Hodnotenie
2. ročníka celoslovenského projektu
Záložka do knihy spája slovenské školy
strednými školami
(výber z 90 hodnotení)

„V prvom rade chcem konštatovať, že tento projekt zaujal žiakov hneď. Poštou nám príde
veľa ponúk rôznych projektov, ale väčšinou to býva tak, že učiteľ musí vynaložiť veľké úsilie
na to, aby žiakov presvedčil, aby sa do nejakej z nich zapojili. V tomto prípade to bolo práve
naopak. Žiakov veľmi zaujal a prihlásili sa sami. Momentom presvedčenia pre nich bolo to, že
mohli spojiť literárnu zložku práve s tou výtvarnou, keďže sme škola s umeleckým zameraním
a študenti si kreslia hocičo a kedykoľvek, dokonca aj na hodinách, na ktorých by nemali.“
Monika Trinkovičová, Stredná umelecká škola, Vodárenská, Prešov

„Stalo sa aj vám, že po prečítaní citlivej básne alebo zaujímavého textu ste sa pristihli
pri tom, ako hladkáte tú voňavú stránku? Ten pocit ostáva v pamäti na veľmi dlho, pretože
dobré knihy nikdy nekončia. Záložka s týmto mottom jednoznačne zvíťazila v konkurencii
ďalších farebných prevedení.“
Eva Kubalová, Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca
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„Oslovil nás cieľ projektu – nadviazať kontakty medzi slovenskými strednými školami a najmä
podporiť čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, pretože záložky a knihy patria
spolu... Verím, že aj naše záložky potešia našich priateľov z pridelenej partnerskej školy
na východe Slovenska a veríme, že im poslúžia pri čítaní zaujímavej knihy.“
Alica Virdzeková, Gymnázium, Varšavská, Žilina

„Zapojili sme sa doň s cieľom podporiť kreativitu žiakov a súčasne pritiahnuť do knižnice
viac čitateľov. Oslovila nás aj možnosť nadviazať kontakty so školou rovnakého typu
a perspektívne pokračovať v spolupráci v ďalších zaujímavých projektoch... Vďaka patrí
všetkým žiakom i organizátorom, ktorí pomohli šíriť a naplniť ušľachtilý cieľ projektu.“
Marta Juríčková, Obchodná akadémia, Hviezdoslavova, Ilava
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„Snahou žiakov zo študijného odboru technického lýcea bolo, aby záložky boli estetické,
funkčné, potešili oko, a priblížili rovesníkom SOŠ v Považskej Bystrici život v ich škole. Preto
sa rozhodli, že každá záložka bude obsahovať citát a logo školy. Žiaci si našli čas na výrobu
krásnych a vtipných záložiek nielen v škole, ale aj doma.“
Alena Románová, Stredná priemyselná škola, Partizánska, Snina

„S pridelenou partnerskou školou OU Trstín sa nám podarilo nadviazať dobrú spoluprácu.
Na záložkách, ktoré nám poslali, si dali veľmi záležať. Našim žiakom sa veľmi páčili a stali sa
pre nich inšpiráciou pre ďalšiu výrobu záložiek. Rovnakú radosť prejavili naši žiaci
pri výrobe záložiek pre kamarátov z partnerskej školy... Tvorivá činnosť je veľmi obľúbená
aj u žiakov s mentálnym postihnutím.“
Alena Jaronikova, Odborné učilište, Kalinčiaka, Prievidza
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„Počas výroby záložiek v triede vládla príjemná atmosféra. Žiaci sa rozdelili do štyroch
skupín. Každá skupina vyrábala iný typ záložiek. Žiaci pracovali s nadšením a radosťou...
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tohto projektu.“
Jana Tarasovičová, Obchodná akadémia, Sabinov

„Ďakujeme Vám za Vami pripravovaný projekt, v ktorom ste nám pridelili partnerskú školu
Odborné učilište z Prievidze. Záložky sme si vymenili druhý októbrový týždeň. Záložky sa nám
páčili. Našim prievidzským kamarátom sme za ne poďakovali a poslali sme im fotografie
z našej školskej knižnice, zhotovovanie našich záložiek a obdivovanie ich záložiek.“
Darina Jašeková, Odborné učilište, Trstín

„Záložky sme vytvárali na hodinách umenia a kultúry a na slovenskom jazyku... Najkrajšie
záložky sme zaslali partnerskej škole. Tento rok sme sa zamerali na tvorivosť, vtipnosť
a kreativitu žiakov.“
Františka Fehérová, Gymnázium Štefana Moysesa, Moldava nad Bodovou

„Žiaci mohli naplno prejaviť svoju tvorivosť a umelecké schopnosti. Najkrajšie záložky sme
vyhodnotili a umiestnili na nástenku. Táto aktivita žiakov oslovila, predstavovali si, ako budú
záložky v knihe pôsobiť a kto ju dostane. Zhotovené diela boli veľmi pekné a nápadité, žiaci
používali rôzne techniky na ich zhotovenie... Každý zhotoviteľ záložky sa tak stal zároveň
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aj obdarovaným, pretože získal záložku z partnerskej školy. Žiaci vyhodnotili najkrajšie
záložky na oboch stranách. Projekt nás presvedčil o kreativite a bohatej fantázii žiakov oboch
škôl, zhotovené záložky si mohli prezrieť aj ostatní žiaci školy, pretože krášlia priestory školy,
čím potešujú oči a srdcia nás všetkých.“
Jana Masaryková, Obchodná akadémia, Inovecká, Topoľčany

„Aj v tomto školskom roku sme sa radi zapojili do projektu. Oživil naše vyučovanie. Mali sme
nové podnety na porozprávanie sa, dozvedeli sme sa viac o sebe podľa príslovia: ´Povedz mi
čo čítaš, ja ti poviem, kto si.´ Dokonca sme túto aktivitu spojili s Európskym dňom jazykov, čo
prispelo k spolupráci s učiteľmi cudzích jazykov... Ďakujeme za možnosť zapojiť sa
do nenáročných a krásnych projektov.“
Henrieta Gabriková, Spojená škola, Kollárova, Sečovce

„Tematické zameranie záložiek bolo naozaj pestré, niektorí sa zamerali na tvorbu záložky
ako didaktickej pomôcky (napr. rímske číslice, pravítko) ďalší sa rozhodli propagovať svoje
školy a jednotlivé odbory (napr. recepty), iní sa zamerali napríklad na región Oravy (Oravská
priehrada, osobnosti Oravy). Pracovná atmosféra bola veľmi živá, práca ich bavila,
navzájom si radili, vymieňali si svoje skúsenosti a pracovné pomôcky. V tvorbe záložiek
budeme pokračovať priebežne aj naďalej, navrhli to samotní žiaci, ktorí sú nápadití a zaujali
ich záložky ako didaktické pomôcky v rámci jednotlivých predmetov.“
Ľubomíra Sivčáková, SSOŠ EDUCO a SSOŠ podnikania EDUCO, Námestovo
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„Zo všetkých záložiek sme vybrali tie najkrajšie a najpoužiteľnejšie, ktoré sme si vymenili
so Spojenou školou v Kremničke. Dúfame len, že sa tejto škole naše záložky páčili, lebo sme si
na nich dali veľmi záležať... Je dobré, že naša škola ponúka žiakom nielen kvalitné vzdelanie
a získavanie nových vedomostí, ale aj možnosť rozvíjať tie, ktoré im boli už dávno zverené,
a ktoré sú ich srdcu blízke.“
Eva Šofranková, Spojená škola, Štefánikova, Bardejov

„Do výroby záložiek pre študentov z partnerskej školy sa zapojili študenti prvých, druhých
i tretích ročníkov. Prezentovali našu školu, mesto Ružomberok i vlastnú osobu
prostredníctvom citátov, kresieb a obrázkov. Záložky sme poslali partnerskej škole a tešíme sa
na ich záložky, ktoré zase našim študentom priblížia Bratislavu a študentský život na tejto
škole. Celú akciu hodnotíme veľmi kladne, žiaci si precvičili prácu so skicárom a textovým
editorom Word, prelistovali si množstvo zaujímavých kníh, aby získali pekné citáty, s ktorými
sa podelili s partnerskou školou.“
Radmila Kerndlová, Obchodná akadémia, Scota Viatora, Ružomberok
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„Veľmi nás potešil výber školy, lebo nám bola pridelená škola s rovnakým zameraním.
Záložky väčšinou kreslili mladší žiaci na tému obľúbený filmový hrdina. Dominovali kresby
šmolkov, princezien a Simpsonovcov.“
Erika Žillová, Športové gymnázium, Trieda SNP, Košice

„Žiaci vyrobili veľmi krásne záložky. Z našich záložiek sme si zároveň urobili súťaž
o najkrajšiu záložku...“
Gabriela Rogozánová, Stredná odborná škola stavebná, Nové Zámky

„V rámci projektu sa naši študenti najprv skontaktovali, predstavili vlastnú školu a jej okolie
formou prezentácií. Navrhli a pripravili záložky, zorganizovali malú výstavku na tému
projektu. Zdokumentovali na fotkách a potom ich zaslali partnerskej škole.“
Alena Procházková, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Komárno
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„Veľmi sa nám Vaša akcia páčila. Pri výrobe záložiek sme zažili mnoho zábavy...“
Martina Filová, Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov, Považská Bystrica

„Do projektu sa zapojili žiaci 1. a 2. ročníkov, tak ako po minulé roky. Tento rok bola našou
partnerskou školou Súkromná praktická škola pri OZ Barlička. Škola poskytuje vzdelanie
a prípravu na výkon jednotlivých pracovných činností žiakov s telesným, mentálnym
a viacnásobným postihnutím. Veľmi nás potešila správa od koordinátorky projektu na škole
pani Júlii Platkovej o tom, že záložky sa veľmi páčili ich žiakom. Tento rok sme zo záložiek
urobili aj nástenku. Dúfam, že projekt, ktorý má veľký zmysel a pomáha zbližovať školy
a žiakov bude aj ďalej pokračovať.“
Beáta Mozolová, Stredná zdravotnícka škola, Farská, Nitra

„Naši žiaci boli nápadití, používali nielen papier a farbičky, nebáli sa použiť aj iné materiály
(napr. špajle, látky, nite, perie, rôzne druhy papiera, plast, gombíky). Taktiež sa nebáli
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vyrábať 3D záložky. Všetky záložky boli odrazom osobnosti žiaka. Preto sme urobili
zo všetkých záložiek výstavu na nástenke. Taktiež sme najkreatívnejšie práce ohodnotili, žiaci
za ne dostali sladké odmeny. Sme spokojní, že naši žiaci sa opäť radi zapojili do tejto súťaže
a veríme, že sme tak prispeli k väčšej radosti z čítania kníh. Taktiež sa tešia na tie, ktoré
dostaneme z partnerskej školy.“
Silvia Szabová, Gymnázium Martina Hattalu, Trstená

„Naši prváci i druháci sa tvorivej práci pri výrobe originálnych záložiek venovali radi
a s chuťou. Bola pre nich nezvyčajným spestrením školského života. A hoci v chlapčenských
tímoch pracovalo len jedno dievča, záložky sa vydarili. Úspešne prebehla aj partnerská
výmena záložiek a my v našej škole dúfame, že budú pre nás všetkých nielen motiváciou
k častejšiemu čítaniu, ale i prostriedkom k ďalším kamarátskym aktivitám.“
Mária Včasná, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova, Bratislava

„Chceme poďakovať za možnosť zúčastniť sa tohto výborne koncipovaného projektu, ktorý
dáva nielen možnosť nadviazať priateľské vzťahy s inými školami, ale zároveň tvorivou
formou prispieva k pozitívnej motivácii nás mladých k čítaniu. Veď čo už môže viac motivovať
ako vlastný tvorivý vklad k zážitku čítania formou záložky, s ktorou sa na chvíľu s knihou
lúčime a ktorú zase chytíme do rúk, keď sa ku knihe vraciame... Do výroby záložiek žiaci
zapojili nielen svoje ruky a kreatívne myslenie, ale aj srdce.“
Katarína Goodspeed, Pedagogická a sociálna akadémia, Lučenec
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„Na výrobu záložiek sme si vyčlenili jeden celý deň, a to hodiny slovenského jazyka
a literatúry. Žiaci si buď kreslili farbičkami, fixkami, alebo robili fotokoláž. Na jednu stranu
napísali názov školy a na druhú stranu nalepili vybrané citáty z kníh od známych
spisovateľov... Tešíme sa na 3. ročník projektu.“
Andrea Nováková, Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Moldava nad Bodvou

„Tento rok sme my, učitelia slovenského jazyka a literatúry, určili tému záložiek – 1150.
výročie príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Sami sme boli milo prekvapení
a očarení, čo vzniklo pod rukami našich žiakov... Komunikácia s partnerskou školou bola
priateľská, dozvedeli sme sa niečo nové o iných študijných odboroch, než aké majú tradíciu
v Slanickej osade.“
Veronika Grobarčíková, Spojená škola, Slanická osada, Námestovo
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„Na našej škole sme kvôli motivácii študentov spravili z projektu súťaž a odborná porota
zložená z kolegov výtvarníkov vybrala najlepšie práce v nasledujúcich troch kategóriách:
najlepšia záložka do rozprávkovej knihy pre deti a mládež, originálny nápad, čistota
prevedenia. Spolupráca s tohtoročným partnerom – Strednou odbornou školou gastronómie
a cestovného ruchu v Nitre – bola veľmi príjemnou skúsenosťou.“
Katarína Pokorná, Stredná umelecká škola, Trenčín

„Žiaci dokázali, že mladí ľudia sú nápadití, pracovití a kreatívni. Dôkazom je i zaujímavá
nástenka, ktorú sme zhotovili nielen z našich záložiek, ale taktiež zo záložiek partnerskej
školy, Obchodnej akadémie v Trebišove. Možno skonštatovať, že cieľ projektu bol na našej
škole splnený. Prispeli k tomu nielen žiaci, ale i my učitelia, ktorí sme sa skontaktovali
a vymenili si skúsenosti a poznatky o práci v škole.“
Anna Drizgová, Obchodná akadémia, Žilina
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„Na celoslovenský projekt sme reagovali aj tento rok. Motiváciou nám boli skúsenosti
z minuloročného projektu. Naši žiaci, prevažne žiaci 1. – 3. ročníkov vyrobili 45 záložiek.
Pri ich vytváraní prejavili kreativitu, zručnosť a fantáziu. Väčšinou dominoval rozprávkový
a kvetinový motív. Tieto záložky sme najskôr použili pri výzdobe interiéru počas podujatia
pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc a následne sme ich poslali do Spojenej
školy v Sečovciach.“
Jana Kováčová, Spojená škola, Banská Bystrica

„Už druhýkrát sme sa zapojili do projektu. V priebehu troch týždňov sme pripravili záložky
rôznych typov a poslali ich spolu s informáciami o našej škole partnerskej škole
v Topoľčanoch. Záložky vyrábali žiaci 1. – 4. ročníka v odboroch Obchodná akadémia,
Autooprávar a Kuchár. Z našich i topoľčianskych materiálov sme pripravili panel v interiéri
školy. Vaša výzva už druhý rok našich žiakov zaujala a celkom radi prejavili svoju kreativitu.
Určite sa do tohto projektu zapojíme aj nasledujúci školský rok.“
Ľuboslava Siváková, Stredná odborná škola, Sobrance
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„Do projektu sa zapojilo 22 žiakov – druhákov Obchodnej akadémie v Trebišove. Žiaci mali
za úlohu vyhľadať citáty a porozmýšľať, akú techniku využijú pri výrobe záložiek. Záložky sme
začali vyrábať v škole a tí, ktorí nestihli svoju prácu dokončiť, pokračovali doma. Takto
vznikli zaujímavé dielka – celofarebné, viacfarebné, mozaikové, citátové, srdiečkové,
servítkové, ale aj viazané. Žiaci mali radosť aj z tých záložiek do kníh, ktoré im poslala
partnerská škola – Obchodná akadémia v Žiline. Zo záložiek sme urobili nástenku a tešíme sa
na ďalší ročník projektu.“
Tatiana Abrinková, Obchodná akadémia, Komenského, Trebišov

„Naša škola sa prvýkrát zúčastnila tohto projektu. Žiaci nielen na hodinách slovenského
jazyka a literatúry, estetickej výchovy, ale aj doma vytvorili množstvo zaujímavých záložiek,
z ktorých sme najskôr vytvorili nástenku pre žiakov našej školy a potom ich poslali družobnej
škole v Sobranciach. Zároveň sme im poslali aj informácie o našej škole, o študijných
a učebných odboroch ako aj fotografie našich žiakov pri výrobe záložiek... Určite sa
aj v budúcnosti do tohto projektu naša škola zapojí.“
Jana Uhláriková, Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka, Topoľčany
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„Žiaci našej školy sa s radosťou a veľkým záujmom venovali realizácii projektu na hodinách
slovenského jazyka a literatúry. Výroba záložiek priniesla do vyučovania vítanú zmenu, veľa
kreativity, žiaci mohli rozvíjať svoju tvorivosť a fantáziu. Projekt sprevádzala radosť z toho,
že máme možnosť niekoho obdarovať a radosť z darčeka v podobe záložky... Sme radi, že sme
sa do projektu zapojili a dúfame, že aj budúci rok tento projekt bude pokračovať.“
Viera Švajlenová, Stredná odborná škola automobilové, Bratislava

„...vyzvala som žiakov, aby porozprávali o ich obľúbených knihách. Najskôr rozpačité
rozprávanie sa premenilo na živú diskusiu. Mnohí i menej čitateľsky zdatní žiaci sa nechali
inšpirovať s prísľubom, že do marca prečítajú minimálne jednu knihu a v rámci predmetu
spoločenská komunikácia o nej porozprávajú. S priateľskou školou sme mali spoločnú
myšlienku uskutočniť ešte jedno stretnutie i so žiakmi, ktorí záložky aktívne využili pri čítaní
knihy. Úlohou tohto stretnutia bude, aby porozprávali o knihe, ktorú prečítali.“
Elena Bugarovičová, Stredná odborná škola, Jánošíkova, Nové Mesto nad Váhom

„Tento rok si žiaci zvolili záložky ako prostriedok prezentácie školy. Obsah záložky mal
propagovať školu, ponúkané študijné a učebné odbory na škole, prípadne akcie organizované
školou... Žiaci vytvorili napríklad ručne kreslené záložky, záložky s obsahom vytvoreným
pomocou rôznych počítačových programov.“
Ján Pitoňák, Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou.
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„Každá záložka priblížila knihu, ktorú žiak rád číta, ktorá ho oslovila. Popri ilustrácii sa
na záložkách objavili aj texty s menom autora, názvom knihy a stručným odporúčaním,
respektíve stručnou charakteristikou obsahu.“
Soňa Belokostolská, Gymnázium, Považská Bystrica

„Sú dva druhy kníh, jedny skrášľujú život, druhé byt. Kto nemiluje knihy, nemiluje múdrosť.
Dom bez kníh je ako telo bez duše. Kniha je ako človek, dôležité je, čo je vo vnútri, a nie obal.
– Tieto a podobné citáty sa objavovali na záložkách, ktoré pripravovali žiaci na hodinách
estetickej výchovy a vo svojom voľnom čase. Naši žiaci čítanie podporili tvorbou záložiek,
ktoré vytvárali ľubovoľnou technikou a s rôznymi motívmi.“
Anna Galíková, Stredná zdravotnícka škola, Bratislava
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„Opäť sme sa potešili, že sa zapojíme do projektu, ktorý nám aj minulý rok priniesol radosť
z tvorby milých predmetov – záložiek... Výmena prebehla a my sme sa doslovne kochali
v úžasných nápadoch, ktoré vždy prekvapia, aj keď sa hovorí, že tu už všetko bolo... Ďakujeme
za prínosný projekt pre všetkých.“
Jana Ščípová, Gymnázium J. Fándlyho, Školská, Šaľa

„Z príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc sa v našej škole v mesiaci október
uskutočnil tento projekt. Poňali sme ho ako návrat ku knihe – priateľovi človeka a podporenie
kladného vzťahu žiaka k čítaniu a poznávaniu nového.“
Beáta Motyčková, Stredná odborná škola, Sládkovičova, Snina

„Žiaci v týchto dňoch boli k sebe ohľaduplnejší, tolerantnejší a vzájomné sa dopĺňali.
Zaujímali sa o to, komu budú tieto záložky patriť. Boli zvedaví na žiakov, ktorí pripravujú
záložky pre nich.“
Beáta Chlebovcová, Odborné učilište a Praktická škola, Spišská Nová Ves
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„Práca na výrobe záložiek žiakov veľmi bavila a napĺňala. Žiaci si projekt veľmi
pochvaľovali a vyjadrili sa, že by sa chceli projektu zúčastniť i na budúci rok... Verím, že
rovnaký alebo podobný projekt sa uskutoční aj budúci rok a opäť sa budeme môcť do neho
zapojiť.“
Adriána Dudová, Gymnázium Ladislava Novomeského, Bratislava

„Spolupráca s partnerskou školou SOŠ Krásno nad Kysucou bola na profesionálnej úrovni.
Vymenili sme si nielen záložky, ale aj informácie o školách. Z materiálov o danej škole
a zaslaných záložkách sme si vytvorili pútavý panel pre všetkých žiakov našej školy.“
Daniela Stieranková, Spojená škola, Nivy, Šaľa

17

„Naši žiaci sa veľmi potešili, že sa aj v tomto školskom roku mohli už po druhýkrát zapojiť
do projektu. V rámci projektu sa nám podarilo vyrobiť približne sto záložiek, ktoré sme
poslali partnerskej škole.... Na projekt sú na našej škole veľmi dobré ohlasy, dokonca
vyhlasujeme súťaž o tri najkrajšie záložky, za ktoré sú žiaci vecne odmeňovaní. Dúfame, že sa
naše záložky budú páčiť aj na východe a stanú sa milou súčasťou učebníc a kníh
stredoškolákov.“
Katarína Vorčáková, Stredná odborná škola technická, Námestovo

„Chceme sa poďakovať za pekný a nenáročný projekt, do ktorého sme sa zapojili prvýkrát.
Záložky vytvárali naši žiaci od momentu, keď sme sa dozvedeli o partnerskej škole... Naše
záložky vznikali v školskej knižnici, kde sme sa stretávali jeden týždeň pri veľkom stole
a pri práci sme počúvali audioknihu Samko Tále od Daniely Kapitáňovej a rozprávky Pavla
Dobšinského.“
Ivona Jandová, Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím pri IPR,
Mokrohájska, Bratislava

„Mesiac október sa nám už tradične spája s knihou. Či už prostredníctvom zaujímavých
aktivít k Medzinárodnému dňu školských knižníc alebo v spojení s týmto projektom... V tomto
školskom roku sa do projektu zapojilo všetkých 260 žiakov nášho gymnázia.“
Mariana Masnicová, Gymnázium, Školská, Tvrdošín
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„Našou partnerskou školou bola SOŠ elektrotechnická z Bratislavy. Zaslali sme im
50 záložiek, ktoré naši žiaci urobili počítačovou kresbou. My sme od našej partnerskej školy
dostali 35 záložiek, ktoré študenti urobili ručne. Študenti tak využili svoju fantáziu a tvorivosť.
Získali a spoznali sme tak inú školu, spolupráca prebiehala na priateľskej úrovni.“
Dagmar Machovcová, Stredná odborná škola drevárska, Liptovský Hrádok.

„Vďaka tomuto projektu sa vyskytla možnosť vytvoriť medzi školami kamarátstvo. Žiaci tu
mohli rozvíjať svoju fantáziu a manuálne zručnosti. Keďže sme zdravotnícka škola aj záložky
našich žiakov mali zdravotnícky motív. Vytvorili sme výše 100 záložiek. Niektoré záložky boli
naozaj výnimočné svojím tvarom, veľkosťou aj farebným vyobrazením.“
Gabriela Zavadská, Stredná zdravotnícka škola, Humenné

19

„Na základe osobnej skúsenosti môžeme povedať, že nie je ľahké zaujať dnešnú mladú
generáciu. Ak vidia ale nadšenie u triednych učiteľov alebo u školskej knihovníčke, ktorí im
podávajú pomocnú ruku k prvým krokom, sami okúsia čaro samorealizácie.“
Fülöp Éva, Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, Grešákova, Košice

„Do projektu som sa zapojila z lásky ku knihám. Inšpiráciu pre moju záložku som získala
z mojej najobľúbenejšej knihy s názvom Padlí anjeli. Aj preto je mojou záložkou anjel menom
Cam Briel... Potešila ma spolupráca s partnerskou školou, lebo sme si mohli vymeniť
skúsenosti z výroby záložiek, porovnať si svoje výtvory a spätne si zhodnotiť svoju prácu
na záložke. Páčilo sa mi vyhodnotenie záložiek a že sme ich mohli podarovať svojej
partnerskej škole a aj našim dôchodcom z Klubu Kremnička, ktorí boli pozvaný na podujatie
v školskej knižnici pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Akcia bola super.
Ďakujem.“
Žiačka Júlia Fillová, Spojená škola, Kremnička

„Našim cieľom bolo neformálnou cestou podporiť záujem žiakov o knihy a čítanie a rozvíjať
tak ich čitateľskú gramotnosť. Výroba knižných záložiek a ich výmena s partnerskou školou
(SOŠ, Jánošíkova 4 v Novom Meste nad Váhom) boli výborným motivačným faktorom
pre napĺňanie tohto cieľa. Našich žiakov zaujala nielen výroba záložiek, ale aj možnosť
stretnutia s rovesníkmi z inej strednej odbornej školy, kontakt s novými kamarátmi, príležitosť
k vzájomnej otvorenej komunikácii a porovnávaniu výsledkov vlastnej práce. Výsledky práce
našich študentov nás zaujali do takej miery, že sme sa rozhodli využiť návrhy spomínaných
záložiek na výrobu knižných záložiek pre účely propagácie našej školy pri Dňoch otvorených
dverí, ako aj malých upomienkových darčekov pre návštevníkov školy a čitateľov našej
školskej knižnice.“
Oľga Ilenčíková, Stredná odborná škola, Piešťanská, Nové Mesto nad Váhom
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„Do projektu sa zapojilo približne 140 žiakov prvého ročníka, ktorí si preverili svoje výtvarné
schopnosti, prepojili ich s vlastnou fantáziou a vytvorili naozaj pekné kúsky. Obzvlášť pekné
boli záložky venované téme 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.“
Zuzana Zajacová, Stredná odborná škola IT, Tajovského, Banská Bystrica

„Ja sa vždy teším, že s našimi žiakmi budeme vymýšľať, aké záložky vyrobíme a s akou školou
si ich vymeníme. Tento rok sme sa skontaktovali so Strednou odbornou školou lesníckou
v Liptovskom Hrádku. Okrem zaslania záložiek sme ich zároveň pozvali na návštevu našej
školy počas Dňa otvorených dverí 5. decembra 2013.“
Anna Janečková, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova, Trnava

„Tvorba záložiek chytila žiakov za srdce. V škole nemáme predmet, na ktorom by záložky
žiaci vytvárali, preto sme tvorbu záložiek postavili na dobrovoľnosti a ako prácu na doma.
Boli sme prekvapení, aké krásne záložky vytvorili z papiera, jemného piesku, korálok...
Do konca novembra môžu žiaci záložky obdivovať na nástenkách, potom ich rozdáme tým
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žiakom, ktorí radi čítajú, ktorí úspešne riešili Olympiádu zo slovenského jazyka a Olympiádu
ľudských práv.“
Anna Krkošková, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca

„Naši študenti dokázali, že knihy nielen radi čítajú, ale aj chránia a zároveň ich knihy
inšpirujú a rozvíjajú fantáziu a tvorivosť. Dôkazom ich všestrannosti je množstvo literárnych
hádaniek, ktoré študenti vytvorili napr. Žiadna ryba neprichádza, rybár pri tom hlavu stráca.
Jedného dňa na mori, mečú tam vyloví. (E. Hemingway: Starec a more).“
Jana Tóthová, Obchodná akadémia, Šurany

„Projekt sa u žiakov stretol s priaznivým ohlasom. Zapojili sa všetci, ktorí majú cit pre krásu
a tvorivosť... Uzatvárať priateľstvá medzi školami, rozvíjať tvorivosť, kreativitu žiakov, viesť
žiakov k čítaniu je jedna z najdôležitejších a najkrajších myšlienok. Ďakujeme.“
Oľga Pechová, Stredná odborná škola, Cintorínska, Nitra
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„Žiakov projekt veľmi bavil, strávili pri výrobe záložiek pre žiakov z partnerského gymnázia
v Senci niekoľko hodín. Záložky sme po vytvorení dali zalaminovať. Všetkých žiakov projekt
zaujal, práca na záložkách ich bavila. Prejavili svoju kreativitu a nápaditosť pri ich
navrhovaní aj výrobe. Veríme, že aj žiakom zo seneckého gymnázia sa naše záložky páčili, tak
ako sa našim žiakom páčili tie ich.“
Miroslava Konrádová, Evanjelické gymnázium, M. R. Štefánika, Martin

„Do projektu sme sa zapojili po prvý raz. Záložky vyrábali študenti Hotelovej akadémie Holíč
prvého a druhého ročníka. Robili ich v škole na hodinách občianskej náuky, na praxi
(aranžovanie) a niektorí si svoje záložky dorábali aj doma. Spočiatku sa nevedeli rozhodnúť,
akou technikou tieto záložky robiť. Nakoniec použili rôzne techniky používané na aranžovaní,
ako decoupage, prepletanie stužkou, ba dokonca si na nich vyskúšali aj úplne novú techniku,
v ktorej využili odpadový materiál a to vrecká od čaju... Ďakujeme za možnosť zapojiť sa
do tohto projektu a tešíme sa na ďalší ročník.“
Alena Masaryková, Stredná odborná škola, Holíč
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„Tento projekt sa v našej škole stal už tradičnou súčasťou prvých mesiacov nového školského
roku. Žiaci si už v polovici septembra sami pýtajú informácie o záložkách... Ďakujeme
za prínosný projekt, ktorý rozvíja aj u stredoškolákov kreativitu, priateľstvo, dobroprajnosť
a dobrú náladu.“
Emília Černeková, Obchodná akadémia D. M. Janotu, Čadca

„Naši žiaci v projekte prejavili svoju nápaditosť a zručnosť... Oceňujeme najmä snahu
zábavnou formou posilniť ich vzťah ku knihám a čítaniu. Do projektu sme sa zapojili prvýkrát
a tešili sme sa, že môžeme potešiť iných s našimi záložkami.“
Justína Horníková, Stredná odborná škola, Mierová, Humenné

Vypracovala: Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice, Slovenská
pedagogická knižnica v Bratislave (22. 11. 2013)
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