Vyhodnotenie
6. ročníka celoslovenského projektu
pre stredné školy
Záložka do knihy spája slovenské školy: Literárne osobnosti môjho regiónu
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila pri príležitosti októbra ako
Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2017 pre stredné školy 6. ročník
celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Literárne osobnosti
môjho regiónu.
Cieľ celoslovenského projektu
Cieľom celoslovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými
školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobili
ľubovoľnou technikou na určenú tému Literárne osobnosti môjho regiónu. Výmenu záložiek
využili stredné školy aj k nadviazaniu vzájomnej spolupráce, kontaktov a poznávaniu života
žiakov v rôznych kútoch Slovenska.
Priebeh celoslovenského projektu
Stredné školy, ktoré sa chceli zúčastniť celoslovenského projektu, vyplnili do 30. septembra
2017 elektronickú prihlášku, ktorá bola zverejnená na webovom sídle Slovenskej
pedagogickej knižnice. Na základe spracovaných údajov z elektronických prihlášok
Slovenská pedagogická knižnica vytvorila partnerské dvojice medzi strednými školami
s prihliadnutím na typ školy a počet prihlásených žiakov. Dňa 3. októbra 2017 zaslala
Slovenská pedagogická knižnica kontaktné údaje každej partnerskej dvojici spolu
s podrobnými pokynmi o realizácii celoslovenského projektu. Zúčastnené partnerské dvojice
informovala aj o tom, že vzájomná komunikácia, výmena záložiek i nadväzovanie
priateľských kontaktov bude len v ich pôsobnosti. Termín ukončenia výmeny záložiek bol
stanovený na 31. október 2017.
Vyhodnotenie celoslovenského projektu
Do projektu sa prihlásilo 189 stredných škôl s celkovým počtom 9 828 žiakov.
Slovenská pedagogická knižnica 20. októbra 2017 osobne poďakovala každej zúčastnenej
strednej škole za aktívnu účasť v celoslovenskom projekte a vyzvala ju na jeho dobrovoľné
vyhodnotenie a pripojenie fotografií z priebehu výroby záložiek alebo fotografií najkrajších
záložiek.
Výber z dobrovoľného hodnotenia celoslovenského projektu 157 strednými školami
spolu s fotografiami z priebehu výroby záložiek alebo s fotografiami so samotnými
najkrajšími záložkami je dostupný na webovej adrese:
http://www.spgk.sk/swift_data/source/2017/Projekt_Zalozka_Stredne_skoly_Hodnotenie2017
.pdf

Výroba záložiek
Žiaci vyrábali záložky rôznych tvarov a s využitím rozmanitých techník najčastejšie v rámci
vyučovania, na záujmových krúžkoch, praktických cvičeniach, triednických hodinách alebo
v školskej knižnici. Vo svojom regióne hľadali literárne osobnosti, ktoré sa snažili
ľubovoľnou technickou stvárniť na záložkách. Poniektorí na zadnú stranu záložiek uvádzali
citáty a verše z diel regionálnych autorov alebo základné informácie o ich živote. Iní zase
písali svoje mailové adresy alebo kontakty na sociálne siete.
Doplňujúcim programom výroby záložiek boli poväčšine žiacke diskusie o prečítaných
knihách od obľúbených regionálnych autorov, prezentácie literárnych osobností formou
krátkych referátov alebo powerpointových prezentácií, školské rozhlasové relácie o priebehu
realizácie projektu a predstavení regionálnych literárnych osobností na záložkách či dokonca
besedy s regionálnymi spisovateľmi. Niekoľko škôl vytvorilo literárnu mapu svojho regiónu
alebo natočilo krátke videá o literárnych osobnostiach, ktoré najviac ovplyvnili osud ich
mesta. Niektoré školy výrobu záložiek alebo prezentáciu vytvorených najkrajších záložiek
spojili aj s oslavou Medzinárodného dňa školských knižníc 23. októbra 2017.
Mnoho žiakov vyrobilo záložky nielen pre svojich kamarátov z pridelenej partnerskej školy,
ale aj pre svojich pedagógov, pre svoju školskú knižnicu a na účely propagácie školy.
Výmena záložiek
Väčšina stredných škôl do balíka so záložkami pribalila aj priateľské listy od školských
koordinátorov, pozvánky na návštevu školy, školské časopisy, jubilejné publikácie, dévedéčka
a propagačné materiály o škole a regióne, darčekové predmety (napr. perá, kľúčenky, šiltovky
a tričká s logom školy) alebo knihy od regionálnych autorov. Skoro všetky zúčastnené školy
si zo svojich alebo aj z priateľských záložiek urobili nástenky alebo výstavky vo vestibule
škôl. Niektoré školy urobili aj nástenky, na ktorých priniesli prehľad o narodených, žijúcich
alebo pochovaných literárnych osobnostiach v ich regióne. Na webových sídlach svojich škôl
často uverejňovali najkrajšie záložky alebo články o uvedenom projekte. Niektorí ich
uverejnili vo svojom školskom časopise alebo ich poslali na uverejnenie do regionálneho
periodika. Iní pre zmenu organizovali súťaž o najkrajšiu záložku vo svojej škole alebo
vyhodnotili tri najkrajšie záložky od rovesníkov z partnerskej školy. V niektorých prípadoch
školy napísali článok o uvedenom projekte, ktorí uverejnili vo svojom školskom časopise
alebo v regionálnom periodiku. Viaceré školy sa dohodli so svojou partnerskou školou, že
zostanú v priateľskom kontakte a budú hľadať ďalšie spôsoby spolupráce napríklad aj vo
forme exkurzie, lyžiarskeho alebo plaveckého výcviku či výletu.
Výber z vyjadrenia niektorých pedagogických zamestnancov
Túto každoročnú akciu hodnotím pozitívne aj z dôvodu implementácie prierezových tém
a učeniu sa k hodnote, že myšlienky iných môžu spoluvytvárať aj môj vnútorný svet
a inšpirovať ho ku konaniu dobra, veď kto zmení seba, zmení aj svet a to aj prostredníctvom
literatúry.“
Marcel Papp, Súkromné bilingválne gymnázium, Galanta

„Usmiate a spokojné tváre žiakov nám jednoznačne hovoria o tom, že tento projekt spája
nielen školy, ale hlavne spája súdržnosť žiakov, ich pocit dobre vykonanej práce, keď držia
v rukách záložky, ktoré vyrobili oni sami pre svojich neznámych rovesníkov.“
Katarína Tocciová, Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka, Bratislava
„Tohoročná téma bola veľmi podnetná, lebo žiakov obohatila o nové poznanie. Žiaci pátrali
po tvorbe regionálnych autoroch, o ktorých sa na hodinách literatúry učia málo.“
Tatiana Abrinková, Obchodná akadémia, Komenského, Trebišov
„Vďaka záložkám, ktoré sme z partnerských škôl dostali, sme spoznali nových autorov
a knihy, ktoré si v budúcnosti veľmi radi prečítame.“
Jana Markóčiová, Súkromné gymnázium, Rovná, Poprad
„Žiakom sa páčilo najmä to, že pracovali na niečom novom, mohli naplno prejaviť svoje
zručnosti a kreativitu a pritom získali aj nové vedomosti z oblasti literatúry.“
Daniela Polníková, Stredná odborná škola, Púchov
„Účasť v projekte vyrobiť záložku a potešiť tak rovesníka z inej časti Slovenska sa stala
v našej škole už tradíciou... Sme vďační za to, že sa zase dozvedeli dačo o regionálnych
literátoch z juhu Slovenska.“
Emília Černeková, Obchodná akadémia D. M. Janotu, Čadca
„Po reflexii a na základe pozitívnej odozvy zo strany žiakov máme v pláne budúci rok sa opäť
zapojiť do projektu. Myslím, že toto je jedna z ciest ako viesť mladú generáciu k čítaniu
a k úcte k svojim tradíciám.“
Janka Malíková, Dopravná akadémia, Trenčín
Veľmi prínosné pre žiakov bolo to, že sa dozvedeli nové informácie o spisovateľoch zo svojho
regiónu. I to, že v každom kúte Slovenska tvoria a tvorili autori zaujímavé literárne diela.
Ďakujeme za možnosť zapojiť sa do projektu.“
Michaela Švecová, Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Šurany
Prínos celoslovenského projektu
Výmena záložiek opäť prispela k nadviazaniu nových priateľských kontaktov medzi
partnerskými školami. Ukázala im aj ďalšie možnosti spolupráce. Rovnako im umožnila
kreatívnou formou oživiť vyučovanie, zábavnou formou pritiahnuť žiakov ku knihám
a prehĺbiť ich dobrý vzťah ku školskej knižnici. Pridanou hodnotou celoslovenského projektu
bol väčší záujem o regionálnu literatúru, o čítanie kníh a prehĺbenie úcty k tradíciám svojho
regiónu.
Poďakovanie
Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa slobodne a dobrovoľne zapojili do tohto projektu
a podieľali sa na jeho príprave, propagácii, realizácii a hodnotení.
Ďalej ďakujeme všetkým pedagogickým zamestnancom za prijatie pridelenej partnerskej
školy, za skvelú koordináciu projektu na svojej škole a za korektnú a priateľskú komunikáciu
s partnerskou školou. Taktiež im ďakujeme za ich nadšenie, voľný čas a úsilie, ktoré venovali
usmerňovaniu svojich žiakov v rámci projektu. Osobitne im ďakujeme za všetky inšpirujúce
a tvorivé aktivity, ktoré zrealizovali na podporu čítania.
Oprávnene im patrí náš obdiv, úcta a hlboká vďaka.

Špeciálne poďakovanie
Naša vďaka patrí aj žiakom stredných škôl za to, že sa opäť stali nezvyčajnými poslami
priateľstva a dobrosrdečnosti. Ďakujeme im aj zato, že využili svoje nadšenie, nadanie
a talenty na ušľachtilý cieľ, ktorým sebavzdelávanie a vzdelávanie druhých je, a že vytvárali
živé priateľstva nielen v rámci svojich tried, ale aj medzi školami.
Vypracovala
Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice a odborný garant
celoslovenského projektu (27. 11. 2017)
Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/68 20 86 10, e-mail: rozalia.cenigova@spgk.sk
www.spgk.sk
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