanou knihou. V rámci Medzinárodného dňa 
školských knižníc sme usporiadali spoločné čítanie príbehov. Staršie deti čítali mladším a tiež 
učiteľky a vychovávateľky čítali deťom z kníh. Veríme, že takouto formou sme podporili 
u žiakov pekný vzťah ku knihe a k čítaniu.“ 
Agnesa Fuková, Základná škola s MŠ pri zdravotníckom zariadení, Špitálska, Nitra 

 
 

 
 
„Výrobu záložiek sme spojili s 23. októbrom 2017, kedy sa konal Medzinárodný  deň 
školských knižníc a všetci žiaci sa aktívne zapojili, aby potešili nielen seba, ale aj rodičov, 
učiteľov, starých rodičov a výsledkom boli nádherné práce. Tešíme sa na 9. ročník, pretože 
bez kníh a ich múdrostí sme všetci, deti i dospelí, ochudobnení o veľa nových a zaujímavých 
poznatkov.“ 
Iveta Lenická, Základná škola Jána Domastu, Cabaj-Čápor 

 
 
 

 
 
„O projekte sme pedagógov, žiakov a rodičov našej školy informovali viacerými spôsobmi 
a to: reláciou v školskom rozhlase, vytvorením informačných panelov vo vestibule školy, na 
ktorých sa priebežne objavovali žiacke práce a článkom uverejneným na webovej stránke 
školy, spolu s fotodokumentáciou.“ 
Anna Muchová, Základná škola s materskou školou, Plaveč 
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„Každý rok nám práca na záložkách prináša nové a príjemné pocity, skvelé zážitky a veľa 
krásnych chvíľ. Tešíme sa, že naše záložky potešia kamarátov v Česku. Vymenené záložky sa 
objavia v rozčítaných knihách a pri čítaní kníh zažijeme radostný pocit. Tým záložky splnia to, 
k čomu sú určené.“ 
Ľubica Karliková, Základná škola s materskou školou, Krajné 

 
 
 

 

 
 

„Sprievodnými akciami sú už tradične aktivity k Medzinárodnému dňu školských knižníc, 
tento rok pod názvom Do sveta so Štefánikom, návšteva mestskej knižnice a Noc v škole – 
História nás baví (tento rok nás navštívila skupina historického šermu Staroslovania 
a sokoliari, nechýbala nočná hra, sledovanie filmu a kvíz). V budúcom školskom roku by sme 
chceli do projektu zapojiť našich nových priateľov z projektu Erasmus +, a to gymnazistov 
z Rájec-Jestřebí.“ 
Mariana Masnicová, Gymnázium, Tvrdošín 
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„Na hodinách SJL boli žiaci oboznámení s cieľom projektu a v mesiaci október ako 
sprievodná akcia bola hlasné čítanie vybranej knihy v každej triede. Navštívili sme aj miestnu 
knižnicu, kde sme motivovali žiakov k čítaniu kníh a prihláseniu sa do knižnice.“ 
Blanka Kontrová, Základná škola s materskou školou, Podbiel 

 
 
 
 

 
 

„Už po tretíkrát si žiaci našej školy vymenili záložky s kamarátmi zo ZŠ Stará Červená Voda 
v Českej republike. Do balíčka sme pribalili aj najnovšie vydanie nášho školského časopisu 
Hôrkačik. Za ten čas sa už rozvinulo celkom pekné priateľstvo medzi žiakmi i učiteľkami. 
Štvrtáci si už druhý rok vymieňajú so žiakmi z Česka listy, fotografie a drobné darčeky. Máme 
vytvorené stále dvojice. Žiaci majú veľkú radosť z každej novej pošty a veľmi radi píšu 
odpovede. V tomto školskom roku plánujeme zorganizovať návštevu skupiny žiakov a učiteľov 
zo Starej Červenej Vody u nás v Hôrke.“ 
Zuzana Lazorová, Základná škola, Hôrka 
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„Žiaci navštívili v tomto čase Krajskú knižnicu Karola Kmeťka, prváci boli dokonca pasovaní 
za jej čitateľov. Zo zapožičaných kníh na hodinách čítania podľa prečítaných rozprávok 
tvorili zložky na motívy obľúbených postavičiek. Niektoré triedy dokonca záložky 
zalaminovali. Záložky žiaci tvorili aj v školskom klube detí, kde si rozprávky čítali na 
pokračovanie, v čítaní sa vystriedali všetky deti.“ 
Stanislava Porhajašová, Základná škola sv. Svorada a Benedikta, Nitra 
 

 

 
 
„Najprv sme sa so žiakmi rozprávali o knihách, čítaní a všeobecne o význame čítania pre 
človeka. Žiaci vymýšľali slogany prečo čítať a ako povzbudiť iných do čítania... Krásne 
záložky a darčeky, ktoré nám poslala naša partnerská škola sme rozdali žiakom. 
Urobili im veľkú radosť. Opäť sme sa rozprávali o témach, ktoré partnerské deti na záložkách 
vyjadrili a nezabudli sme ani na ďalší rozmer tohto milého projektu – čo znamená darovať 
a byť obdarovaný.“ 
Anna Demeterová, Základná škola, Janigova, Košice  
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„Žiaci vyšších ročníkov si podľa vlastného výberu vybrali zo školskej knižnice knihy, z ktorých 
si individuálne čítali. Cieľom bolo, aby prečítali čo najviac kníh a vytvorili si čitateľský 
denník. Najlepší čitatelia z radov žiakov a vychovávateľky čítali príbehy žiakom prvého 
ročníka. Títo si na základe vypočutého kreslili príbehy a zahrali si krátke scénky.“ 
Jana Kováčová, Základná škola, Mučín 

 
 
 

 
 
„... doplňujúce akcie na podporu čítania budeme realizovať každý mesiac počas školského 
roka 2017/2018 podľa vypracovaného plánu koordinátora pre rozvoj čitateľskej gramotnosti 
ako napríklad Čitateľský maratón, Číta celá škola, Veľkí – malým, Tvorba školského časopisu, 
Nácvik programu na vianočnú besiedku, Príprava na Hviezdoslavov Kubín.“ 
Lucia, Bučková, Spojená škola, Športovcov, Púchov 
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„Žiaci sa inšpirovali svojou obľúbenou knihou, rozprávkovými knihami, prísloviami, 
porekadlami alebo obľúbenou literárnou postavou. Každá záložka bola veľmi originálna. 
Žiaci boli radi, že môžu svojou záložkou potešiť svojich rovesníkov z inej školy. Na podporu 
tohto projektu sme zorganizovali aj podporné aktivity. Pre žiakov 5. ročníka učitelia 
slovenského jazyka a literatúry pripravili aktivitu Starká, starký, prečítaj mi rozprávku. Starí 
rodičia čítali žiakom rozprávky, porozprávali im o svojom detstve a ich obľúbených knihách.“ 
Martina Kupcová, Základná škola, P. Jilemnického, Zvolen 

 
 

 
 
„Naše školy si vymenili vyhotovené záložky, učitelia si vymenili veľmi milé listy. Ústretová 
komunikácia kolegov z partnerskej škol (Gymnázium, Lesní čtvrť, Zlín), nám uľahčila celý 
priebeh projektu. S veľkou chuťou sme sa pustili do výroby záložiek, ktoré mali potešiť našich 
nových kamarátov. Snažili sme sa do nich vložiť nielen veľa nápaditosti, kreativity, ale aj 
praktickosti. Nech sa našim novým kamarátom záložky páčia a nájdu svoje miesto v ich 
obľúbených knihách.“ 
Eva Vyskočilová, Gymnázium, Komenského, Partizánske 
 

 

 
 
„Žiaci ich vyrábali s veľkou chuťou a nadšením a nemohli sa dočkať chvíle, kedy si záložky 
vymeníme a navzájom sa obdaríme... Partnerskej škole sme okrem záložiek pribalili aj knihy 
od spisovateľky Viery Čurmovej, ktorá je rodáčkou z nášho regiónu a jej knihy máme aj 
v našej školskej knižnici. Škola, s ktorou sme spolupracovali, si tento rok 
pripomína 50. výročie a pri tejto príležitosti nám poslali publikáciu, ktorú sami vytvorili 
a vďaka nej sa o tejto škole môžeme dozvedieť viac. V priebehu tohto projektu žiaci 
navštevovali našu školskú knižnicu oveľa častejšie a najväčšiu radosť mali naši najmladší – 
prváci, ktorí boli ohúrení množstvom kníh.“ 
Emília Kovaľová, Základná škola, Ul. Komenského, Snina 
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„... chceme sa touto cestou veľmi pekne poďakovať za tento projekt a hlavne za možnosť 
zúčastniť sa. Ďakujeme aj za pridelenú partnerskú školu, s ktorou si naši žiaci mohli vymeniť 
nádherné záložky do knihy. Je to veľmi dobrá myšlienka na rozvíjanie spolupatričnosti 
a nových priateľstiev. Tešíme sa na ďalšie aktivity, do ktorých, ak budeme môcť, radi sa 
zapojíme.“ 
Veronika Hrošová, Súkromná praktická škola, Žilina 
 
 

 
 

„Literárne hodiny boli zamerané na podporu čítania s porozumením a na poukázanie, že 
čítanie môže byť poučné i zábavné. Deti mali pripravené i zaujímavé pracovné listy, ktoré vo 
dvojiciach riešili, aby odhalili tajničku ukrytú v začiatočných písmenách správnych 
odpovedí... Na záver by sme radi poďakovali koordinátorke celého projektu, pani Cenigovej, 
ktorá nás o všetkom včas a dôsledne informovala, prihovárala sa nám prostredníctvom 
mailovej pošty a povzbudzovala všetkých účastníkov projektu. Ďakujeme!“ 
Silvia Adamcová, Základná škola s materskou školou, Zavar 
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„Chceli by sme oceniť dobrý nápad, ktorým už po 8 raz inšpirujete školy k aktivitám 
zameraným na rozvíjanie lásky k literatúre, k čítaniu a v neposlednom rade k rozvoju 
kreativity a manuálnej zručnosti našich žiakov... Do balíka so záložkami sme našim 
kamarátom v Spišskej Belej pribalili i krátky list, informačné materiály o našej obci i drobné 
darčekové predmety s erbom nášho mesta. Tie nám ochotne pripravili na našom mestskom 
úrade hneď, ako sme oznámili, že sme sa zapojili do projektu.“ 
Gabriela Zacharová, Základná škola sv. Ignáca, Leopoldov 

 
 

 
 
„Darované záložky od partnerskej školy našich žiakov potešili a tiež inšpirovali. Spolu so 
záložkami sme si vymenili informácie o škole, obci a informačné materiály o regióne. Všetky 
materiály boli čitateľom sprístupnené na školskej nástenke.“ 
Kristína Tirpáková, Základná škola, Ľubotín 
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„Na tvorbu záložiek sme využili hodiny literárnej výchovy, výtvarnej výchovy, prácu vo 
výtvarnom krúžku aj v školskom klube detí. Žiaci pracovali spontánne, samostatne, tvorivo. 
Prekvapovali nás svojimi nápadmi i výsledkami. Boli to príjemne prežité chvíle pre všetkých.“ 
Anna Čapistráková, Základná škola s materskou školou, Svinná 

 
 

 

 
 
„... do balíka sme pribalili knihu o Slovensku, kalendár Liptovskej Lúžnej, sladkú odmenu pre 
žiakov. Od českých žiakov sme dostali pekné záložky a veľa suvenírov, ktoré nás potešili. 
Tešíme sa na ďalší ročník.“ 
Janka Veselovská, Základná škola s materskou školou, Liptovská Lúžna 

 
 
 

 
 

„... niektoré zo záložiek boli naozaj originálne a mali vysokú estetickú úroveň. Keďže naši 
žiaci sa na vyučovaní venujú čítaniu pravidelne, nebolo pre nich problémom vytvoriť záložku 
s názvom obľúbenej knihy. Niektoré zo záložiek našich žiakov a záložky českých žiakov sme 
vystavili na nástenke a po jej zvesení si zaradíme hodinu čítania počas vyučovania.“ 
Ján Papuga, Základná škola s materskou školou, Riazanská, Bratislava 
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„Sme radi, že sme sa opäť mohli zapojiť do motivujúceho projektu na podporu čítania. 
Ďakujeme za partnerskú českú školu ZŠ Tábor. Naši žiaci s radosťou na hodinách čítania, 
výtvarnej výchovy, na tvorivých krúžkoch i v školskom klube detí vyrábali krásne záložky. 
Šesťsto najkrajších záložiek sme poslali kamarátom do Tábora i s listom a tričkom s logom 
našej školy. Partnerská škola o našom meste urobila výstavku, preto sme im pribalili 
magnetky a pohľadnice Nových Zámkov.“ 
Zuzana Petíková, Základná škola, Nábrežná, Nové Zámky 

 
 

 
 
„Každoročne sa zapájame do tohto skvelého projektu. Knihy zo školskej knižnice sme začali 
čítať už v septembri, aby sme stíhali urobiť záložky. Nakoniec sme napísali krásny list 
a priložili šarkana, aby naším novým českým priateľom priniesol to správne jesenné 
počasie...“ 
Jaroslava Kotočová, Základná škola s materskou školou, Vydrník 
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„... po jesenných prázdninách nás už nápadité záložky z Moravy čakali v škole. Prekvapilo 
a potešilo nás, keď sme okrem záložiek v obálke objavili aj krásnu knihu pre druhákov, 
časopisy, propagačné materiály, fotografie a veľmi pekný list... V termíne od 20. 11. – 15. 12. 
2017 sme si v našej školskej knižnici naplánovali aktivitu Akú knihu by som chcel/a mať 
v školskej knižnici, aby sme mohli napísať Ježiškovi zoznam kníh, ktoré by nás veľmi potešili 
pod vianočným stromčekom.“ 
Zlatica Miklošková, Súkromná základná škola, Námestie slobody, Sabinov 

 
 

 
 

„... projekt bol pre nás veľkým obohatením. Veľmi pekne ďakujeme za jeho perfektnú 
organizáciu a tiež, že  sme mohli byť jeho súčasťou.“ 
Vlasta Teleková, Cirkevná základná škola, Lučenec 

 
 

 
 
„... žiakov sme vyzvali, aby si premysleli, ktoré z prečítaných diel ich oslovilo do takej miery, 
že by ho radi odporučili svojim rovesníkom. V Medzinárodný deň školských knižníc sa žiaci 
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dali do práce. Snažili sa vytvoriť taký vizuálny prvok, ktorý by bol pre danú knihu ten naj, čiže 
najvýstižnejší, najvtipnejší, aby potencionálneho budúceho čitateľa oslovil, vzbudil jeho 
zvedavosť, pritom však nevyzradil o knihe niečo, čo by nemal.“ 
Veronika Šišanová, Gymnázium, Ulica 1. mája, Malacky 

 
 

 

 
 

„Dopl ňujúcim programom výroby záložiek bolo dramatizované čítanie rozprávok i krátkych 
príbehov na hodinách slovenskej literatúry, hodiny hlasného čítania či návšteva školskej 
knižnice... Do balíka so záložkami sme pribalili aj darčeky ako listy napísané na krásnom 
farebnom listovom papieri pre žiakov partnerskej školy, magnetku a pohľadnice o našej obci. 
Žiaci písali do listov svoje poštové adresy, aby mohli so žiakmi partnerskej školy navzájom 
komunikovať.“ 
Beáta Győri, Základná škola Károlya Szemerényiho s VJM, Tvrdošovce 

 
 

 

 
 
„... vyhlásili sme na škole súťaž o najoriginálnejšiu záložku do knihy. Do súťaže sa zapojili 
všetci žiaci 1. – 4. ročníka. Z každého ročníka sme vybrali tú najkrajšiu záložku a odmenili 
sme jej tvorcu peknou vecnou cenou. Ostatní žiaci dostali sladkú odmenu.“ 
Gabriela Leláková, Základná škola, Kokošovce 
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„Vyhotovením záložiek do kníh sa u žiakov rozvíja aj kreativita, fantázia, estetické cítenie 
a buduje sa priateľstvo medzi žiakmi z iných škôl.“ 
Darina Ku čerová, Základná škola, Rozmarínová, Komárno 

 
 

 
 

„Žiaci po prečítaní detských knižiek vytvárali rôznymi technikami krásne záložky... Naša 
škola spolu so záložkami poslala aj svoj školský časopis Školčas a knižky, v ktorých mala 
napísané venovanie od autorov. Toto podujatie tak ako po minulé roky splnilo naše 
očakávanie a plánujeme sa ho zúčastňovať aj po budúce roky.“ 
Ingrid Tur činová, Základná škola s materskou školou, Budmerice 

 
 

 
 
„Do balíka sme k záložkám pribalili pohľadnice o Spišskom hrade, Spišskej Kapitule, Levoči, 
súbor fotografií o historických pamiatkach v našom okolí. ... a netrpezlivo sme čakali na ich 
poštovú zásielku. Poslali nám krásne záložky a obrovské množstvo darčekov. Mnohé z prác 
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ich krúžkov – keramického, zhotovovania čipiek. Žiaci si záložky vložili do učebníc čítanky, 
literárnej výchovy, ale aj do kníh, ktoré čítajú.“ 
Kamila Komarová, Základná škola, Spišské Podhradie 
 

 
 

 
 
„Žiaci sa pri tvorbe záložiek inšpirovali hlavne príbehmi, pri čítaní ktorých zažívali tie 
najkrajšie a najsilenejšie zážitky. Pri tvorbe záložiek debatovali, vysvetľovali, smiali sa 
a zanietene tvorili.... Podpornou akciou bola opäť beseda s detským ilustrátorom Adolfom 
Dudekom.“ 
Janete Simonová, Základná škola, Kanianka 
 

 
 

 
 

„Radi by sme Vám poďakovali za pekný projekt, ktorý priniesol našim žiakom nové 
skúsenosti, vzrušujúce chvíle pri otváraní balíčka od nových kamarátov, žiaci si precvičili 
písanie adresy, pokúsili sa čítať list v češtine, hľadali informácie o meste, v ktorom je ich 
pridelená partnerská škola... Žiaci sú zo záložiek nadšené, všade sa nimi chvália a tešia sa, že 
svojim novým kamarátom napíšu. Spolupráca bola príjemná a veľmi sa tešíme, že sme sa 
prihlásili.“ 
Lenka Gažúrová, Základná škola, Jasenové 
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„Počas realizácie tohto projektu prichádzali žiaci do školskej knižnice, aby listovali v knihách 
a hľadali zaujímavý príbeh, ktorý by si potom celý prečítali a aby v ňom objavili niečo nové 
s nádychom tajomna a zvedavosti, čo by ich inšpirovalo k ilustrácii na záložku pre kamaráta 
z Česka... Podobne aj naši žiaci si prečítali list v češtine. Najviac sa tešíme na české texty 
z knihy Bob a Bobek a Honzíkova cesta, ktoré sme dostali od partnerských kamarátov.“ 
Anna Sukubová, Základná škola, Mníchova Lehota 

 
 
 

 
 
„Naša škola sa zapojila do medzinárodného projektu, nakoľko naše deti veľmi radi čítajú 
a hlavne maľujú. Na hodinách výtvarnej výchovy sme vyrábali záložky, každý žiak mal pred 
sebou knižku, ktorú práve čítal a snažil sa vyrobiť čo najlepšie a najkrajšie záložku pre žiakov 
z partnerskej školy. Popri výrobe záložiek sme sa rozprávali o tom, čo práve kreslia, aký 
príbeh ich zaujal v knižke.“ 
Tatiana Wišnievska, Základná škola s materskou školou, Zázrivá 
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„Do projektu sme zapojili všetkých žiakov našej školy a zrealizovali sme ho presne 
v Medzinárodný deň školských knižníc. Úlohou žiakov bolo, aby si do školy priniesli svoju 
obľúbenú knihu, alebo ľubovoľnú knihu z domácej, školskej či mestskej knižnice. Tešilo nás, 
že väčšina žiakov si knihy priniesla z domu, čo nás utvrdilo v tom, že naši žiaci knihy čítajú...“ 
Slavka Nemcová, Základná škola, Mlynská, Stropkov 
 

 

 
 

„Žiaci si zhotovili záložky v rámci výtvarnej výchovy, PVC a ŠKD, kde boli motivovaní 
rozprávkami a príbehmi. Triedne učiteľky a vychovávateľky zo ŠKD pripravili pre našich 
žiakov rôzne aktivity: čítali rozprávky, kvízy, kreslili... Žiaci sami doniesli svoju obľúbenú 
knižku a vzájomne sa inšpirovali, čo zaujímavé by sme si mohli prečítať a potom nakresliť. 
Takýmto spôsobom sme zároveň rozvíjali aj našu čitateľskú gramotnosť.“ 
Oľga Urbančíková, Základná škola, Abovská, Košice 
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„Žiaci vyrábajú záložky radi a vopred sa tešia na tie, ktoré im vyrobia spolužiaci z pridelenej 
školy. Zhotovujú ich najmä na hodinách výtvarnej, literárnej a technickej výchovy, na krúžku 
Mladý knihovník v školskej knižnici. V tomto roku sme výrobu záložiek spojili s aktivitou 
Týždeň s knihou, ktorá spočívala v tom, že si žiaci počas prestávok čítali z kníh prinesených 
z domu alebo zo školskej knižnice... Projektu sme vďační za nových priateľov.“ 
Judita Karáseková, Základná škola s materskou školou, Ul. SNP, Kalinovo 

 
 

 
 
„Sprievodné podujatia k projektu sme organizovali v priebehu mesiaca september a október. 
K najvydarenejším patrili hodiny mimočítankového čítania a literárny kvíz v 3. ročníku... 
Tohto roku sa pokúsime o e-mailovú komunikáciu žiakov 4. ročníkov. Žiaci si už na hodinách 
informačnej výchovy založili e-mailové schránky, čakáme na odpoveď od detí z partnerskej 
školy.“ 
Jana Andrassy, Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves 

 
 

 
 

„Pri výrobe záložiek sa inšpirovali rozprávkovými postavičkami, ktoré si vyberali z kníh 
počas hodín čítania. Práca bola pre žiakov inšpiratívna a snažili sa vytvoriť najlepšiu záložku 
pre svojho kamaráta... Do balíčka sme pre nich okrem záložiek vložili materiály ohľadom 
nášho mesta a list od našich žiakov. Veľmi sa tešíme na budúci rok.“ 
Dominika Valková, Základná škola s materskou školu sv. Kríža, Kežmarok 
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„Na hodinách čítania a literatúry sme sa so žiakmi porozprávali o potrebe čítania a kníh. 
Žiaci si do školy priniesli svoje najobľúbenejšie knižky, s ktorými oboznámili aj svojich 
spolužiakov. Navštívili aj školskú knižnicu, kde si mohli vypožičať knihy, ktoré ich zaujali. Na 
hodinách výtvarnej výchovy si vyrobili záložky, na ktorých sa ocitli postavičky z ich 
obľúbených príbehov.“ 
Kornélia Heinrichová, Základná škola, Československej armády, Moldava nad Bodvou 

 
 

 
 

„Vážená pani Cenigová, Váš projekt Záložka do knihy spája školy má krásnu myšlienku. 
Nielen žiaci, ale aj učitelia sme nadšení. Veľmi pekne Vám ďakujeme a tešíme sa, ako sa 
zapojíme do 9. ročníka.“ 
Jana Poláčeková, Základná škola, Kráľová nad Váhom 
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„Žiaci našej školy aj tento rok uvítali tento projekt... Žiakom 1. – 4. ročníka učiteľky prečítali 
úryvok z knihy a oni ho namaľovali alebo nakreslili na záložku. Žiaci 5. – 9. ročníka si sami 
vybrali obľúbenú knihu, svojho hrdinu a podľa nej alebo neho vytvorili záložku. Po 
vyhodnotení sme záložky zabalili a poslali partnerskej škole. Niektoré boli tak zaujímavé, 
pekné, že nám bolo ľúto sa s nimi rozlúčiť. Ďakujeme za zaujímavý projekt a tešíme sa na 
ďalší ročník.“ 
Tatiana Solnicová, Základná škola, Lehota 

 
 
 

 
 
„... k záložkám sme pribalili tiež informačný bulletin o našej škole, aby spoznali našu činnosť 
a aktivity našich žiakov. Teraz netrpezlivo očakávame vyrobené diela od kontaktnej školy 
a sme radi, že aj takýmto spôsobom sa pomyselne spojili mladí ľudia z východu a západu 
Slovenska. Aj tento projekt určite prispeje k tomu, aby žiaci častejšie siahli po knihe a pritom 
nezabudli na záložku.“ 
Anna Lažová, Spojená škola, Základná škola, Centrálna, Svidník 

 
 

 

 
 
„Žiaci  pracovali na záložkách s radosťou a oduševnením. Tešili sa, že sa môžu pochváliť 
svojou obľúbenou knihou a aj na dobrodružstvo spojené s výmenou záložiek. Naše záložky 
a tiež pár ukážok nášho školského časopisu Sedmička spolu so sprievodným listom sme 
poslali našej partnerskej škole.“ 
Danica Bániková, Základná škola, Brezová, Piešťany  
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„... som veľmi rada, že takýto úžasný projekt sa organizuje a záložka  naozaj spája 
školy. Teším sa nielen ja, ale aj žiaci, ktorým záložky zdobia stránky učebníc. Spoznávajú 
takto iné školy, iné mestá. Keďže sme dostali ZŠ z Českého Krumlova, oboznámila som žiakov 
prostredníctvom PC aj s obrázkami a pozíciou tohoto mesta na mape. Z partnerskej školy sme 
dostali fotografie a kalendár, čo je nádherné, že aj takto sme mohli spoznať priestory našich 
vzdialených kamarátov.“ 
Monika Fintorová, Základná škola Jána Kupeckého, Pezinok 

 
 

 
 
„Je nám potešením zhotovovať záložky pre žiakov z inej školy. A naši žiaci sú vždy plní 
očakávania, kedy dostaneme balík s ich záložkami. Pri výrobe zažijeme vždy mnoho zábavy, 
pretože žiaci sa snažia vymyslieť originálny nápad. Tak isto patrí poďakovanie aj učiteľkám, 
ktoré hlavne pri tých najmladších žiakoch musia pomáhať, aby všetko dobre dopadlo. Čítanie 
zaujímavých kníh, počúvanie príbehov nám spríjemňuje prácu. Ďakujeme za zaujímavý 
projekt.“ 
Zuzana Auxtová, Základná škola s materskou školou, MPČĽ, Brezno  
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„Všetky svoje čitateľské pocity sme vyjadrili prostredníctvom farebných záložiek. Do balíčka 
sme zabalili Pipi Dlhú Pančuchu, Harryho Pottera, Bojka, Harriet Mannersovú, Milesa, 
Aljašku, Liesel Memingerovú či Jerguša Lapina s ich príbehmi a zážitkami, s ktorými sa 
s nami podelili...“ 
Soňa Škulová, Základná škola, Ivana Bukovčana, Bratislava 
 
 
 

 
 
„Žiaci boli motivovaní návštevou školskej knižnice, kde pozerali obrázky v rozprávkových 
knihách a listovali v časopisoch. Na hodinách literatúry najmenším žiakom – v prípravnom 
a prvom ročníku – im učiteľky pripravili predstavenie, dramatizovali čítaný text, ktorý čítali 
na hodinách. Tí najmenší so záujmom a s úžasom sledovali rozprávanie učiteliek.“ 
Ľudmila Struňáková, Základná škola, Vechec 
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„Vážená pani Cenigová, ďakujeme za možnosť zúčastniť sa projektu a zároveň Vám chcem 
vyjadriť vďaku za Vašu starostlivosť a usmerňovanie... Téma bola i tento rok skvelá, veď deti 
mohli pracovať s príbehmi svojich obľúbených rozprávkových kníh či postavičiek z nich. Pre 
žiakov s materinským jazykom maďarským to bola výborná možnosť precvičiť si aj 
konverzačné zručnosti v štátnom jazyku, kedy mali svoju knižku predstaviť spolužiakom.“ 
Marcela Bundová, Základná škola Ferenca Kazinczyho, Tornaľa 
 

 

 
 

“... mladší žiaci sa zhodli, že tajuplný svet sa ukrýva na stránkach rozprávkových kníh, ktoré 
ich v okamihu dokážu preniesť do sveta fantázie. Žiakom druhého stupňa názov témy evokoval 
najčastejšie fantasy literatúru, ako aj encyklopédie, ktoré im ponúkajú možnosť nahliadnuť 
napríklad do tajuplného sveta rôznych živočíchov. Každý potom stvárnil tohtoročnú tému 
svojím vlastným spôsobom, najčastejšie technikou kresby.“ 
Lenka Adamčíková Kostolanská, Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 
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„My sme sa rozhodli, že krásu a tajuplnosť imaginárneho sveta budú naši žiaci hľadať 
v jednom konkrétnom príbehu. Je to príbeh plný lásky, oddanosti, pokory, úcty a zároveň je 
odrazom zrkadla súčasnej spoločnosti a doby. Všetky tieto vlastnosti sa skĺbili v príbehu 
Šťastný princ od Oscara Wilda.“ 
Gabriela Rusňáková, Cirkevná základná škola svätého Michala, Kendice 

 
 

 
 

„Bez problémov sme sa navzájom skontaktovali a vymenili sme si informácie o našich 
školách, triedach i o našej obci a o mestečku Libavá. Pre naše deti bolo veľmi vzrušujúce, že 
sme spolupracovali so školou z Čiech a ihneď si na internete vyhľadali stránku obce i školy. 
Najviac ich zaujal erb obce, ktorý porovnávali s erbom našej obce. Potom sa s nadšením 
pustili do výroby záložiek a nahlas premýšľali, či sa budú ich českým kamarátom páčiť a aké 
záložky dostanú zasa oni.“ 
Kristína Pániková, Základná škola s materskou školou, Ružindol 
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„Naša škola sa s radosťou zapojila do tohto projektu. Usilovne sme pre našich kamarátov 
vyrábali záložky. A veríme, že im budú páčiť... Ďakujeme Vám, pani Cenigová, že aj takouto 
formou vzbudzujete u nás lásku ku knihám.“ 
Mária Novotná, Základná škola, Šemša 

 
 
 

 
 

„Tajuplný svet knižných príbehov žiaci odhaľovali vzájomnou reprodukciou prečítaných kníh 
a diskusiou o knihe. Žiaci sa pri výrobe záložiek inšpirovali prečítanými knihami z vlastnej 
alebo školskej knižnice... Autori esteticky najkrajšie stvárnených záložiek dostali sladkú 
odmenu v podobe čokolády a potlesk spolužiakov v triede pri odovzdávaní odmeny.“ 
Ivana Kullová Matisková, Základná škola s materskou školou, Podzávoz, Čadca 

 
 

 

 
 
„Je to veľmi vďačný projekt, do ktorého sa zapájame radi už viac rokov, nakoľko rozprávky 
milujeme asi všetci. Na podporu čítania sme organizovali hodinu hlasného čítania, ktorú sme 
spojili s dramatizáciou rozprávky, a navštívili sme aj školskú knižnicu.“ 
Andrea Malík, Spojená škola, Krátka, Šaľa 
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„Projekt sa nám zapáčil nielen svojou myšlienkou nájsť si prostredníctvom kníh kamarátov, 
ale najmä tým, aby sme deti naviedli na cestu odkrývania tajuplného sveta kníh a ich 
príbehov. Vybrali sme knihy autorov z nášho Prešovského samosprávneho kraja. Čítali sme 
úryvky z kníh od Jána Milčáka, Petra Karpisnkého, Gabriely Futovej. A požičali sme si aj 
knihy Karla Čapka, ktoré čítajú naši českí kamaráti v Olšanoch.“ 
Elena Kladná, Základná škola, Rudlov 

 
 

 
 

„Zapojenie sa do projektu bolo pre nás príjemným spestrením vyučovania aj voľnočasových 
aktivít. Žiaci mali možnosť prezentovať sa svojou prácou pred žiakmi v inom kúte našej vlasti, 
poslať darčekový pozdrav svojim rovesníkom v inej škole. Zároveň si pripomenuli význam 
kníh v ich živote, porozprávali sa o svojich obľúbených knihách a tiež o tom, koľko múdrosti 
je možné do nich ukryť. Žiakom našej partnerskej školy sme k pekným záložkám pripojili 
i darček v podobe rozprávkovej knižky o zvieratkách.“ 
Júlia Cmoriková, Základná škola s materskou školou, Hontianske Moravce 
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„Sprievodným programom boli hodiny SJL, kde sme sa zameriavali na hlasné čítanie 
s porozumením z kníh, ktoré si žiaci vyberali podľa vlastného záujmu zo školskej putovnej 
knižnice.“ 
Adriana Puchoňová, Spojená škola, J. M. Hurbana, Žilina 

 
 

 
 
„O výrobu záložiek bol veľký záujem. Pod vedením pedagógov si zvolili žiaci rôzne techniky 
pre ich zhotovenie. Projekt sme realizovali na hodinách výtvarnej výchovy, v záujmových 
krúžkoch...“ 
Tatiana Roháľová, Základná škola s materskou školou, Šarišské Michaľany 
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„... chceme vám poďakovať za takýto projekt, ktorý nás každoročne obohacuje a je nám cťou, 
že nám vždy vyberiete školu a je nám jedno, či je na Slovensku, alebo v Čechách. Žiaci sa 
vždy tešia a keby ste videli, ako si darovanú záložku cenia a založia do Čítanky alebo 
Literatúry, človeka to fakt poteší. Prajeme Vám veľa sily a zápalu aj naďalej pokračovať 
v takomto projekte. Ďakujem za nás – pedagógov a aj žiakov našej školy...“ 
Anna Murínová, Základná škola Jána Drdoša, Vígľaš 
 
 
 

 
 

„Žiaci pracovali s nadšením až tak, že som musela predlžovať krúžok. Partnerskej škole sme 
poslali nielen záložky, ale taktiež pár brožúrok, DVD o našom meste. Škola, ale aj žiaci sa 
tešia na ďalší ročník projektu.“ 
Vladana Večeríková, Základná škola, Pionierska, Rajecké Teplice 

 
 
 

 
 

„Naša škola sa už osem rokov zapája do tohto projektu. Nás záložka skutočne spojila s českou 
školou v Starom Měste. Je to úžasný projekt, vďaka ktorému malými výtvarnými dielami 
komunikujeme a spoznávame nových kamarátov. Žiaci s nadšením a radosťou robia záložky 
a veľmi sa tešia na tie, ktoré dostanú. Pravidelne robíme výstavu záložiek našich žiakov 
i žiakov z  partnerskej školy, aby mali žiaci inšpiráciu do ďalšieho tvorenia. Vďaka za projekt, 
ktorý nás teší, poučuje i zabáva.“ 
Danica Janišová, Základná škola, Turzovka-Bukovina 
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„Pri tvorbe záložiek sa žiaci inšpirovali rozprávkami alebo poviedkami, či už z našej školskej 
knižnice alebo siahli po vlastnej domácej knižnici. Mali sme hodiny hlasného čítania v našej 
školskej knižnici, tiež besedu o prečítanej knihe. Záložky spestrili zaujímavými a výstižnými 
ilustráciami a doplnili krásnym a poučným citátom.“ 
Patrícia Móriová, Základná škola s materskou školou, Horné Saliby 

 
 

 

 
 

„Zaslali nám veľmi pekné záložky a tiež knižočky tradičných východniarskych receptov 
a perníkov. Z propagačných materiálov sme urobili nástenku. Bola to pre nás celkom milá 
skúsenosť. Naozaj je to veľmi milý nápad takýmto spôsobom vytvárať kontakty medzi ľuďmi 
a školami.“ 
Soňa Tomešová, Základná škola, Mlynská, Senec 
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„Do tohto skvelého projektu sa naša škola zapája od jeho vzniku. Chceme sa Vám srdečne 
poďakovať za možnosť stať sa jeho súčasťou. Do výroby záložiek sa zapojili všetci žiaci našej 
základnej školy. Samotnej výrobe záložiek predchádzalo čítanie obľúbených kníh 
vypožičaných z našej školskej knižnice... Tvorba záložiek bola výborným oživením 
a spestrením vyučovacích hodín a čo je najpodstatnejšie – dôležitým motivačným prvkom pri 
zvyšovaní čitateľskej gramotnosti žiakov. Ešte raz – ďakujeme!“ 
Jana Berezná, Základná škola, Hrnčiarska, Stropkov 
 

 
 

 
 
„Žiaci vyrábali záložky na hodinách výtvarnej výchovy a na krúžku Šikovné ruky. Od ZŠ 
Pugačevova v Humennom sme okrem zaujímavých záložiek dostali aj ich školský časopis 
Pugačevské noviny...“ 
Františka Stehurová, Základná škola Petra Škrabáka, Dolný Kubín 
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„Žiaci boli motivovaní rozhovorom o svojich obľúbených knihách a o knihách, ktoré práve 
čítajú. Prostredníctvom internetu sa oboznámili s priateľskou školou. Do projektu sa zapojili 
všetci žiaci školy, vyrábali ich na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania 
i v Školskom klube detí. Zruční čitatelia a zároveň  šikovní výtvarníci vyrobili aj tri záložky 
kamarátom do priateľskej školy.“ 
Adriana Poláková, Základná škola s materskou školou, Turá Lúka 

 
 
 

 
 
„V rámci tohto projektu sme do vyučovania zaradili aj čítanie českej knihy od Zdeňka Karlíka 
Poddan a Čmuchal, ktorá sa žiakom veľmi páčila... Do balíka pribaľujem aj dve rozprávkové 
knižky a ešte sa chcem zastaviť v Piešťanskom informačnom centre po nejaké brožúry 
o Piešťanoch.“ 
Lenka Kaffelová, Základná škola, Mojmírova, Piešťany 
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„Sme radi, že takouto formou môžeme žiakov podporiť a upevniť ich trvalý vzťah ku knihe 
a zviditeľniť výsledky projektu i na webovej stránke našej školy, na facebooku, v školskom 
časopise, formou tematickej nástenky i výstavkou pre rodičov našich žiakov a samotných 
žiakov. Veď dobrá kniha je pre človeka väčším darom než dobrý priateľ.“ 
Ingrida Jakubi čková, Základná škola, Tulipánová, Nitra 

 
 

 
 

„V našej základnej škole Beňuš sa každoročne s radosťou do tohto projektu zapájame. Tak 
tomu bolo aj v tomto školskom roku. Žiaci na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného 
vyučovania, technickej výchovy a v školskom klube vyrobili pre spolužiakov z Lietavy krásne 
záložky. Zároveň bližšie spoznali dedinku Žilinského kraja, obdivovali v nej hlavne prekrásny 
hrad. Pri výmene záložiek sme navrhli vzájomnú návštevu a výlet. Ponúkli sme im naše 
prírodné krásy, na ktoré sme v našej malej horehronskej obci zvlášť pyšní.“ 
Slavomíra Gašperanová, Základná škola, Beňuš 
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„Pred samotnou výrobou záložiek sme sa my, slovenčinárky, dohodli, že venujeme časť hodín 
literatúry motivácii žiakov. Diskutovalo sa o čítaní a o prečítaných knihách. O tom, či knihy 
dokážu mladých čitateľov vtiahnuť do deja a predstavovali knihy a hrdinov, ktorí boli pre 
nich skutočne tajuplní. Odporučili sme žiakom, aby tú svoju obľúbenú knihu alebo hrdinu 
predstavili svojim spolužiakom. Nielen predstavili, ale aj uviedli, čo v nej bolo zaujímavé 
a stojí za to prečítať si ju.“ 
Darina Čulková, Základná škola s materskou školou, Bidovce 
 

 

 
 
„Počas jesenných prázdnin nám jedna mamička spolu so svojou dcérou priniesli záložky aj 
darčeky od našej partnerskej českej školy do našej školy (slovenská rodina totiž momentálne 
žije v Prahe a dievčatko bolo našou bývalou žiačkou). Toto stretnutie bolo nesmierne milé, 
mamička s dcérou naučila naše deti českú básničku, naše deti dievčatku zasa zaspievali. Deti 
sa pýtali na systém v ich škole a pozreli sme si aj ich webovú stránku školy.“ 
Daniela Bytčanková, Základná škola, Lichardova, Žilina 
 
 

 
 
„Zhotovovaniu záložiek predchádzali besedy o tajuplnom svete knižných príbehov. Záložky 
sme zhotovovali na niektorých hodinách výchovných predmetov a tiež popoludní 
v záujmových útvaroch. Žiaci pri ich zhotovovaní využili rôzne techniky a materiály. Tešili sa, 
že urobia radosť žiakom v partnerskej škole. Do balíka sme pribalili aj niekoľko pohľadníc 
našej školy a našej obce a tiež jedno číslo nášho školského časopisu... Výroba záložiek našich 
žiakov tak zaujala, že sa rozhodli vyrobiť ich aj ako darček pre starých rodičov, ktorý im 
odovzdajú na školskej akadémii pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.“ 
Lucia Holováčová, Základná škola s materskou školou, Dolná Strehová 
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„Počas nášho pravidelného týždňa s knihou žiaci nielenže propagovali a interpretovali svoje 
obľúbené knihy, ale najmä čítali a čítali a čítali... Etudky, rétorické vystúpenia, prezentácie 
obohatili nielen naše hodiny literárnej výchovy, ale aj popoludnia v našom Knižnom klube. 
Samozrejme, že balíček so záložkami sme obohatili aj o drobné sladkosti a pohodové čítanie 
v slovenčine.“ 
Silvia Kližanová, Základná škola Radovana Kaufmana, Partizánske 
 
 
 

 
 
„Žiaci sa inšpirovali rozprávkami, prečítanými knihami i vlastnou fantáziou. Do balíčka sme 
pribalili propagačné materiály našej obce ako i ďakovný list s fotografiami... Na niektorých 
záložkách z partnerskej školy boli uvedené kontaktné údaje a tak sa rozhodli spolužiakov 
kontaktovať.“  
Alena Tóčiková, Základná škola s materskou školou, Halič 
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„Výrobe záložiek predchádzala návšteva školskej knižnice, kde sme sa ponorili do tajuplného 
sveta kníh a ... zašli sme až do ďalekej minulosti a vybrali sme si bájky. Čítali sme 
Najznámejšie bájky od Ezopa, La Fontaineho a Krylova. Po prečítaní bájok sme mali rôzne 
zážitkové aktivity a potom sme vyrábali záložky, ktoré predstavovali jednotlivé zvieratá 
z bájok... Pre našich kamarátov sme vyrobili aj knihu bájok v češtine. K záložkám sme 
pribalili aj sprievodný list, knihu o našej obci, perá, odznaky a iné upomienkové predmety 
s erbom obce.“ 
Lucia Paľovčíková, Základná škola, Vysoká nad Uhom 
 
 
 

 
 
„Pri tejto aktivite nám nešlo, len o odovzdanie stanoveného počtu záložiek, ale podnietiť 
u detí chuť opäť spoznávať knižných hrdinov a prežívať s nimi ich huncútstva, objavovať 
neznáme krajiny a podnecovať v nich fantáziu, obrazotvornosť a spolupatričnosť s hrdinami... 
A aby naše spoločenstvo spoznalo našu českú partnerskú školu (ZŠ Komenského 
v Horažďoviciach), pripravili sme spolu so žiakmi nástenku o tejto škole.“ 
Ľubomíra Valasová, Základná škola, Markušovská cesta, Spišská Nová Ves 
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„Už ôsmy rok sme sa s nadšením zapojili do tohto projektu. Žiaci si prečítali si zopár 
umeleckých textov a porozprávali sa o autoroch umeleckej literatúry. Neskôr sa podelili 
medzi sebou o svoje čitateľské zážitky a niektorí si ich zapísali do čitateľských denníčkov... 
Našim novým kamarátom sme poslali aj malý darček: knižku s historickými receptami 
Tereziánske delikatesy a nejaké informačné letáky o našom meste.“ 
Hana Blažeková, Základná škola, Školská, Holíč 
 
 
 
 

 
 
„Zapáčila sa nám ústredná myšlienka projektu – formou spolupráce vzbudiť záujem žiakov 
nielen o čítanie, ale aj o kultúru a literárne dedičstvo nášho bratského národa – Čechov. 
Naozaj treba národy spájať, nie rozdeľovať... Žiaci prijali túto aktivitu s nadšením a zároveň 
s mnohými otázkami, pretože my sme malá škola v malej obci a dostali sme možnosť zoznámiť 
sa aj s iným školským prostredím, v inom štáte ako na Slovensku.“ 
Zuzana Záferová, Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie 
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„Zrakovo postihnutí žiaci, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a mentálne postihnutí 
žiaci sa pri výrobe záložiek inšpirovali rozprávkami. Pre ich motivovanie sme použili hlavne 
rozprávky slovenských autorov. ... navyše sme pribalili do balíčka so záložkami dve knihy 
o našej škole (Bulletin o škole a Ja to zvládnem sám).“ 
Eva Halásová, Spojená škola internátna, Námestie Štefana Kluberta, Levoča 
 
 
 
 
 
 

 
 
„Naši žiaci boli nadšení, že záložku, ktorú vlastnoručne vyrobia, dostane neznámy kamarát 
z Čiech. Pracovali rôznou technikou, vyrobili rôzne druhy záložiek. Potom tretiaci napísali 
list, v ktorom opísali našu školu, obec, rôzne aktivity našej školy. Na pamiatku okrem záložiek 
im posielame aj CD a pohľadnicu našej obce. Všetci s radosťou očakávame poštu z Čiech.“ 
Gabriela Kubíková, Základná škola, Veľká nad Ipľom 
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„Počas prác sme si čítali krátke ukážky z detskej literatúry. Najťažšie pre žiakov bolo vybrať 
si knihu, a vymyslieť čo z nej dať na papier. S partnerskou školou ZŠ a MŠ Halič sme sa 
najskôr kontaktovali písomne, dohodli počty záložiek a dátum ich zaslania. Do obálky ku 
záložkám sme pribalili i obrazový materiál   a sprievodný list, v ktorom sme predstavili nielen 
našu školu, mesto, ale i náš kraj. Niektorí žiaci napísali na zadnú stranu záložky aj svoju 
mailovú adresu, alebo číslo na mobil. Je to znak toho, že svojimi výtvormi chcú nielen potešiť, 
ale i nadviazať kamarátsky vzťah. A to je jedným z cieľov tohto projektu.“ 
Milota Kel číková, Základná škola Janka Matúšku, Dolný Kubín  
 
 
 

 
 
Pri výrobe záložiek sa v jednotlivých triedach, školskej knižnici, ŠKD, čítali ukážky plné 
tajuplných príhod. Pri práci žiaci prejavili svoju fantáziu. Žiaci chceli odkryť príbehy zo 
svojich obľúbených kníh, ktoré výtvarne spracovali, tým ostatným. Pri práci s literárnym 
textom si žiaci oprášili svoje vedomosti o literárnych autoroch a ich tvorbe.  
Dana Volčková, Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 
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„Aj tento rok sa žiaci našej školy aktívne zapojili do výroby záložiek. Predchádzala tomu 
virtuálna prechádzka po dedinke partnerskej školy. Príroda v okolí Lubiny sa nám veľmi 
páčila. Na záložkách sme si dali záležať. Strihali sme, lepili, počúvali rozprávku a tešili sa, že 
obdarujeme neznámych žiakov. Dokonca sme pripojili naše prvé písané listy. Rovnako sme sa 
nevedeli dočkať záložiek pre nás. Prišiel plný balík skutočne precízne zhotovených dielok, za 
ktoré úprimne ďakujeme. Aj za priložené pohľadnice, kalendár. Tešíme sa zase o rok!“ 
Katarína Jurašeková, Cirkevná základná škola sv. Martina, Radatice 
 
 
 
 

 
 
„Záložky vyrábali žiaci s láskou, s cieľom niekoho obdarovať. Využívali rôzne techniky. 
Potom sme usporiadali v školskej knižnici výstavku záložiek. Odborná porota vybrala zo 
100 záložiek 15 najkrajších. Ich autori boli odmenení peknými diplomami a zaujímavými 
knihami...“ 
Miroslava Petríková, Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská, Žilina 
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„Naša školská knižnica sa stala v našej škole obľúbeným miestom pre žiakov na oddych, 
relax, či nabratie nových síl, na prevtelenie sa do sveta fantázie, rozprávok, alebo načerpanie 
nových poznatkov. Vynovené priestory skrášľujú portréty spisovateľov, obrazy, projekty, ktoré 
pripravujú žiaci, pohodlné sedačky, lavice, písacie stolíky a stoličky. Pripravené akcie na 
október odštartovala v našej knižnici spisovateľka Eva Biela Brndiarová... Projekt sa nám 
veľmi páči, už teraz sa tešíme na budúci školský rok. Ďakujeme!“ 
Anna Rudová, Základná škola s materskou školou V. Mináča, Klenovec 
 
 

 
 
„Žiaci majú možnosť vidieť a vypočuť si, čo čítali ich spolužiaci, pričom sa už neraz stalo, že 
ich knižka kamaráta natoľko oslovila, že si ich hneď po vyučovacej hodine vymenili... 
Nakoľko sme už dva roky po sebe pripravili pre našich žiakov aj výmenný pobyt, máme to 
v pláne aj v tomto školskom roku. Veríme, že sa ho aj podarí zrealizovať. Žiaci sa tešia už 
teraz. Mnohé už majú v Třebařove kamarátov a tento rok si určite nájdu ďalších. Je to naozaj 
krásny projekt, v ktorom nejde o vedomosti, ale o skutočné hodnoty. Kto by povedal, že za tým 
všetkým sú len obyčajné záložky do knihy...“ 
Lenka Horáková, Základná škola Štefana Mnoheľa, Poprad 
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„Do výroby sme zapojili aj žiakov zo zdravotným znevýhodnením a sociálne znevýhodneného 
prostredia. Prípravou na túto super akciu bolo dramatizované čítanie v školskej knižnici, 
zúčastnili sa ho druháci a tretiaci. Žiaci štvrtého ročníka sa zúčastnili podujatia besedy so 
spisovateľmi a ilustrátormi, ktoré zorganizovala mestská knižnica v Piešťanoch. ... zvyšné 
záložky v počte 36 sme odoslali na detské onkologické oddelenie do Bratislavy.“ 
Zita Michalková, Základná škola, Komenského, Vrbové 
 
 
 

 
 
„Žiaci ilustrovali Maťka a Kubka, Robina Hooda, Štoplíka, Malého princa, Snehulienku, 
Červenú čiapočku, veselé rozprávky o Mimoňoch, rôzne príbehy o zvieratkách a iné... Žiaci 
mali na pamäti, že ich záložka bude darom pre kamaráta z partnerskej školy.“ 
Ľudmila Hanáková, Základná škola, Pugačevova, Humenné 
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„V triedach najmenších žiakov (nulťáčikov a prvákov) na prvom stupni predchádzalo výrobe 
záložiek čítanie detských rozprávkových knižiek ako napríklad Alica v krajine zázrakov, 
Gulliverove dobrodružstvá, Snehová kráľovná, Aladinova čarovná lampa a iné. Následne sa 
žiaci pod vedením triednych učiteľov pustili do dramatizácie jednej z prečítaných 
rozprávok...“ 
Martina Vrancová,  Základná škola s materskou školou, Jelšava 
 
 
 
 

 
 
„... počas výroby záložiek sme sa stretli s peknou vlastnosťou našich detí, že z dvoch 
vyrobených záložiek chceli poslať vždy tú krajšiu. Snažili sme sa nielen o výrobu záložiek, ale 
aj o vzbudenie záujmu detí o knihu a čítanie. Čítali sme si na hodinách mnohé knižky. 
Prvákom čítali učiteľky z knižiek, ktoré si priniesli z domu.“ 
Zuzana Valašíková, Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Pruské 
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„Po besedách so spisovateľkami si samotní žiaci so svojimi triednymi učiteľkami začali 
vyrábať knihy na tému, ktorú si zvolili sami. Vytvorili krásne leporelá, rozprávkové knihy 
a iné, ktoré si odprezentovali pred kamarátmi zo školy... Na záver chcem ešte raz poďakovať 
za veľmi inšpiratívny projekt, ktorého okrem spolupráce s inou základnou školou je podpora 
čítania a vôbec rozvoj čitateľskej gramotnosti, ktorá je v dnešnej dobe veľmi potrebná.“ 
Katarína Belišová, Základná škola, Ľubica 
 
 

 

 
 
„Spoločným čítaním rozprávkových kníh sme sa ponorili do tajomstiev rozprávkového sveta. 
Pri výrobe záložiek sme používali rôzne výtvarné techniky: lepili strihali, maľovali, 
laminovali, žiaci mali možnosť uplatniť svoju fantáziu a tvorivosť. Tvorbe záložiek sme sa 
venovali na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, v rámci záujmových 
krúžkov a školského klubu detí. Výmena záložiek prispela nielen k nadviazaniu nových 
kontaktov medzi školami, ale aj podporila záujem o čítanie a prispela k zvýšeniu návštevnosti 
našej školskej knižnice.“ 
Monika Humeňanská, Špeciálna základná škola, Kováčska, Gelnica  
 



 85 

 

 
 
„... žiaci prinášali knihy, z ktorých im čítavali rodičia alebo starí rodičia, s ktorou sa stretli 
v knižnici a zaujala ich, prípadne v škole, s ktorou pracovali na čitateľskom denníku a pod. 
V knihách sme opäť listovali, požičiavali si ich a, samozrejme, z nich čítali pasáže, ktoré boli 
pre nás naj. Medzi knižkami sa ocitla stará klasika, ale i tituly zo súčasnosti, napríklad Psíček 
a mačička, Čin-čin, Pipi dlhá pančucha, Andersenove rozprávky.“ 
Erika Trnovcová, Základná škola SNP, Strečno 
 
 

 
 
„... odštartovali sme tri vlastné projekty schválené jazykovou predmetovou komisiou 
prestrihnutím pásky v školskej knižnici, a to Pavol Dobšinský (žiaci začali čítať 
Prostonárodné povesti, na triednych nástenkách zverejňujú svoje záznamy o prečítaných 
povestiach aj výtvarne znázorňujú dej a hlavných hrdinov); Milan Rúfus (žiaci zostavujú 
v októbri a novembri po prečítaní Modlitbičiek, Nových modlitbičiek, Anjelička strážnička 
kalendárik a pre každý mesiac vyberajú úryvok jednej básne, ktorú ilustrujú); Reč Ľ. Štúra na 
uhorskom sneme (žiaci sa oboznámili so životom a dielom Ľ. Štúra, jeho reč dramatizovali, 
tvorili príspevky do školského časopisu a vytvárali fiktívne dialógy s Ľ. Štúrom).“ 
Mária Režnická, Základná škola, Matice slovenskej, Prešov 
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"Počas trvania projektu žiaci aktívne čítali rozprávky – inšpirovali sa. Navštívili sme Mestskú 
knižnicu v Šamoríne, kde po prečítaní danej rozprávky žiaci pod vedením riaditeľky knižnice 
tvorili krásne záložky. ... všetci sa veľmi tešili pri zhotovovaní záložiek do kníh pre svojich 
vzdialených a nepoznaných kamarátov. Do balíka sme pribalili ešte mapu Šamorína a tri 
pohľadnice. Ďakujeme!“ 
Henrieta Balheimová, Špeciálna základná škola – Speciális Alapiskola, Šamorín 
 
 
 
 

 
 
„Naši žiaci usilovne pracovali počas celého mesiaca na nových záložkách do kníh. Záložky sa 
im vydarili, preto sme ich odoslali viac, ako bolo dohodnuté. Tešíme sa na ďalší ročník tohto 
projektu.“ 
Miroslava Švehlová, Základná škola s materskou školou, Košeca 
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„... skontaktovali sme s našou českou partnerskou školou a zoznámili sme sa aj cez webové 
stránky škôl. Obe školy sa z tejto spolupráce tešili. Pri výrobe záložiek sa naši žiaci 
inšpirovali príbehmi a postavami z prečítaných kníh. Názvy kníh napísali aj na zadnú stranu 
záložiek. Na podporu čítania sme navštívili školskú knižnicu, každý žiak nielen čítal svoju 
knihu v rámci mimočítankového čítania, ale čítali sme si aj z rovnakých kníh. Po prečítaní 
knihy sme sa o nej rozprávali a zoznamovali sme sa s ňou aj pomocou rôznych aktivít.“ 
Vladimíra Tur čanová, Základná škola, Trnavá Hora 

 
 
 

 
 
„Každá trieda vyrábala záložky podľa námetov aktuálne čítanej knihy alebo detského 
časopisu. Prváci sa rozhodli pre Húseničku Terku, ktorej telo obliepali pestrofarebnými 
pásikmi. Druhákov zas očarila opička z knihy Opice z našej police a zvieratká z knihy 
O Guľkovi Bombuľkovi. Dokonca sa pokúsili o výrobu tzv. origami záložiek, ktoré poňali ako 
skladačky. Ani tretiaci sa nedali zahanbiť. Lúskali stránky knihy Danka a Janka. ... každý žiak 
bol za skvele odvedenú prácu obdarovaný sladkým jablkom.“ 
Marcela Labudíková, Základná škola s materskou školou, Divinka 
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„Opäť sme sa otvorením kníh premiestnili do čarovných svetov fantázie, postavy sa stali 
niečím viac než postavami a my zažívali dobrodružstvo. Následne sme prečítané príbehy 
výtvarne zobrazili na záložkách. Veríme, že sa našim kamarátom z partnerskej školy v Dolnej 
Strehovej budú páčiť a objavia sa v ich rozčítaných knihách.“ 
Danka Sálusová, Základná škola s materskou školou, Liptovská Teplá 
 
 
 
 

 
 
„Naši prváci boli pasovaní za čitateľov školskej knižnice, nakoľko v tento deň splnili všetky 
podmienky, ktoré sa vyžadujú od nových čitateľov. Deti veľmi motivovala zvedavosť – pre 
koho sú záložky a, samozrejme, aj zvedavosť od koho záložky dostanú. Tvorbe záložiek sme 
venovali čas, kde sme si aj vysvetlili význam záložky v knižke, ktorá stráži stranu, kde sme 
skončili s čítaním.“ 
Andrea Šimonová, Základná škola, Bešeňov 
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„Tieto záložky do knihy naši žiaci vyrábali s veľkým nadšením a radosťou, pretože radi čítajú 
a chcú svojimi výtvormi potešiť aj iných čitateľov. O tom, že deti radi čítajú a majú rôzny 
čitateľský vkus, svedčí aj to, že záložky pripravili do rozličných kníh – rozprávkových, 
dobrodružných, strašidelných, romantických, príbehov o deťoch, kníh o zvieratkách, prírode 
aj encyklopédií. Veď tajomstvá sú ukryté v každej knihe, len ich treba objaviť a správne 
pochopiť.“ 
Veronika Čitáryová, Základná škola, Benkova, Nitra 
 
 

 
 
„V triede máme celoročnú hru Harry Potter, ktorá nám krásne nahrala do výroby záložiek. 
Čítame spoločne knihu a tak nám výroba záložiek šla od ruky. S partnerskou školou sme sa 
skontaktovali, vymenili kontakty, pozreli ich webovú stránku, poslali sme im fotky, kde sú deti 
pri výrobe záložiek i písaní listov. Naše deti s obľubou navštevujú školskú knižnicu, čítajú 
doma, ale knihy si čítame i spoločne, s rodičmi, poprípade podľa obrázkov vymýšľame vlastný 
dej. Do balíčka sme im okrem záložiek pribalili i výkresy detí, listy a darčeky s logom našej 
školy... Ďakujeme za možnosť zapojiť sa do projektu, ktorý spája školy a vytvára nové 
priateľstvá.“ 
Anna Badíková, Základná škola s materskou školou, Gaštanová, Žilina 
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„Minulý rok sa naša škola úspešne zapojila do Vášho projektu. Rozhodli sme sa, že aj toho 
roku to nebude inak... Znovu sme prečítali množstvo kníh a heslo Tajuplný svet knižných 
príbehov sme premenili do podoby záložiek, ktoré sme poslali svojej družobnej škole 
Gymnáziu Jana Blahoslava v Ivančiciach. 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 
 
 

 
 
„Tento projekt je už niekoľko rokov súčasťou školského života našich žiakov, ktorí s radosťou 
vymýšľajú a tvoria svoje malé dielka. Tvorili najmenší, ale i veľkí deviataci, tvorili sme všetci 
s nadšením a zo srdca. Boli to výnimočné chvíle s knihou, pastelkami či farbami. ... a už teraz 
sa nevieme dočkať záložiek od nových kamarátov z Topolčian.“ 
Ružená Kočišová, Základná škola, Bystrany 
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„... pri výrobe záložiek sme pracovali s rôznymi literárnymi dielami. Tešíme sa na budúci 
rok.“ 
Miroslava Staníková, Základná škola, Nitrianske Hrčiarovce 
 
 

 
 

„Veľmi sa nám páčili záložky, ktoré prišli z českého Šanova. Rozhodli sa nakresliť príbeh 
Exuperyho Malého Princa a na druhú stranu záložky napísali svoje meno, roky a ročník, 
ktorý navštevujú. Žiakov to potešilo a zároveň prekvapilo, že to bolo písané po česky. Projekt 
sa nám naozaj veľmi páčil.“ 
Jana Hudáková, Základná škola s materskou školou, Nižná Slaná 
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„Pod vedením triednych učiteľov a učiteľov výtvarnej výchovy sa žiaci prvého stupňa 
s radosťou pustili do výroby záložiek. Práca ich bavila a pod ich rukami vznikali malé 
umelecké diela. Veríme, že každá z nich potešila vzdialeného kamaráta z partnerskej školy 
a spríjemní mu chvíle pri  čítaní zaujímavej knihy. Projekt bol oživením nášho školského 
života a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.“ 
Renáta Danišková, Základná škola s materskou školou, Čerhov 
 
 

 
 
„V rámci Medzinárodného mesiaca školských knižníc sa aj naša školská knižnica podieľa 
rôznymi aktivitami na rozvoji záujmu o čítanie u našich žiakov. Sme hrdí, že naša škola nesie 
vo svojom názve meno zberateľa slovenských ľudových rozprávok Pavla Dobšinského. 
V októbri tradične odznela  rozhlasová relácia o jeho živote a tvorbe...“ 
Martina Oravcová, Základná škola Pavla Dobšinského, Rimavská Sobota 
 
 
 

 
 
„Záložky vyrábali všetky triedy (okrem prvých ročníkov) na hodinách výtvarnej výchovy 
a slovenského jazyka. Návrhy a námety na tvorbu záložiek vymýšľali učitelia, ale zahanbiť sa 
nedali ani žiaci. Starší žiaci si pripravili rôzne citáty o knihách, vzdelaní, múdrosti. 
Sprievodným programom pri tvorbe záložiek bolo hlasné čítanie rôznych umeleckých 
ukážok.“ 
Gabriela Kaštanová, Základná škola s materskou školou, Višňové 
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„S českou partnerskou školou sme si vymenili okrem záložiek aj propagačný materiál o škole 
a obci. Spoluprácu všetci hodnotili pozitívne. Dokonca sme sa dohodli na ďalšom partnerstve 
v iných projektoch... Na hodinách SJL prebiehal čitateľský maratón, besedy o obľúbenej 
knihe, dramatizácia textu. Do výroby záložiek sa zapojili aj samotní učitelia, ktorí poslali 
svoje záložky kolegom do Čiech. Na záložky napísali povzbudivé slová, inšpirujúce citáty. Sme 
radi, že sme mali možnosť zapojiť sa do zaujímavého projektu.“ 
Andrea Sztiszkalová, Základná škola Jána Amosa Komenského, Tvrdošovce 
 
 
 
 

 
 
„Do balíčka sme založili aj niekoľko exemplárov školského časopisu, aby sme sa navzájom 
lepšie spoznali. My sme dostali okrem záložiek drobné darčeky. Medzinárodný deň školských 
knižníc sme zorganizovali v znamení 200. výročia narodenia významného maďarského 
básnika Jánosa Aranya. Hlavnou témou dňa boli balady básnika, ktoré sme spracovali 
rôznymi spôsobmi podľa jednotlivých ročníkov. Riaditeľka prečítala do školského rozhlasu 
úvodný príhovor z príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Na konci dňa triedy 
vzájomne predstavili svoje projekty.“ 
Eleonóra Mátéová, ZŠ Györgya Dénesa s VJM - Dénes György Alapiskola, Plešivec 
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„Keďže minulý rok sme slávnostne otvorili zrenovovanú školskú knižnicu, zahájili sme tento 
školský rok vyhlásením súťaže Kráľ čitateľov. A tak veru jej čitateľov pomaly začína pribúdať 
a  deťom určite záložky padnú vhod. Pri tvorbe sme sa inšpirovali tohtoročnou témou a tak 
sme pred samotnou realizáciou záložiek so žiakmi navštívili školskú knižnicu a žiaci si najskôr 
spoločne s učiteľkami nahlas čítali z detských kníh...“ 
Slavka Kothajová, Základná škola s materskou školou, Žemberovce 
 
 
 

 
 
„Skupina troch žiakov 5. až 8. ročníka pracovala osobitne. Rozhodli sa napísať si ikony, teda 
záložky, ktoré budú ikonami. Spolu so žiakmi sme si prečítali úryvky z Moravsko-panónskej 
legendy, čítali sme Život Metoda a Život Konštantína. Vybrali sme motív sv. Cyrila a Metoda 
a napísali sme ikony podľa ikonopiseckých pravidiel – žiaci mali dovolené skopírovať obrysy 
postáv, písali sme temperovými farbami, odtieň si museli namiešať sami. Na zadnú stranu 
záložky napísali svoje mená v hlaholike...“ 
Marianna Sisáková, Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom, Klokočov 
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