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Hodnotenie 
6. ročníka česko-slovenského projektu 

Záložka do knihy spája školy: Múdrosť ukrytá v knihách 
základnými školami a osemročnými gymnáziami  

 
(výber z 386 hodnotení) 

 
 
 

Čestní hostia z Českej republiky 
 
 
 

 
 
„Projekt vnímáme jako možnost k navázání nových kamarádských, ale i kolegiálních vztahů. 
Díky projektu se dovídáme o slovenských školách podobného typu jako je ta naše. Naši žáci 
vyhledávají o partnerské škole informace na internetu, pracují s textem a údaji. Rozšiřují si 
tak vědomosti a znalosti o životě kamarádů v jiné škole, v jiné zemi. Dětská výtvarná dílky, 
která vznikla v rámci projektu, jsou jakýmsi pojítkem navázání kamarádských a přátelských 
vztahů mezi dětmi přátelských škol. Je úžasné, jak obyčejná záložka do knihy může stmelovat 
lidi. Projekt Záložka do knihy spojuje školy patří k projektům, na které se budeme těšit i do 
dalšího období. Přináší našim dětem a žákům konkrétní podobu pojmu kamarádství a 
partnerství. Díky projektu jsou tyto pojmy pro ně hmatatelnější, uchopitelnější a 
srozumitelnější.“ 
Ludmila Ko čí, Základní škola a mateřská škola speciální, Kroměříž 
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„Celý projekt se nám velmi líbil... Vše je promyšlené a šlape tak, jak má. Naší spřátelenou 
školou byla malá škola ZŠ a MŠ Rudník. Komunikace se školou probíhala velmi příjemně. 
Navzájem jsme si o školách, o našem zázemí i o dětech psali. Po takto příjemné komunikaci 
jsme sa v naši škole domluvili, že bychom naše záložkové přátele mohli pozvat na pár dní 
k nám...“ 
Lucie Mi řátská, Základní škola a mateřská škola, Chřášťany 
 
 

 
 
„Práce na záložkách nám přinesla hodně krásných chvil i radost. Už se těšíme, až se naše 
záložky objeví v rozečtených knížkách našich slovenských kamarádů a při čtení knížky zažijí 
hřejivý pocit. Tím záložka splní to, k čemu je určena. Za všechny děti i celý pedagogický sbor 
děkuji za vyhlášení projektu, my jsme si ho na naší škole pořádně užili!“ 
Marta Miklová, Základní škola, Tečovice 
 
 

 
 
„Partnerské škole – Gymnáziu Vavřince Benedikta Nedožerského v Prievidzi – jsme poslali 
mj. krátkou videoprezentaci naší školy na CD disku.“ 
Markéta Pavlasová, Gymnázium, Brno 
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„D ěti ze čtvrté třídy se na projekt moc těšily, vždyť se mu věnují už čtvrtý rok. Díky němu se 
seznámily se slovenskými kamarády, poznaly blíže slovenský jazyk, kulturu, místopis, a to 
prostřednictvím pošty, fotografií a internetu... Velkou zásluhu má projekt zejména v podpoře 
čtenářství. Žáci si povídají o knihách, potom, komu asi záložka od nich přijde a naopak. 
Rozšiřují si slovní zásobu a vztah k četbě. Děti si obdržených záložek cení a ty, co vyrábějí pro 
kamarády, dělají s láskou.“ 
Irma Fendrichová, Základní škola, Obříství 
 
 

 
 
„D ěti vyráběly záložky s chutí a nadšením jim vlastním, moc se jim povedly. Záložky jsme 
poslali na adresu školy v Bohdanovcích nad Trnavou. A již se všichni těšíme, jaké záložky 
nám připravili naši kamarádi ze Slovenska. Jistě nám pomohou na naší cestě za hledáním a 
poznáváním moudra v knihách.“ 
Lenka Zavázalová, Základní škola, Třebotov 
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„Naší partnerskou školou je ZŠ J. A. Komenského z partnerského města Velkého Krtíše, se 
kterou jsme spolupracovali již v projektu Comenius před několika roky. Vše tedy probíhá 
v přátelské rovině.“ 
Eva Hralová, Základní škola Josefa Kajetána Tyla a mateřská škola, Písek 
 
 

 
 
„D ěti práce velice bavila. Letos jsme zvolili pro výrobu záložek přírodní materiál – dýhu. 
Děti se po celou dobu těšily na výměnu se slovenskými kamarády. A když záložky opravdu 
přišly, byly nadšené. Moc děkujeme za tak krásný projekt, který má pro děti smysl a 
podporuje vztah ke knihám. Těšíme se na další ročník.“ 
Vendula Bízová, Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 

 
 

 
 
„Žáci si připomínali přísloví, pranostiky, četli a poslouchali bajky. Uvědomovali si, že 
v knihách jsou nejen příběhy pro zasmání, ale i poučení, které jindy hledají v encyklopediích 
nebo učebnicích. Ti menší si třeba spojili pranostiky se svým jménem, ti větší s knihami, které 
je v jejich věku oslovují...“ 
Dana Pitelková, Základní škola, Dukelská, Benešov 
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Slovenská republika 
 
 

 
 
„Knihy sú viac či menej súčasťou života všetkých žiakov. Preto aj naši žiaci s nadšením 
privítali možnosť zapojiť sa do tohto projektu. Všetkým žiakom sa realizácia projektu veľmi 
páčila. Nebola to len radosť s čítania, rozprávania, kreslenia, ale aj radosť zo záložky, ktorú 
dostali darom od partnerskej školy v Gbeľanoch.“ 
Ivana Doležalová, Základná škola, Morovnianska cesta, Handlová 
 
 
 

 
 
„Tohoročná téma obzvlášť motivovala a podporovala žiakov v čítaní. Hlavne, aby čítali knihy 
za účelom hľadania múdrej myšlienky. Aspoň u nás tak rezonovala motivácia. Za seba poviem 
toľko, že som zažila veľa čitateľov, ale chvíľa, keď mi žiak pri odchode zo školskej knižnice 
sám od seba oduševnene zahlásil: Pani učiteľka, ja už odteraz budem asi milovať čítanie, bola 
pre mňa viac ako akákoľvek odmena.“ 
Anna Sukubová, Základná škola, Mníchova Lehota 
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„Využili sme aj Rok Ľudovíta Štúra. Žiaci s vyučujúcimi slovenského jazyka pripravili veľký 
panel, kde zverejnili nezabudnuteľné citáty a úryvky zo Štúrových prejavov, a tak ho 
predstavili aj ako politika a pedagóga... Tvorenie záložiek potom prebiehalo po triedach.“ 
Mária Režnícka, Základná škola, Matice slovenskej, Prešov 
 
 

       
 
„Do výroby záložiek sme zapojili všetkých žiakov a motivovali sme ich rozprávkami 
a príbehmi z kníh. Na záložkách sme zvečnili napríklad vodníkov, ježibaby, čertov, Červenú 
Čiapočku, Macha a Šebestovú, ale i Pipi Dlhú Pančuchu...“ 
Vanda Krošláková, Základná škola, Horovce 
 
 

 
 

„Do projektu sme sa prihlásili s cieľom zaktivizovať čo najviac žiakov a motivovať ich 
k prečítaniu zaujímavej knihy, rozvíjať tak u žiakov čítanie s porozumením, naučiť sa podeliť 
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sa o dojmy a pocity z prečítanej knihy so svojím kamarátom a spracovať ich zaujímavým 
spôsobom – formou záložky do knihy... Ďakujeme, že sme mohli byť jeho súčasťou.“ 
Eva Gabrielová, Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 
 

 

 
 
„Žiaci navštívili v októbri Malokarpatskú knižnicu v Pezinku s cieľom oboznámiť sa s detskou 
literatúrou... Žiaci sa tvorivo a aktívne zapájali do výroby záložiek podľa svojich zručností 
a schopností. Záložky od svojich kamarátov z partnerskej školy využívajú na hodinách 
čítania.“ 
Margita Jur čovičová, Spojená škola, Komenského, Pezinok 
 
 
 

 
 

„Našou partnerskou školou, školou s ktorou sme si vymenili záložky, bola škola v českom 
meste Cheb. Novým kamarátom sme k záložkám priložili aj texty bájok, ktoré sme spracovali. 
Veľmi ich to potešilo. Sľúbili, že sa pokúsia prečítať si bájky aj v slovenskom jazyku. Veď 
obidva jazyky sú nie len pekné, ale sú si aj veľmi blízke.“ 
Ingrid Kršjaková, Základná škola s materskou školou, Tajovského, Poprad 
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„ Ďakujeme Vám, že sme sa opäť mohli zúčastniť už 6. ročníka projektu, ktorý je medzi našimi 
žiakmi veľmi obľúbený. Výroba záložiek oživila nielen vyučovacie hodiny, ale výrazne 
prispela k zvýšeniu čitateľskej gramotnosti žiakov, nehovoriac o príjemnej komunikácií 
s partnerskou školou. Žiaci s láskou a zanietením tvorili záložky a už teraz sa tešia na záložky 
od nových kamarátov, a ďalší ročník projektu, do ktorého sa určite zapojíme.“ 
Ružena Kočišová, Základná škola, Bystrany 
 
 

 
 
„Žiaci vyrábali záložky s veľkou radosťou a odhodlaním a ja sama som bola povzbudená 
a potešená, keď som videla ich motiváciu. Čítajú veľmi radi a veľa, preto mnohí urobili nielen 
jednu záložku, ale aj viac. Na záver projektu sme mali besedu o prečítaných knižkách, kde 
každý vyjadril, prečo by knižku odporúčal druhým. Veríme, že aj českých žiakov zo ZŠ s MŠ 
Třebařov sa nám podarí namotivovať k ich prečítaniu. A naši žiaci si určite veľmi radi 
prečítajú tie české.“ 
Lenka Horáková, Základná škola Štefana Mnoheľa, Dlhé hony, Poprad 
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„Žiaci vyrábali záložky rôznych tvarov buď počas vyučovacej hodiny, alebo doma. Každá 
záložka bola jedinečná, prejavila sa originalita autora-žiaka. Aby som viac inšpirovala 
svojich žiakov, tak som pripravila i ja záložku pre učiteľku z družobnej školy.“ 
Gabriela Némethová, Základná škola s VJM, Veľké Trakany 
 
 

 
 
„Výrobe záložiek predchádzali celotýždňové popoludnia v školskej knižnici pri hlasnom čítaní 
rozprávok. Vybraná téma záložiek nás potešila, pretože každý mohol kresliť obrázok podľa 
svojej obľúbenej prečítanej rozprávky. Väčšinou to boli zvieratká, kvety a u dievčat princezné 
a srdiečka. V našej škole sa učia nielen intaktní žiaci, ale aj žiaci s mentálnym postihnutím. 
Napriek svojmu postihnutiu sa všetci s chuťou zapojili do čitateľských a výtvarných aktivít.“ 
Jana Berezná, Základná škola, Hrnčiarska, Stropkov 
 
 
 

 
 
„Do projektu sa zapojili všetci žiaci vo veku od 6 rokov do 15 rokov. Žiaci boli veľmi tvoriví 
a téma projektu ich veľmi zaujala. Našou partnerkou školou je Základná škola s materskou 
školou v Častej. Spolupráca bola výborná a budeme pokračovať aj naďalej v komunikácii 
a v spolupráci.“ 
Anna Vlčeková, Základná škola, Kluknava 
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„Veľmi nás teší, že vďaka tomuto projektu sme sa so žiakmi zamýšľali nad múdrosťou, ktorá 
je ukrytá v jednoduchej reči našich rozprávok a povestí. Treba mať len otvorené oči a čítať.“ 
Danka Sálusová, Základná škola s materskou školou, Liptovská Teplá 
 
 

 
 
„Naši žiaci sa nielen s chuťou pustili do výroby záložiek, ale i do písania listov pre nových 
kamarátov. S partnerskou školou sme sa skontaktovali, vymenili kontakty, pozreli ich webovú 
stránku, poslali sme im fotky, na ktorých sú žiaci pri výrobe záložiek i písaní listov. Naši žiaci 
s obľubou navštevujú školskú knižnicu a radi čítajú knihy, pri ktorých im pomáhajú záložky 
vyrobené vlastnými rukami. A teraz sa nevedia dočkať tých, ktoré pre ne vyrobili žiaci 
z Čiech.“ 
Anna Badíková, Základná škola a materská škola, Gaštanová, Žilina 
 
 

 
 
„Všetci žiaci pracovali s chuťou a snažili sa do každej záložky vložiť nielen kúsok svojho 
umenia, ale i kúsok svojho srdca. Všetky záložky boli nádherné. K záložkám sme pribalili aj 
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informačné letáčiky o našej starobylej Kremnici so srdečným pozvaním nových kamarátov 
z Děčína na návštevu. Zvyšné záložky sme ešte odložili pre milú návštevu škôlkarov 
a predškolákov, ktorých tiež iste potešia. Veríme, že aj v budúcom školskom roku sa opäť 
budeme môcť pridať k tomuto krásnemu projektu.“ 
Zuzana Dobiasová, Základná škola Pavla Križku, Kremnica 
 
 

 
 
„Nestarnúce, no vždy aktuálne príbehy o Danke a Janke, Rozprávky o psíčkovi a mačičke, 
Príbehy o krtkovi... sme si zvolili ako podklady k aktuálnemu ročníku projektu. A čo viac, 
spomínané knihy sme pribalili k záložkám pre našu partnerskú školu. A tiež sme našim 
kamarátom venovali prvé hudobné cédečko nášho speváckeho súboru Speváčik.“ 
Monika Podolinská, Základná škola, Muránska Dlhá Lúka 
 
 

 
 
„Zvolili sme si literárne vyjadrenie na záložkách a to príbeh o ľudskej múdrosti, ktorú ľudia 
našli v knihách. Text motivuje žiakov k čítaniu. Záložky žiaci vymaľovali, napísali venovanie 
a nakoniec ich aj zalaminovali. Našim kamarátom sme spoločne napísali sprievodný list, na 
konci ktorého sa každý žiak podpísal. K listou sme priložili spoločnú fotografiu. Do balíka 
sme pribalili aj samolepky a perá s erbom obce. Výmena záložiek sa nám veľmi páčila. 
Tešíme sa už na ďalší ročník tohto projektu.“ 
Lucia Paľovčíková, Základná škola, Vysoká nad Uhom  
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„Naši žiaci sa veľmi tešili na výrobu záložiek. Každý žiak si priniesol do školy svoju obľúbenú 
knihu, z ktorej prečítal krátky úryvok. Rozhodli sme sa vyrobiť záložky v tvare lienky, delfína, 
kravičky a opice... Žiaci mali obrovskú radosť z výmeny záložiek. Záložky od partnerskej školy 
sme si vystavili na nástenke a neskôr ich rozdáme deťom.“ 
Dana Rosolová, Základná škola, Lastomír 
 
 

 
 
„So žiakmi spoločne čítame každý deň aspoň kúsok z knižky a tak spoločne spoznávame nové 
a nové príbehy. Vďaka tomuto projektu budeme mať krásnu pamiatku vždy, keď budeme čítať. 
A  sme radi, že sme mohli potešiť aj partnerskú školu až v ďalekom českom Náchode. Mali 
sme možnosť nahliadnuť do chodu 1.B na inej škole a inšpirovať sa. Radi sa do projektu 
zapojíme aj o rok!“ 
Monika Winterová, Základná škola, Horné Semerovce 
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„Naši žiaci usilovne pracovali počas celého októbra na nových záložkách do kníh. Veľmi ich 
tešilo, že ich práce poputujú žiakom až do Českej republiky. Tešíme sa na ďalší ročník!“ 
Miroslava Švehlová, Základná škola s materskou školou, Košeca 
 
 

 
 
„Žiaci sa pri výrobe záložiek tešia hlavne na samotnú výmenu, pretože je pre nich cenným 
darčekom získať záložku od kamaráta z inej školy. V rámci tohto projektu sa Vám chcem za 
všetko poďakovať.“ 
Ivana Dobranská, Základná škola Jána Kollára, Mošovce 
 
 
 
 

 
 
„Veľmi radi sme opäť prijali výzvu zapojiť sa do tohto projektu. Naši žiaci sa s ochotou a 
nadšením pustili do práce a vytvorili 272 záložiek pre svojich nových kamarátov s vedomím, 
že budú pekným darčekom, ktorý nielen poteší, ale aj motivuje k čítaniu obľúbených kníh. Pre 
prváčikov to bola obzvlášť zaujímavá akcia, keďže sa s takýmto projektom stretli po prvý raz. 
Páčilo sa im, že môžu niečo darovať niekomu, koho vôbec nepoznajú a že rovnakým 
spôsobom budú obdarovaní aj oni od neznámych kamarátov. Očakávanie balíčka so 
záložkami od žiakov partnerskej školy nemalo konca kraja.“ 
Lýdia Šrenkelová, Základná škola, Komenského, Snina 
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„Rozhodli sme sa vyhotoviť záložky s motívom Mimoňov práve preto, lebo je to postavička, 
ktorá je v tomto čase populárnou pre všetkých žiakov. Žiaci o nich radi čítajú v knihe... 
Hravou formou (záložkou) chceme docieliť, aby žiaci s radosťou čítali knihy a zdokonaľovali 
si čitateľské zručnosti.“ 
Adriána Žembová, Základná škola s materskou školou, Mníšek nad Popradom 
 
 

 
 
„Do projektu sa s veľkou chuťou zapojili žiaci celej našej školy. Pracovali usilovne ako 
včielky na rôznych vyučovacích hodinách, pretože záložka patrí ako do knihy, tak aj do 
učebnice... Do každej záložky vložili naši žiaci svoje srdiečko, lásku a pripojili k nej dobrý 
pocit z toho, že ich záložka bude zdobiť a pomáhať niekomu, kto v knihe hľadá ponaučenie, 
uvoľnenie a múdrosť.“ 
Slávka Kalakayová, Základná škola, Hroncova, Košice 
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„Naši žiaci vytvorili veľa pekných záložiek. Pri ich tvorbe sa dobre zabavili. Pre inšpiráciu 
sme navštívili školskú knižnicu, v ktorej sme si prečítali niekoľko úryvkov z detských knižiek.“ 
Hana Blažeková, Základná škola, Školská, Holíč 
 
 
 

 
 
„Spolupráca s našou priateľskou školou z Kanianky bola vynikajúca... Naši žiaci dokonca 
vyrábali s radosťou záložky aj pre svojich rodinných príslušníkov. Myslíme si, že takouto 
zábavno-edukačnou formou opakovane priblížime žiakom trvalú a estetickú hodnotu 
klasických papierových kníh v porovnaní s elektronickými studenými knihami.“ 
Nadežda Hrančová, Základná škola, Miloslavov 
 
 
 

 
 
„Záložky sme tvorili počas hodín výtvarnej výchovy a na ich tvorbe sa podieľali všetci žiaci 
našej školy. Na začiatku hodiny sme žiakom predstavili základnú školu v Smrdákoch podľa 
webovej adresy a povedali sme im aj o možnosti pridať si základnú školu na facebooku. Žiaci 
boli nadšení z toho, že môžu vytvoriť rôzne druhy záložiek do kníh... S radosťou sa zapojíme 
aj do ďalšieho ročníka projektu.“ 
Jana Poláčeková, Základná škola, Kráľová nad Váhom 
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„Žiaci pracovali s papierom, na ktoré kreslili rôzne kresby napr. 1.C, 3.B, 5.C, kreslili sovy 
ako symbol múdrosti. Žiaci 2.C triedy pracovali s vlnou, 8.B vytvorili šarkanov z textilu 
a rôzneho materiálu. Žiaci ŠKD vytvorili záložky pomocou papierového tkania. Žiakom sa 
výroba záložiek veľmi páčila. Dúfajú, že ich záložky potešia žiakov z partnerskej školy.“ 
Stanislava Žembová, Základná škola, Školská, Huncovce,  
 
 

 
 
„Do projektu sme sa zapojili prvýkrát. Žiaci boli nadšení, pracovali s úžasným elánom 
a zároveň sa tešili na nové priateľstvá a kamarátov z druhého kúta Slovenska.“ 
Priska Puškelová, Gymnázium, Bilíkova, Bratislava 
 
 

 
 
„Tento projekt nás veľmi zaujal tým, že môžeme niečo darovať a zároveň budeme odmenení. 
Pri výrobe záložiek v triede vládla príjemná a priateľská atmosféra... Záložky, ktoré 
dostaneme, využijeme pri čítaní kníh, keďže máme zavedené čitateľské denníky. Naším 
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prianím je naďalej spolupracovať s pridelenou základnou školou – písanie listov, 
pohľadníc...“ 
Alena Mitrášová, Základná škola, Čierne nad Topľou  
 
 

 
 
„Aj tento rok sa naša škola aktívne zapojila do projektu, pretože je to pre nás úžasná možnosť 
prepojenia a spolupráce s inou školou. Počas tvorby záložiek panovala medzi žiakmi nielen 
radosť, ale aj napätie z očakávania, či sa budú páčiť naše výtvory obdarovaným žiakom a aké 
záložky prídu k nám... Dostali sme nádherné záložky, na ktorých je vidieť úsilie a radosť 
z tvorby žiakov z našej pridelenej partnerskej školy.“ 
Milena Horváthová, Základná škola s materskou školou, Lipovce 
 
 

 
 
„Na výrobe záložiek sa podieľali všetci žiaci našej školy, a to od najmenších až po najväčších. 
Tešíme sa na balík záložiek, ktoré si bude môcť vložiť každý žiak do svojej rozčítanej knihy.“ 
Judita Juhaszová, Základná škola J. A. Komenského, Tvrdošovce 
 

 
 
„Váš projekt nás inšpiroval na organizovanie ďalších aktivít – v decembri budeme posielať 
vianočné pohľadnice, ktoré deti vyrobia pre konkrétnych žiakov. V budúcnosti chceme tiež 
usporiadať literárnu súťaž v čítaní českej klasiky, pričom žiaci v Česku by čítali klasikov 
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našich, čo by sme chceli realizovať prostredníctvom telemostu... Váš projekt považujem teda 
za prínosný predovšetkým vo dvoch rovinách: v motivačnej pre žiakov a inšpiratívnej pre 
pedagógov, pretože nás núti nadviazanú spoluprácu ďalej rozvíjať...“ 
Rastislav Pivoň, Základná škola, Tupolevova, Bratislava 
 
 
 

 
 
„Záložky z Čiech priniesol osobne riaditeľ z českej partnerskej školy (ZŠ Václava Havla, 
Poděbrady) Vlastimil Špinka, ktorý sa zúčastnil mobility v rámci Erasmus+ na našej škole. 
Naši žiaci mali veľkú radosť nielen z vlastnej práce na záložkách, ale aj z obdarovania 
záložkami a cukríkmi od kamarátov z partnerskej školy. Zároveň sme aj my poslali záložky 
a sladkosti našim kamarátom do Čiech.“ 
Ľudmila Šupáková, ZŠ nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ, Bzince pod Javorinou 
 
 
 

 
 
„Naša škola sa aj v tomto školskom roku zapojila do krásneho projektu, ktorý podporuje 
čítanie kníh, priateľstvo s družobnou školou a tvorivosť detí vo výtvarnom prejave. Žiaci majú 
veľmi radi túto, už zaužívanú, jesennú tradíciu školskej knižnice. S českou školou sme si 
vymenili záložky, ktoré boli okrem kresbičiek spestrené múdrymi myšlienkami o učení sa, 
kamarátstve a láske. Ďakujeme Slovenskej pedagogickej knižnici za možnosť nájsť si nových 
kamarátov za hranicami našej vlasti.“ 
Renáta Titková, Základná škola, Škultétyho, Nitra 
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„Žiaci robili záložky s radosťou a láskou pre kamarátov z pridelenej partnerskej martinskej 
školy, aby si z nich mohli spraviť peknú nástenku, ktorá im bude pripomínať naše priateľstvo. 
Aj my sme si po obdŕžaní balíka spravili peknú nástenku, ktorá nám skrášľuje našu chodbu. 
Popri tejto akcii sme zrealizovali v škole aj akciu Starší kamarát číta mladšiemu. Ide o čítanie 
štvrtákov prváčikom.“ 
Karin Kusovská, Základná škola s materskou školou, Banka 
 
 

 
 
„Vďaka tomuto projektu sa žiaci ešte viac zaujímajú o knihy a tiež aj o to, aké knihy čítajú ich 
kamaráti z pridelenej školy ZŠ na ulici Beňovského v Bratislave. Hádali, aká kniha je ukrytá 
v záložke... Naši žiaci mali zážitok z toho, že bude mať ich záložku nejaký žiak z inej školy. A 
najviac sa tešili z rozdávania záložiek svojich nových priateľov. Ďakujeme a tešíme sa opäť 
na ďalší ročník projektu.“ 
Daniela Bytčanková, Základná škola, Lichardova, Žilina 
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„Prostredníctvom internetu leteli na východ Slovenska srdečné pozdravy žiakov a učiteľov. 
Záložky boli väčšinou kreslené alebo lepené. Veľmi pekné boli záložky, ktoré dokumentovali 
vývoj písma v jednotlivých častiach sveta. Na ďalších záložkách boli názvy a ilustrácie kníh, 
s ktorými sa žiaci stretajú na hodinách literatúry a krátke úryvky z textov… Projekt splnil 
svoje poslanie a pomohol motivovať žiakov k čítaniu a tvorivosti.“ 
Daniela Vystrčilová, Škultétyho, Topoľčany 
 
 
 

 
 
„Chceme sa poďakovať za tento projekt. Žiaci sa tešili, že môžu niekomu urobiť radosť 
vlastnoručne vyrobeným darčekom. Každý sa snažil, čo najvernejšie zobraziť svoju obľúbenú 
knihu, hlavnú postavu alebo myšlienkový obsah knihy. Žiaci prvého stupňa si o knihách 
porozprávali, prečítali si úryvky a potom sa pustili do výroby záložiek. Žiaci druhého stupňa 
tentokrát spojili vyrábanie záložiek s náučnou literatúrou z oblasti umenia, športu 
a architektúry.“ 
Mária Mi čianiková, Základná škola, Školská, Lovinobaňa 
 
 
 

 
 
„K záložkám sme pribalili aj fotografie interiéru našej školy a list, v ktorom sme opísali našu 
školu a krátku históriu. Koncom tretieho októbrového týždňa aj naša škola obdŕžala záložky, 
ktoré zhotovili žiaci zo Špeciálnej základnej školy v Levoči s priloženým listom od pani 
učiteľky. V liste sme sa dozvedeli o histórii školy v Levoči a obdŕžali sme pozdrav od žiakov 
tejto školy. Žiaci v Levoči sa potešili našim záložkám. A naše žiačky tiež mali veľkú radosť 
z ich záložiek a hneď si ich chceli rozobrať.“ 
Darina Jašeková, Špeciálna základná škola, Trstín 
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„ Ďakujeme kolegyniam z partnerskej Základnej školy v Pruskom za maily i milé slová, ktorým 
sa nám prihovárali, hoci sa nepoznáme a žijeme od seba veľmi ďaleko. Záložky však túto 
vzdialenosť prekonali a my veríme, že tie naše záložky potešia všetkých v Pruskom.“ 
Mária Zvalová, Základná škola, Ďumbierska, Banská Bystrica 
  
 

 
 

„Projekt považujeme za veľmi vydarený, vďaka nemu môžeme spoznávať kultúru, zvyky, 
životný štýl žiakov z Českej republiky... Projekt nám pomohol rozvíjať čitateľskú gramotnosť 
a manuálne zručnosti žiakov. Už sa tešíme na ďalší ročník projektu.“ 
Eva Cibirová, Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda, Šarovce 
 
 

 
 
„Výrobe záložiek predchádzali predajné výstavky kníh, kde si žiaci mohli vybrať zo 
zaujímavých titulov. Prváci uskutočnili exkurziu v školskej knižnici. Na hodinách výtvarnej 
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výchovy žiaci vyrábali záložky do knihy s odporučením na svoje obľúbené knihy. Záložky sme 
si s našou partnerskou školou vymenili osobne, a to návštevou v ZŠ Málinec, kde sme 
s kolegyňami nielen predebatovali problematiku čítania v našich školách, ale aj kladné 
reakcie žiakov na novú aktivitu – výrobu záložiek.“ 
Andrea Rogožníková, Základná škola, Cinobaňa 
 
 
 

 
 
„Potešila nás výmena záložiek so ZŠ a MŠ Šaratice z Českej republiky. Výmena záložiek 
a komunikácia s pridelenou školou bola plynulá a príjemná. Na hodinách vlastivedy sme sa 
porozprávali o okrese Vyškov a obci Šaratice v Českej republike... Výmena záložiek je 
zaujímavý projekt, ktorý nás obohacuje o nové kontakty, poznatky a najmä motivuje žiakov 
k čítaniu kníh. Ďakujeme!“ 
Zuzana Kováčiková, Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové 
 
 
 

 
 

„Žiaci sa veľmi potešili, keď sa prostredníctvom internetu oboznámili s partnerskou školou 
v Českej republike, ZŠ Vojnův Městec. Motiváciu na tvorbu záložiek sme hľadali v školskej 
knižnici a v knihách, ktoré v sebe ukrývajú veselé a poučné príbehy. Naj motívom sa stala 
kniha Čin-čin, príbeh vrabca, ktorý sa sám musel zmeniť, aby bol v živote šťastný... Záložky 
od partnerskej školy nás veľmi potešili a teraz nám slúžia najmä v čítanke a šlabikári.“ 
Silvia Hrabíková, Základná škola s materskou školou, Tuhrina 
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„Najprv sme mali besedu o obľúbených knihách, ktoré si žiaci mohli priniesť na hodiny 
čítania a literatúry, kde ich mali predstaviť svojim spolužiakom a pokúsiť sa vysvetliť, v čom 
ich kniha zaujala a aké informácie z nej získali... Viac sa im páčila druhá časť – kreslenie.“  
Andrea Kuku čková, Základná škola, Fraňa Kráľa, Žarnovica 
 
 

 
 
“D ňa 23.októbra 2015 sa v priestoroch našej školy uskutočnila vernisáž záložiek do kníh, 
ktoré vyrobili žiaci 1. - 9. ročníka. Široká verejnosť mala možnosť vzhliadnuť záložky rôznych 
tvarov a s rozmanitými motívmi, ktoré naši žiaci vyrábali počas vyučovacích hodín, v rámci 
krúžkovej činnosti alebo doma. Pri ich výrobe sme čítali prevažne rozprávky a dobrodružné 
príbehy...“ 
Adela Melišeková Dojčanová, Súkromná základná škola BESST, Limbová, Trnava 
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„Pri výrobe záložiek sme sa snažili podporiť u žiakov záujem o čítanie, vytvoriť si pozitívny 
vzťah ku knihám a hlavne odkryť a odhaliť múdrosti ukryté v knihách, bájkach, básňach i v 
útvaroch ľudovej slovesnosti. Cieľom zapojenia do projektu je nielen rozvoj čitateľskej 
gramotnosti, ale  naším cieľom je i celkový rozvoj a výchova kultúrneho čitateľa. Veľmi 
častými aktivitami, ktorými podporujeme uvedený cieľ, sú hodiny hlasného čítania, ktoré 
realizujeme v školskej knižnici, recitačné súťaže, dni otvorených dverí, tvorba vlastného 
leporela, autorské besedy či dramatizácie príbehov.“ 
Daniela Sláviková, Základná škola s materskou školou, Červeník 
 
 
 

 
 
„Málokedy sa stáva, že si školy medzi sebou preberú záložky osobne. Nám sa to podarilo. 
Pani učiteľka z českej školy bola na návšteve základnej školy vo vedľajšom meste a tak sme si 
dohodli osobné stretnutie. Stretli sme sa a odovzdali sme si pripravené balíčky. Naši žiaci ešte 
pribalili list pre svojich zatiaľ neznámych kamarátov a drobné darčeky s logom našej školy.“ 
Martina Gáliková, Základná škola s materskou školou R. Dilonga, Trstená 
 
 
 

 
 
„Všetci žiaci našej školy sa s nadšením zapojili do tohto skvelého projektu. Na hodiny čítania 
si priniesli svoje obľúbené knihy,  hľadali a nachádzali v nich múdre slová a vety, ktoré potom 
napísali na vyrobené záložky. Symbolom niektorých záložiek bola múdra sova. S partnerskou 
školou z Jihlavy sme si vymenili nielen záložky, ale aj listy, na ktoré sa žiaci veľmi tešili. 
Spoznali v nich nových kamarátov a dúfam, že ich kamarátstvo na diaľku potrvá...“ 
Anna Mináriková, Základná škola s materskou školou, Vavrečka 
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„Projekt sme realizovali na hodinách čítania, na ktorých žiaci prezentovali svoju obľúbenú 
knihu, a na hodinách výtvarnej výchovy, na ktorých sme záložky vyrábali. Žiaci okrem e-
mailových adries, skypu či kontaktu na sociálne siete pridali na záložku aj veľmi pekné citáty 
o knihách. Na hodinách komunikácie v slovenskom jazyku sme vytvorili list žiakom a učiteľom 
partnerskej školy a tiež plagát o našej škole a o meste Krompachy.“ 
Lucia Mikulová, Základná škola s materskou školou, Maurerova, Krompachy 
 
 

 
 
„V školskej knižnici sa uskutočnili výstavy našich záložiek i záložiek z českej partnerskej 
školy, kde si ich prišlo pozrieť mnoho žiakov školy. Najväčšími obdivovateľmi boli 
samozrejme tí najmenší, ktorí sa aj tešili zo záložiek svojich kamarátov z Čiech. Ďakujeme za 
krásny projekt, do ktorého sa naša škola zapája každý rok od jeho vyhlásenia.“ 
Danica Janišová, Základná škola, Bukovina, Turzovka 
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„Žiaci vyrábali záložky s tematikou ich obľúbených rozprávkových postáv z prečítaných kníh. 
Záložky vytvárali ľubovoľnou technikou. Najkrajšie záložky boli vyhodnotené a odmenené na 
spoločnom stretnutí všetkých zainteresovaných žiakov v rámci ŠKD. Odmenou pre 
najusilovnejších žiakov bola rozprávková kniha. Následne boli záložky odoslané do 
partnerskej školy spolu s pekným sprievodným listom pre deti z Nižnej Olšavy.“ 
Jana Kováčová, Základná škola, Mučín 
 
 

 
 

„Žiaci vyrábali záložky rôznych tvarov a veľkosti s rozmanitými motívmi počas vyučovacích 
hodín, ale aj doma. Pri výrobe záložiek sa v jednotlivých triedach čítali ukážky z umeleckej 
literatúry – rozprávky, poviedky, príbehy zo života detí. Mnohí žiaci navštívili školskú 
knižnicu, aby si tu svoju obľúbenú knihu opäť našli. Pri práci žiaci prejavili fantáziu a 
kreativitu. Žiaci hľadali zrnká múdrosti ukryté v jednotlivých knihách, ktoré výtvarne 
spracovali...“ 
Dana Volčíková, Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 
 
 

 
 
„Žiaci vyrábali záložky na hodinách slovenského jazyka a literatúry a výtvarnej výchovy. Na 
hodinách SJL predstavili svoju obľúbenú knihu, na VYV ju výtvarne zobrazili. Žiaci 
predstavili v triede svoje záložky. V škole sa uskutočnila prezentácia záložiek našich žiakov 
v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc a aj záložiek žiakov partnerskej Základnej 
školy s materskou školou, Diviaky nad Nitricou. Žiaci účasťou na tomto projekte rozvíjali 
svoju fantáziu, čitateľské kompetencie a manuálnu zručnosť.“ 
Martina Kropuchová Fer čáková, Cirkevná základná škola sv. Gorazda, Prešov 
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„Záložky sme si vymenili so ZŠ, Vígľaš, ktorá nám poslala úžasné záložky. Vyvesili sme ich na 
nástenku a ostatné použijeme na výzdobu našej školskej knižnice.“ 
Františka Stehurová, Základná škola Petra Škrabáka, Dolný Kubín  
 
 

 
 
„Projekt sme uvítali s nadšením. Pokladáme ho za zaujímavú výzvu ako upútať žiakov 
a inšpirovať ich k práci s knihou. Teší nás aj možnosť nadviazať priateľstvá so žiakmi z inej 
školy... Na základe úspešnej realizácie môžem povedať, že sa do tohto projektu zapojíme aj v  
budúcnosti.“ 
Lenka Bacigalová, Základná škola s materskou školou, Budmerice 
 
 

 
 
„Žiaci vyrobili záložky, ktoré vyzdobili vlastnými ilustráciami, podľa prečítaných kníh už v 
mesiaci  september. Na hodine čítania žiaci dokonca napísali aj stručný obsah z prečítanej 
knihy.“ 
Sabina Šebenová, Základná škola, Veľké Dravce 
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„... mladší žiaci z 2. stupňa objavovali múdrosti ukryté v bájkach, starší žiaci z 2. stupňa 
siahali po svojich obľúbených knihách i po knihách, ktoré sme si odporúčali alebo rozoberali 
na hodinách literatúry. Na záložkách sú zachytené nádherné myšlienky, napríklad z kníh Malý 
princ, Obyčajná tvár, Tri gaštanové kone, Na vine sú hviezdy. Myšlienky zdobia motívy z kníh, 
pri stvárnení ktorých sa naplno prejavila kreativita žiakov.“ 
Martina Grolmusová, Piaristická spojená škola Františka Hanáka, Prievidza 
 
 
 

 
 
„... sme veľmi radi, že sme vďaka projektu spoznali obec a školu, o ktorej sme doteraz nič 
nevedeli. Žiaci si pri práci vyskúšali nové techniky, pracovali s chuťou a samy prinášali nové 
nápady. Tešilo ich, že záložky potešia iných žiakov a poputujú do vzdialenejšieho kúta 
Slovenska. Žiakom sa práca na záložkách páčila. Veríme, že naše záložky budú sprevádzať 
žiakov pri čítaní zaujímavých kníh.“ 
Karin Fóglová, Základná škola, Námestie mládeže, Zvolen 
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„Vyhotovením záložiek do knihy sa u žiakov rozvíja aj kreativita, fantázia, estetické cítenie a 
buduje sa priateľstvo medzi žiakmi.“ 
Darina Ku čerová, Základná škola, Rozmarínová, Komárno 
 
 
 

 
 
„Tvorbou záložiek pre žiakov pridelenej partnerskej školy (ZŠ s MŠ, Lužianky) sme podporili 
priateľskosť a dobrosrdečnosť žiakov, ktorá neodmysliteľne patrí k výchovno-vzdelávaciemu 
procesu a k ďalšiemu rozvoju detského aspektu. Záložky, ktoré nám boli doručené od 
partnerskej školy, žiakov našej školy veľmi potešili a veríme, že naše záložky vyrobené 
s ochotou a láskou ich takisto potešia. Chceme Vám poďakovať za vedenie tohto projektu.“ 
Alexandra Štiavnická, Základná škola s materskou školou, Vištuk 
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„Žiaci s nadšením prijali Váš projekt a so svojimi pani učiteľkami vytvárali kreatívne záložky, 
doplnené rôznymi prísloviami, porekadlami, názvami prečítaných kníh, článkov či obľúbených 
hrdinov. Niektorí navyše napísali aj svoje meno a adresu pre nadviazanie ďalšieho 
priateľstva, nielen formou záložiek. Tento projekt sa našim žiakom veľmi zapáčil a už teraz sa 
tešia na ďalšie aktivity. Ďakujeme.“ 
Ľubica Szilvássyová, Základná škola, Záhorská Ves 
 
 

 
 
„Po príchode a rozbalení záložiek si ich žiaci doslova rozobrali. Bolo že to radosti! Záložky 
boli naozaj nádherné a takmer aj padla slzička zo strany žiakov, keď sa dvom, resp. viacerým 
zapáčila tá istá záložka, no nakoniec sa všetko k spokojnosti všetkých vyriešilo, veď záložiek 
bolo dosť, keďže aj prievidzskí žiaci usilovne pracovali a prichystali aj záložky bonusové.“ 
Radoslav Sunitra, Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka, Palín 
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„Do projektu sa každoročne zapájame radi, pretože vďaka projektu spoznávame každý rok 
novú základnú školu na Slovensku či v Česku a spoznávame tak nových kamarátov, ktorí radi 
čítajú knihy rovnako ako my... Projekt je obrovským prínosom pre rozvoj literárnej 
gramotnosti pre žiakov mladšieho školského veku. Ďakujeme, že sme sa mohli projektu 
zúčastniť a vymeniť si záložky s novou partnerskou školou.“ 
Lucia Krivdová, Základná škola, Fričovce 
 
 

 
 

„Žiaci písali svojim kamarátom o svojej škole a tí starší tvorili práce prezentujúce naše 
mesto, jeho symboly a históriu, aby kamaráti z našej partnerskej školy mali predstavu 
o Komárne. Záložky z partnerskej školy si žiaci vložili do knižiek od slovenských autorov, 
ktoré práve čítajú.“ 
Nela Trávničková, Základná škola J. A. Komenského, Komárno 
 
 

 
 
„Hoci sme len škola s 1. - 4. ročníkom, naši žiaci sa s veľkým nadšením pustili do vymýšľania 
a samotnej výroby všelijakých zaujímavých a krásnych záložiek. Partnerskej škole sme poslali 
nielen záložky, ale pribalili sme aj pohľadnice nášho malebného mestečka a jeho krásneho 
okolia. Už sa veľmi tešíme na ďalší ročník projektu, do ktorého sa určite s radosťou opäť 
zapojíme.“ 
Margita Cyprichová, Základná škola, Milošová u Prívary, Čadca 
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„Začali sme návštevou školskej knižnice, rozhovorom o knihách a záložkách. Žiaci potom 
pracovali doma aj v škole na svojich záložkách. Neskôr so záujmom si pozreli pripravenú 
prezentáciu o partnerskej škole ZŠ Dubí. V záverečnej fáze sme pre kamarátov z Dubí 
pripravili balíček so záložkami, cédečkom o našej škole a informačnými materiálmi o našom 
kraji. Záložky z Dubí sa nám páčili a všetkých žiakov potešili. Ďakujeme za pekný projekt.“ 
Zuzana Poláčková, Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja, Haligovce 
 
 

 
 

„V našej škole sa už stalo tradíciou, že v priebehu prvých mesiacov nového školského roka 
naši žiaci vyrábajú záložky. Pri ich výrobe vždy zažijeme veľa zábavy, trieda je plná smiechu 
a dobrej nálady, a preto sa žiaci na výrobu záložiek tešia.“ 
Zuzana Madudová, Základná škola s materskou školou, Dobrá Voda 
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„Žiaci si námety volili podľa kníh a príbehov, ktoré poznajú, niektorí tvorili záložky pre 
konkrétnu knihu. Aby si žiaci rozšírili obzor, ponúkli sme im možnosť navštíviť predajnú 
výstavu kníh u nás v škole, kde si mohli vybrať nejakú novú zaujímavú knihu. Na záložky 
z partnerskej školy sme sa všetci veľmi tešili.“ 
Katarína Rangelová, Základná škola, Komenského, Senica 
 
 

 
 
„Tak ako každý rok v októbri aj tento rok to u nás žilo na hodinách alebo cez prestávky 
výrobou krásnych záložiek. Vyrábali sme záložky na tému Múdrosť ukrytá v knihách. Záložky 
sa nám vydarili a krásne záložky sme aj dostali.“ 
Mária Buj ňaková, Základná škola s materskou školou, Torysa 
 
 

 
 
„Obdarovať niekoho vlastnoručne vyrobenou záložkou je to najkrajšie, čo môžeš niekomu dať 
a nestojí to veľa. Iba um, šikovné ruky a tvorivý nápad. Tešíme sa na ďalší ročník.“ 
Tatiana Roháľová, Základná škola s materskou školou, Šarišské Michaľany 
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„Využili sme i krásy jesennej prírody vo forme lisovaných listov a lupienkov kvetov, ktoré sme 
pripojili ku krásnym citátom o knihách. Záložky sme upravili laminovaním do podoby, ktorá 
nepoškodí ani knihu, ani záložku. V takejto podobe majú šancu prežiť o čosi dlhšie.“ 
Paulina Mirdalová, Základná škola, Drienov 
 
 

 
 
„Výrobu záložiek sme spojili s oslavou Medzinárodného dňa školských knižníc. V tento deň 
všetci žiaci našej školy na hodinách čítania, literatúry a výtvarnej výchovy formou rôznych 
čitateľských, literárnych a výtvarných činností sa aktívne zapojili, aby potešili nielen seba, ale 
aj rodičov, učiteľov, starých rodičov, že čítať, ilustrovať a súťažiť im nie je cudzie 
a výsledkom boli nádherné ilustrácie a záložky.“ 
Iveta Letnická, Základná škola Jána Domastu, Cabaj-Čápor 
 
 

 
 
„Okrem záložiek sme dostali aj rozprávkovú knižku a cédečko s peknými ľudovými 
pesničkami. Aj my sme poslali okrem záložiek darčeky vyrobené žiakmi, kalendár, ktorý každý 
rok vyrábame na škole a slovník papradňanského nárečia.“ 
Silvia Markovi čová, Základná škola, Papradno 
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„Chceli by sme Vám poďakovať a zároveň vyjadriť radosť, že aj v tomto roku sme sa mohli 
zapojiť do Vášho projektu, ktorý je medzi žiakmi veľmi obľúbený. Naši žiaci radi čítajú, 
a preto s nadšením prijali výzvu a potešilo ich, že môžu vyrobiť záložky pre svojich nových 
kamarátov.“ 
Ivana Ondrejková, Základná škola Janka Matúšku, Dolný Kubín 
 
 

 
 
„Záložky od našej partnerskej školy žiaci nachádzajú v zapožičaných knihách v školskej 
knižnici. Prinášajú tak nielen radosť z čítania, ale aj z pocitu, že niekto pre nich vyrobil milý 
darček.“ 
Alena Kralovi čová, Základná škola B. Krpelca, Bardejov 
 
 

 
 
„S našou partnerskou školou Gymnázium Zlín máme už niekoľkoročnú družbu. Čiže aj týmto 
sme prispeli k podpore priateľských vzťahov žiakov a učiteľov.“ 
Eva Vyskočilová, Gymnázium, Komenského, Partizánske 
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„O tom, že žiaci radi čítajú a majú rôzny čitateľský vkus, svedčí aj to, že záložky pripravili do 
rozličných rozprávkových, dobrodružných, strašidelných, romantických kníh, príbehov 
o deťoch, kníh o zvieratkách, prírode aj encyklopédií. Veď múdrosť je ukrytá v každej knihe, 
len ju treba objaviť a správne pochopiť.“ 
Veronika Čitáryová, Základná škola, Benkova, Nitra 
 
 

 
 
„Tento projekt bol spestrením vyučovania na našej škole, či na hodinách výtvarnej výchovy 
alebo čítania.“ 
Zuzana Lecká, Základná škola Štefana Senčíka, Starý Tekov 
 
 

 
 
„Žiaci vytvárali záložky do kníh na základe vlastnej fantázie, kreativity i podľa predlôh z 
prečítaných kníh. Vyvrcholením výroby záložiek bola účasť školy v celoslovenskom projekte 
Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc.“ 
Ivana Martiaková, Základná škola s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou 
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„Naši žiaci vyrobili záložky v štýle shabby chic. Rôznymi vintage štýlmi a originálnymi 
výtvarnými technikami – napríklad asambláže, koláže, vitráže, ready-made, dadaistické 
záložky, op-art i kubizmus – doplnili citátmi z obľúbených kníh i ideami z nich. Niektorí žiaci 
si vybrali i citáty Ľ. Štúra, čím si symbolicky v Roku Ľudovíta Štúra uctili tohto velikána 
slovenskej literatúry.“ 
Antónia Iľkivová, Základná škola, Ul. 17. novembra, Sabinov 
 
 

 
 
„... keď sme záložky vytvorili, poslali sme ich našim novým pražským kamarátom a v mailoch 
sme pripojili i niekoľko fotografií. Pani učiteľka nám odpísala, že mali z fotografií i záložiek 
veľkú radosť. Podobne i naši žiaci sa tešili z ich záložiek a majú ich vložené v učebniciach 
literatúry.“ 
Kristína Pániková, Základná škola s materskou školou, Ružindol 
 
 

 
 
„Partnerskou školou sa pre nás stala základná škola z Českej republiky – ZŠ s MŠ 
z Pohořelíc s koordinátorkou projektu Martinou Kozderovou. Jej ústretová a opakovaná 
mailová komunikácia 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.“ 
Katarína Potocká, Základná škola J. A. Komenského, Revúca 
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„Žiaci pracovali podľa svojej fantázie, práca ich bavila.“ 
Katarína Zabadalová, Základná škola s materskou školou, Moravany nad Váhom 
 
 

 
 
„Na hodinách čítania a literatúry sme sa so žiakmi porozprávali o potrebe čítania a kníh, 
ktoré by mali byť neoddeliteľnou súčasťou každej detskej izby. Po knihách môžu žiaci siahnuť 
aj v školskej knižnici, ktorá je centrom vzdelávania na našej škole.“ 
Kornélia Heinrichová, Základná škola, Československej armády, Moldava nad Bodvou 
 
 

 
 
„Výrobe záložiek predchádzalo čítanie rozprávok a dobrodružných príbehov, prezentovanie 
obľúbenej rozprávky či knihy, beseda so spisovateľkou Evou Wilson. Následne svoje 
predstavy žiaci zachytili do záložiek, ktoré vyrábali na hodinách výtvarnej výchovy 
alebo v školskom klube.“ 
Katarína Oravcová, Základná škola s materskou školou, Jelšava 
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„Spolu s našou partnerskou školou sme si vymenili nielen záložky, ale aj knihy našich 
obľúbených autorov. Partnerská škola dostala päť slovenských kníh a my sme dostali päť 
českých kníh. Naším cieľom bolo nielen nadviazať medzinárodné priateľstvo, ale zároveň 
žiakom priblížiť jazyk susedného národa. Z českých kníh si budeme čítať v mesiaci marec.“ 
Zdenka Valeková, Základná škola s materskou školou, Liesek 
 
 

 
 
„Kontakt s partnerskou školou sme nadviazali formou priateľského mailu, vymenili sme si 
informácie o školách a zaslali záložky. Pridali sme aj propagačný materiál o našej škole 
a knižnú publikáciu. Zo záložiek partnerskej školy naši žiaci vytvorili nástenný panel...“ 
Daniela Stieranková, Spojená škola, Nivy, Šaľa 
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„Zapojenie sa do projektu bolo pre nás príjemným spestrením vyučovania a voľnočasových 
aktivít. Žiaci mali možnosť prezentovať sa svojou prácou pred žiakmi v inom kúte našej vlasti, 
poslať darčekový pozdrav svojim rovesníkom z inej školy. 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.“ 
Dana Khűebachová, Základná škola s materskou školou, Nitrica 
 
 

 
 
„Hospitalizovaní žiaci na detskom oddelení v Leviciach opäť prežívali príjemné a tvorivé 
chvíle, rozvíjali svoju kreativitu, fantáziu a manuálne zručnosti  pri výrobe záložiek. 
Spríjemnili si tým pobyt v nemocnici a aspoň na chvíľu odpútali pozornosť od chorôb, kvôli 
ktorým boli hospitalizované.“ 
Martina Kubenová, Základná škola s MŠ pri zdravotníkom zariadení, Levice 
 
 

 
 
„Mladší žiaci hľadali v  rozprávkach ukryté múdrosti, ponaučenie. Snažili sa nájsť príklady 
z reálneho života a múdrosť z knihy použiť. Najviac sa tešili z možnosti dramatizácie 
prečítaných rozprávok a my sme sa tešili z množstva hereckých talentov. Starší žiaci čítali 
Ezopove bájky na pokračovanie...“ 
Janete Simonová, Základná škola, Kanianka  
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„Veríme, že záložky, ktoré sme poslali do Kežmarku, budú naozaj súčasťou kníh, ktoré budú 
žiaci čítať... Ďakujeme, že sme sa mohli opäť tohto krásneho projektu zúčastniť...“ 
Eva Petiková, Základná škola, Dudova, Bratislava 
 
 

 
 
„Práca na záložkách bola zaujímavá a žiaci pri ich tvorení mysleli na kamarátov, ktorým sme 
mali záložky poslať. Mysleli taktiež na to, ako svojou prácou potešia niekoho druhého.“ 
Lenka Vašková, Základná škola, Prostějovská, Prešov 
 
 

 
 
„Niektoré záložky budú darčekom pre deti pri zápise do 1. ročníka. Ostatné použijeme na 
výstavu. Projekt bol úspešný a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu...“ 
Darina Tiefenbach, Základná škola, Sídlisko SNP, Galanta 
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„Mladší žiaci hľadali inšpirácie hlavne v rozprávkových knihách. Starší siahli po 
dobrodružnej beletrii, príbehoch rovesníkov ba i encyklopédiách. Niektorí sa zamerali na 
vyhľadávanie citátov alebo múdrych výrokoch o knihách.“ 
Valentina Brudňaková, Spojená škola, Centrálna, Prešov 
 
 

 
 
„Do tohto projektu sa zapojili žiaci našej školy od 1. po 8. ročník s veľkým nasadením 
a zodpovedne hľadali múdrosti ukryté v knihách. Čítali sme rozprávky, bájky, riekanky, 
príbehy Malého princa a iné... Každá múdrosť, ktorá bola v knižkách nájdená, bola aj 
primerane ilustrovaná.“ 
Ľudmila Hanáková, Základná škola, Pugačevova, Humenné 
 
 

 
 
„... sme odvážni a kreatívni, radi čítame, preto vytvoríme fantastické záložky, ktoré odzrkadlia 
náš jedinečný pohľad na múdrosť ukrytú v knihách.“ 
Soňa Škulová, Základná škola Ivana Bukovčana, Bratislava 
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„Tvoreniu záložiek predchádzali debaty o ich obľúbených knihách, ktoré žiaci  priniesli aj do 
školy, aby s nimi oboznámili ostatných. Projektom sme sa zaoberali i na Literárnom krúžku, 
kde sme mali čas i na čítanie úryvkov z kníh. V tomto období sme uskutočnili i Čitateľskú 
štafetu celej školy, počas ktorej každý žiak prečítal časť vybranej knihy a následne ju 
i výtvarne spracoval.“ 
Jana Klenovičová, Základná škola s materskou školou, Vlčany 
 
 

 
 

„... pripravili sme akciu s názvom Neruš ma, čítam! Témou dňa bola postava kráľa Mateja. 
Všetky triedy si pozreli prezentáciu o kráľovi Matejovi. Prečítali sme si spoločne rozprávky 
o spravodlivom kráľovi. Potom nasledovalo vypracovanie záložiek.“ 
Eleonóra Mátéová, Základná škola Györgya Dénesa s VJM, Plešivec 
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„Snažili sme sa v každej prečítanej knihe nájsť nejakú múdrosť a vypísať ju na vytvorenú 
záložku. Tešíme sa na ďalší ročník projektu.“ 
Agnesa Fuková, Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Špitálska, Nitra 
 
 

 
 
„Výrobe záložiek predchádzala beseda o prečítaných knihách. Na hodinách výtvarnej 
výchovy žiaci vyrábali záložky do knihy s odporučením na svoje knihy.“ 
Marta Čepková, Základná škola, Málinec 
 
 

 
 
„Každej výrobe záložky väčšinou predchádzalo čítanie kníh, beseda o prečítanej knihe, 
rozprávke či nejakom príbehu. Každého žiaka v prečítanej knihe zaujalo niečo iné, každý 
hľadal inú múdrosť, čo sa snažil vyjadriť vo svojej záložke. Žiaci vyrábali záložky s chuťou 
a nadšením... Do projektu sme sa radi zapojili, pretože u našich žiakov vzbudzuje záujem 
o čítanie kníh.“ 
Anna Brezinová, Základná škola, Východná 
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„Záložka je mojou kamarátkou, mám ju v mojej čítanke, vždy keď ju v taške zbadám, už sa 
teším na nové príbehy, ktoré si prečítam.“ 
Žiačka Karolínka, 3.A, Základná škola, Vtáčkovce 
 
 
 

 
 

„Malí prváčikovia na každú vystrihnutú záložku dolepili veľké tlačené písmeno a vytvorili 
súbor záložiek PRVÁCKA ABECEDA. Na ďalšie záložky zasa nalepili SOVIČKU – symbol 
múdrosti. Pri práci im pomáhali staršie žiačky. Starší žiaci i v rámci výtvarného krúžku 
vyrobili esteticky vkusne vyrezávané záložky, napríklad stromy, listy, makovice, ale i klasické, 
na ktoré nalepili naše výstižné slovenské príslovia...“ 
Anna Mrkvová, Základná škola s materskou školou, Makov 
 
 

 

 
 
„V školskej knižnici počas celého októbra prebiehali rôzne podujatia pri príležitosti 
Medzinárodného mesiaca školských knižníc – čítanie prvákom, kreslíme rozprávku, hodiny 
hlasného čítania, takže žiaci sa mohli pri svojej tvorivej práci inšpirovať. Najväčšia radosť 
nastala v deň, kedy k nám dorazil balíček z Trnavy a žiaci si našli milé darčeky v podobe 
záložiek do knihy. Niektorí kamaráti priložili i svoju adresu, takže verím, že nové priateľstvá 
sa budú aj naďalej upevňovať!“ 
Martina Oravcová, Základná škola P. Dobšinského, Rimavská Sobota 
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„Stalo sa peknou tradíciou, že autorov 20 najkrajších záložiek z prvého a druhého stupňa 
oceňujeme sladkou odmenou... Dúfame, že priateľstvo a spolupráca medzi našimi školami 
bude pokračovať aj naďalej osobne a v e-mailoch si budeme vymieňať informácie a novinky 
o našej práci. Myslíme si, že projekt si už dávno získal srdcia mnohých a neodmysliteľne patrí 
k začiatku školského roka.“ 
Lenka Nižníková, Základná škola, J. Švermu, Michalovce 

 
 

 
 
„Naša škola sa do tohto projektu zapojila prvýkrát. Projekt bol pre nás prínosom tak 
v nadviazaní nových kontaktov, ako aj v podpore myšlienky, že kniha je pre náš život stále 
dôležitá. Táto myšlienka bola motiváciou a hnacím motorom realizácie celého projektu.“ 
Anna Harmanová, Špeciálna základná škola, Krompachy 

 
 

 
 

„Keďže projekt sa niesol v duchu hesla Múdrosť ukrytá v knihách, garantmi na druhom 
stupni sa stali vyučujúce slovenského jazyka a literatúry. Spolu so žiakmi hľadali úryvky 
a citáty z kníh, ktoré potom zapisovali na zhotovené záložky. Mladší žiaci na prvom stupni 
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spolu so svojimi triednymi učiteľkami a vychovávateľkami ŠKD, sa zamerali skôr na 
rozprávkové motívy.“ 
Eva Timárová, Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 

 

 
 
„Počas práce na projekte sme sa vzájomne obohacovali – žiaci i učitelia. Ilustrované záložky 
boli spolužiakom slovne predstavené, a zároveň boli odporučené aj jednotlivé knihy, ktoré 
žiaci radi čítajú.“ 
Anna Čapistráková, Základná škola s materskou školou, Svinná 
 
 

 
 

„Práca na tvorbe záložiek nám aj tento rok spestrila život v našej malej, ale útulnej školskej 
knižnici. Naši žiaci, počnúc najmenšími, sa pousilovali, aby potešili partnerskú školu 
krásnymi záložkami... Samozrejme, popritom sme veľa čítali a diskutovali o prečítaných 
obľúbených knihách.“ 
Beáta Bakurová, Základná škola, L. Kossutha, Kráľovský Chlmec 
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„Veľmi ďakujeme, že sme sa aj v tomto školskom roku mohli zapojiť do tohto projektu. 
Hodnotíme ho veľmi pozitívne. A keďže vyrábame záložky pre partnerskú školu každý rok, 
žiaci sa už prvý septembrový deň v škole pýtali, či sa budú robiť záložky a či si pritom budeme 
čítať.“ 
Zuzana Tongeľová, Základná škola Teodora Jozefa Moussona, Michalovce 

 
 

 
 

„Téma projektu žiakov zaujala, hľadali pekné myšlienky, ktoré ich pri čítaní oslovili a tie 
potom písali na vyrábané záložky.“ 
Kristína Tirpáková, Základná škola, Ľubotín 
 
 

 
 
„Hoci čítame knihy a poznáme rozprávky, túto tému sme si museli vysvetliť a porozprávať sa 
o nej skôr, ako sme začali tvoriť. Nielen ľudové, ale aj autorské rozprávky zneli v našich 
triedach. Najusilovnejší žiaci, ktorí veľa čítajú, najlepšie vedeli odhaliť múdrosť, ktorá je 
ukrytá v knihách.“ 
Ľubica Karliková, Základná škola, Krajné 
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„Naši žiaci pri výrobe záložiek boli aktívni, pracovali s veľkým nadšením a elánom. Pri 
výrobe si vzájomne pomáhali a radili. Záložky od našich nových kamarátov sme si odfotili a 
vyložili v našej školskej knižnici. Žiakom budú nápomocné pri čítaní knižiek...“ 
Beáta Sklenárová, Základná škola s materskou školou, Brzotín 
 
 

 
 
„Predovšetkým mladší žiaci do nich vkladali ilustrácie z prečítaných knižiek, dokonca 
vytvorili komiks, v ktorom sú príbehy a múdre myšlienky, starší žiaci väčšinou na počítačoch 
písali citáty múdrych ľudí, alebo napísali nejakú peknú myšlienku z prečítanej knihy. Šiestaci 
vkladali príslovia, porekadlá, múdrosti našich predkov, keďže to teraz preberali na hodinách 
literárnej výchovy. Na druhej strane záložky predstavovali našu školu svojim kamarátom.“ 
Simona Šedivá, Základná škola, Borský Mikuláš 
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„Naši kamaráti z Lanškrouna nám pribalili aj fotografiu kolektívu žiakov – autorov záložiek. 
Veľmi dobrým nápadom bolo, že na zadnej strane každej záložky bol napísaný nejaký výrok 
o knihe. Aspoň sme si so žiakmi precvičili aj češtinu. Veľmi sme ocenili aj to, že záložky boli 
zaliate vo fólii, čo ešte viac pridalo na ich kvalite. Veľkým prekvapením bola pre nás ešte 
jedna zásielka – fotografia všetkých českých žiakov, ktorí si rozdelili naše záložky.“ 
Erika Cipovová, Základná škola, Lehota pod Vtáčnikom 
 
 

 
 

„Žiaci sa s chuťou pustili do práce. Dúfame, že naše záložky potešili nových priateľov 
a splnili cieľ, podnietili ich k čítaniu, spojili dve školy, vytvorili nové priateľstvá.“ 
Ľudmila Kolenčíková, Základná škola s materskou školou, Oravská Lesná 

 
 

 
 

 
„Aby nezostalo iba pri záložkách, žiaci so svojimi vychovávateľmi sa častejšie snažili 
navštevovať školskú knižnicu. Vyberali si knihy, ktoré im pomáhali nielen zlepšovať čítanie, 
ale rozvíjať ich fantáziu a myslenie. Spoločne i individuálne si čítali príbehy, o ktorých sa 
neskôr rozprávali. V školskom časopise niektorí žiaci uverejnili svoje ilustrácie k prečítaným 
knihám. Takto nám aktivita pomáha rozvíjať čitateľskú gramotnosť.“ 
Renáta Némethová, Liečebno-výchovné sanatórium, Čakany 
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„Pri výrobe záložiek boli použité rôzne techniky. Žiaci ich vyrábali na hodinách výtvarnej 
výchovy, v školskom klube a na krúžkoch – tvorivé dielne a výtvarný krúžok. Námety boli 
rôzne. Trieda, ktorá má za maskota sovu, vyrábala záložky v tvare sovy – akože z kníh 
čerpáme múdrosť, ďalší v tvare čajníka – akože pri čítaní dobre padne šálka čaju...“ 
Viktória Urdzíková, Súkromná základná škola, Námestie slobody, Sabinov 

 
 

 
 

„Do balíčka sme pribalili sprievodný list s pozdravom pre pedagogický zbor i všetkých žiakov 
našej partnerskej školy a tabuľku, v ktorej sme sa zamerali na tieto informácie o našich 
obciach a školách: krajina, kraj, okres, rok založenia obce, počet obyvateľov, nadmorská 
výška, pohorie, webová stránka školy, počet žiakov, zaujímavosti o partnerskej škole.“ 
Jana Zemeníková, Základná škola s materskou školou, Krušetnica 
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„Komunikácia s vybranou školou bola hneď od začiatku veľmi ústretová a srdečná. Žiaci na 
hodinách výtvarnej výchovy a výchovy umením vytvorili záložky, v ktorých využili rôzne 
techniky. Niektorí pridali aj pár slov pre svojich nových kamarátov.“ 
Mária Hrašková, Základná škola, Školská, Veľké Zálužie 
 
 

 
 

„Projekt bol pre nás prínosom tak v nadviazaní nových kontaktov, ako aj v podpore 
myšlienky, že kniha je pre náš život stále dôležitá. Táto myšlienka bola motiváciou a hnacím 
motorom realizácie celého projektu. Ďakujeme Slovenskej pedagogickej knižnici za možnosť 
zapojiť sa do projektu, ktorý žiakov viac priblížil ku knihám, k novým kamarátom 
i priateľstvám.“ 
Klára Szabó, Základná škola s materskou školou, Orechová Potôň 
 
 

 
 
„Záložky, ktoré sme dostali z partnerskej školy, budú k dispozícii v našej školskej knižnici. 
Návštevníci školskej knižnice, a tých býva neúrekom, si budú môcť z nich vybrať a ďalšie budú 
darčekom pre detí pri zápise do 1. ročníka. S partnerskou školou sme si vymenili i milé listy, 
v ktorých sme vyjadrili záujem o ďalšiu spoluprácu.“  
Hana Čížová, Základná škola J. A. Komenského, Sereď 
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„Žiaci počas hodín literárnej výchovy navštívili miestnu knižnicu, kde si zapožičali širokú 
škálu inej literatúry než tú, ktorú poznajú zo školy. So záložkami sme do balíka pribalili 
darček v podobe knihy s fotografiami žiakov a pedagógov školy. S priateľskou školou sme sa 
dohodli na ďalšej spolupráci. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tohto projektu.“ 
Ľubomíra Varganinová, Spojená škola, Kpt. Nálepku, Giraltovce 
 
 

 
 
„Projekt Záložka do knihy spája školy nás zaujala svojím spôsobom i priebehom realizácie. 
Prostredníctvom internetu sme si na hodinách informatickej výchovy prezreli našu partnerskú 
školu – Spojená škola, Veľká Lomnica. Potom sme sa už na hodinách výtvarnej výchovy 
pustili do výroby záložiek...“ 
Stanislava Kunová, Základná škola s materskou školou, Diviacka Nová Ves 
 
 

 
 
„Prv než sme vyrobili tie naše záložky, strávili sme niekoľko netradičných hodín v našej 
školskej knižnici a knižnici v meste... Veríme, že takáto forma vyučovania povedie žiakov 
k trvalému vzťahu ku knihám a novým priateľstvám.“ 
Jarmila Lu čanská, Základná škola Dr. D. Fischera, Kežmarok 
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„S chuťou sme sa pustili do práce a na hodinách čítania, výtvarnej výchovy, pracovného 
vyučovania sme sa snažili vyrobiť čo najkrajšie záložky. Tie z partnerskej školy sa nám veľmi 
páčili a na základe e-mailu vieme, že aj tie naše sa vydarili. Tešíme sa na budúci ročník 
projektu.“ 
Anna Škôrňová, Základná škola, Hnúšťa 
 
 

 
 
„Veľmi zaujímavo spracovali tému žiaci štvrtého ročníka, ktorí si najskôr prečítali rozprávku, 
potom v nej našli skrytú múdrosť a tú spolu s názvom rozprávky zakomponovali do sovičkovej 
záložky. Žiaci pracovali s chuťou a neznámym kamarátom z českej školy v Radoniciach 
poslali so záložkami aj sprievodné listy, v ktorých priblížili svoju školu, triedu, záujmy 
a niektorí pripojili aj fotografie. Pridali sme aj zopár letákov, pohľadníc a máp z našej obce 
a Kysúc.“ 
Anna Cabuková, Základná škola, Zákopčie 
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„Úplne úžasný text o Machovi a Šebestovej sa stal námetov na čarokrásne záložky, ktoré sme 
obdŕžali od partnerskej školy. Rozžiarené oči mojich žiakov a následné telefonovanie 
s telefónom-záložkou... Veľké poďakovanie patrí Vám za takúto skvelú formu nadväzovania 
priateľstiev medzi školami“ 
Katarína Vincová, Základná škola, Novozámocká, Ivanka pri Nitre 

 
 

 
 
„ Ďakujeme, že sme sa mohli opäť zapojiť do tohto krásneho projektu. Každý rok žiaci 
vyrábajú záložky s láskou a veľkým rešpektom, veď chcú, aby sa páčili, aby potešili nových 
kamarátov z inej školy a aby boli dobrou motiváciou pri čítaní obľúbených kníh. Spolu so 
záložkami sme poslali priateľský list a pohľadnice o našej najznámejšej hvezdárne 
v Partizánskom“ 
Juliána Hatalová, Základná škola Športovcov, Partizánske 
 
 

 
 
„So žiakmi sme si prezreli webovú stránku partnerskej školy a obce, v ktorej sa nachádza. 
Počas tvorby záložiek sme navštevovali školskú knižnicu, čítali sme si z vybraných kníh a 
tvorili ilustrácie. Hlavnou sprievodnou akciou bola Noc v škole na tému Z rozprávky do 
rozprávky. Žiaci putovali po komnatách, kde plnili rôzne úlohy inšpirované jednotlivými 
rozprávkami.“ 
Anna Dzurenková, Základná škola s materskou školou, Dechtice 
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„Vytváranie záložiek podnietilo záujem o rôzne knižné tituly, ale zároveň vytvorilo priestor 
pre príjemnú atmosféru a komunikáciu medzi žiakmi. Okrem toho sa naše deti po odoslaní 
záložiek nevedeli dočkať pošty z Čiech. A keď sme napokon otvorili balík od českých 
spolužiakov, nevedeli sme sa na tie úžasné dielka vynadívať. Ďakujeme.“ 
Zuzana Žarnayová, Základná škola, Petrovany 
 
 

 
 
„Musím pochváliť pani kolegyňu z partnerskej školy ZŠ, Drienov, lebo sme dostali 
jednoduché, ale vkusné a dokonca i múdre záložky. Boli na nich pekné výroky a duchaplné 
citáty z kníh. Naši žiaci si ich určite vložia do svojej práve rozčítanej knihy. Ďakujeme 
a tešíme sa na budúci rok!“ 
Soňa Laurová, Základná škola, Divín 
 
 

 
 
„Tohtoročná téma projektu oslovila nielen žiakov 2. stupňa, ale aj našich najmladších – 
prváčikov, ktorí už zvládli prvé písmená a slová. Pracovali na záložkách nielen na hodinách 
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výtvarnej výchovy, ale aj popoludní v ŠKD. Ich výrobu sprevádzali rôzne aktivity spojené 
s čítaním.“ 
Jana Janečková, Základná škola, Tbiliská, Bratislava 
 
 

 
 
„Ale milí a príjemní ľudia žijú aj u nás v Lednici a jedným z nich je i náš pán starosta. Ten 
vždy s veľkou radosťou sleduje zaujímavé aktivity svojej školy a s ešte väčšou radosťou ich 
ochotne podporuje. Preto sa záložky v škatuli museli potlačiť a urobiť miesto pre monografiu 
obce s venovaním od starostu, pohľadnice, vlajočky, perá, kľúčenky a ďalšie spomienkové 
predmety.“  
Dana Dedičová, Základná škola s materskou školou  J. A. Komenského, Lednica 
 
 

 
 
„Aj keď doposiaľ sme prostredníctvom záložiek nadväzovali priateľstvá len so slovenskými 
školami, ani to nás neodrádza zapájať sa do projektu. Podstatné je spoznávať nových 
kamarátov, ich školu, čítať a tvoriť.“ 
Viera Šuličová, Základná škola, Školská, Sečovská Polianka 
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„Žiaci spoločne navrhli a vyrobili rozprávkové záložky inšpirované obľúbenými príbehmi o 
psíčkovi a mačičke, o malom nezbednom krtkovi a inými rozprávkovými postavičkami. 
Výsledkom tvorivej práce našich žiakov sú tieto originálne maľované záložky, ktoré boli 
odoslané žiakom partnerskej ZŠ, Kolín II. Spoločne so žiakmi sa tešíme na ďalšiu spoluprácu 
s partnerskou školou, kedy si vzájomne vymeníme vianočné pozdravy.“ 
Alena Čiháková, Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra 
 
 

 
 

„Naši žiaci usilovne vyrábali záložky pre svojich nových kamarátov a tešili sa na tie, ktoré 
dostanú a budú ich sprevádzať na putovaní rozprávkami, encyklopédiami a rôznymi 
príbehmi.“ 
Helena Prokayová, Základná škola Adely Ostrolúckej, Budča 
 
 

 
 
„Niektorí žiaci si mali do školy priniesť svoju obľúbenú knihu, iní o svojej knihe porozprávali, 
pripravili si referáty, prezentácie či zaujímavé kvízy, ktoré nám všetkým ukázali, aká bohatá 
a veľká je v knihách ukrytá múdrosť a myslím si, že to bolo poučením pre všetkých. Niektoré 
kolegyne sa vybrali so žiakmi do školskej knižnice, aby sa inšpirovali. Vďaka pánovi 
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starostovi sme do balíka so záložkami pribalili aj zopár darčekov, aby mohli lepšie spoznať 
našu obec...“ 
Mária Hlavová, Základná škola s materskou školou, Kozárovce 
 
 

 
 

„V závere projektu žiaci ôsmej triedy pripravili veľkú symbolickú knihu. Do nej nalepili 
fotografie triedy, pre kamarátov do Čiech napísali srdečný pozdrav a pozvanie na návštevu 
našej školy. Knihu spolu so záložkami sme poslali žiakom do ZŠ, Dolany. Veľmi nás 
prekvapila ich kladná odpoveď a už teraz sa tešíme na spoločné stretnutie, ktoré by sa malo 
uskutočniť v jarných mesiacoch budúceho kalendárneho roka.“ 
Jana Neužilová, Spojená škola sv. F. Assiského, Malacky 
 
 

 
 
„Tento fantastický projekt je u žiakov obľúbený, nakoľko je pre nich pútavé vyrábať záložky 
pre iných žiakov a spoznávať ich. Samotnej výrobe záložiek predchádzalo čítanie knižiek 
v školskej knižnici, v kútikoch pri poličkách v tvare stromov, či v triede...“ 
Jana Gregušová, Základná škola kniežaťa Pribinu, Nitra 
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„Do mnohých záložiek žiaci vpísali práve tú múdrosť, ktorú si z tej svojej knihy odniesli, teda 
ideu, posolstvo knihy. Naši šikovní žiaci z prvého a druhého stupňa, tiež žiaci troch 
špeciálnych tried zhotovili oveľa viac záložiek, ako bolo potrebných na zaslanie. Tie zvyšné 
použijeme v predvianočnom bazáre, z ktorého výťažok už niekoľko rokov posielame deťom 
v rámci projektu UNICEF a deťom s onkologickými ochoreniami.“ 
Darina Čulková, Základná škola, Bidovce 
 
 

 
 
„Žiaci nás naháňali, aby sme na každej možnej hodine tvorili záložky. Chceli ilustrovať, 
tvoriť, maľovať, lepiť, vymýšľať. Veľmi ich to zaujalo. Do projektu plánujeme v budúcom 
ročníku zapojiť celú školu...“ 
Iveta Kečková, Základná škola, Vagonárska ulica, Poprad 
 
 

 
 

 
„Už šiestykrát sme sa zapojili do tohto projektu. Záložky spolu s fotografiami sme si vymenili 
so žiakmi z  partnerskej školy ZŠ, Vlachovice. Veríme, že našim kamarátom na Morave urobili 
radosť.“ 
Anna Žibeková, Základná škola s materskou školou, Lomná 
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„Záložky, ktoré sme si vymenili so Základnou školou zo Zlatých Moraviec sme vystavili na 
stenách školy a po ich prezretí našimi žiakmi ich rozdáme deťom. Každý čitateľ si pri návšteve 
školskej knižnice odnesie so sebou nielen zaujímavú knižku, ale aj veselú záložku. Tieto budú 
sprevádzať našich čitateľov pri besedách, predstavovaní nových knižiek, ilustrovaní 
obľúbených príbehov.“ 
Miriam Kasášová, Základná škola, J. Alexyho, Zvolen 
 
 

 
 
„Náš projekt sme začali  návštevou školskej knižnice, kde si žiaci prezreli knižný fond 
a vypožičali si knihy na čítanie. V triedach sme rozprávali o ich obľúbených knihách, 
známych rozprávkových postavách, čítali sme úryvky z rozprávok. Pred samotnou aktivitou 
sme prečítali deťom list od pani učiteľky zo ZŠ s MŠ z Turčianskych Teplíc, aby sa žiaci viac 
dozvedeli o kamarátoch, ktorým pošleme vytvorené záložky.“ 
Natália Theiszová, Základná škola, Kojatice 
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„Je to druhý rok, čo sme sa zapojili, do tohto vydareného projektu. Sme veľmi radi, že sme 
mohli byť jeho súčasťou... Každý rok organizujeme na podporu čítania súťaž o najlepšieho 
čitateľa. Žiakov to veľmi motivuje a prečítajú dosť kníh, keďže každý chce byť ten naj.“ 
Lenka Ujjobbágyová, Základná škola, Skároš 

 
 

 
 
„Žiaci nášho gymnázia sa tešili na túto akciu už od začiatku školského roka. Keď som poslala 
prihlášku, netrpezlivo čakali, s kým si záložky vymenia. Dočkali sa – bolo to Športové 
gymnázium v Košiciach. Výmena prebehla hladko a ceníme si ich ústretovosť, keď nám 
poslali viac záložiek, ako pôvodne prihlásili.“ 
Anna Ujlacká, Gymnázium V. Mihálika, Sereď 
 
 

 
 
„Sme radi, že sme sa aj tento rok mohli zapojiť do tohto projektu. Už minulý rok žiakov veľmi 
oslovil, pretože v ňom mohli rozvinúť nielen svoje čitateľské a literárne vedomosti, ale aj 
výtvarnú zručnosť a kreativitu.“ 
Ľubica Kubušová, Spojená škola, Pohronská Polhora 
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„Radosť som mala z toho, že počet žiakov, ktorí sa do projektu zapojili, sa zvýšil. Medzi nami 
koordinátorkami sa tiež vytvorilo kamarátstvo a dokonca sme sa osobne stretli, čím sa 
spolupráca ešte viac prehĺbila. Poslali sme im aj pozdrav v podobe jesenného klobúčika, 
ktorý žiaci ozdobili. A nesmieme zabudnúť na zmysel toho všetkého, že žiaci chytili knihu do 
ruky, aby dostali nápad, čo na záložku nakresliť.“ 
Slavomíra Orlová, Základná škola, Vajanského, Skalica 
 
 
 

 
 
„Výzvu o realizácii projektu prijali pedagógovia a deti s úžasným nadšením. Žiaci druhého až 
štvrtého ročníka si doniesli z domu, resp. zo školskej knižnice knihu, ktorú po prečítaní 
prezentovali a odporúčali svojim spolužiakom na prečítanie. Naše deti najviac zaujali 
rozprávky. Hlavní hrdinovia príbehov sa stali aj predlohami pri výrobe záložiek do kníh pre 
nových kamarátov v Prahe. Z nadšenia a radosti postupne vznikali jedinečné, kreatívne 
a originálne práce.“ 
Eva Fridrichová, Základná škola, Budovateľská, Snina 
 
 
 

 
 
„Pri výrobe záložiek sa naši žiaci inšpirovali hlavne rozprávkami, v ktorých vždy zvíťazí 
dobro nad zlom a vždy je ukrytá aj nejaká múdrosť...“ 
Andrea Malík, Spojená škola, Krátka, Šaľa 
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„V projekte bola naša škola nováčikom. Začali sme možno s malými obavami, ale tie sa 
rozplynuli. Múdrosť ukrytú v knihách sme hľadali v bájkach. Sprievodcom nám bol Ezop. 
Záložky sa deťom vydarili a tešili sa z nich. Na každej bolo napísané ponaučenie z obľúbenej 
bájky. Do balíčka sme pribalili vlastnoručne vyrobenú knihu, do ktorej sme vlepili naše 
fotografie, listy a informácie o obci a škole... Ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou Záložky, 
je to naozaj prínosný a užitočný projekt.“ 
Helena Repaská, Základná škola s materskou školou, Nálepkovo 
 
 

 
 
„Myšlienka podpory čítania formou tradičnej záložky do knihy bola od začiatku spojená 
s chuťou našich žiakov vyrobiť niečo, čo bude užitočné a zároveň poteší niekoho iného za 
hranicami Slovenska. Záložky sme obohatili o múdre citáty o knihách a čítaní. Do balíčka 
plného záložiek sme pribalili nielen publikácie o našej škole, ale ponúkli sme aj otvorenú dlaň 
pre ďalšiu spoluprácu.“ 
Martina Kortišová, ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Lu čenec 

 
 

 
 

„S veľkou radosťou prijali naši žiaci záložky, ktoré im poslali žiaci z partnerskej školy z Čiech 
a usilovne si precvičovali svoje jazykové zručnosti pri čítaní českých citátov a prísloví. 
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Medzinárodná výmena záložiek podporuje u žiakov nielen čitateľské zručnosti, ale nenásilnou 
formou si žiaci osvojujú cudzí jazyk a zároveň sa u nich formuje prosociálne správanie.“ 
Marta Šišmišová, Základná škola, Školská, Bánovce nad Bebravou 
 

 
 

 
 
„Projektu sa naša základná škola venovala celý september na hodinách čítania, pracovného 
vyučovania, literárnej výchovy a výtvarnej výchovy. Na našich záložkách ožívali hrdinovia 
ľudových rozprávok, povestí, dobrodružných kníh a ich hrdinské skutky s cieľom potešiť našu 
partnerskú školu a žiakov Základnej školy v Tomášove tak, ako nás potešili záložky, ktoré 
vyrobili oni pre nás! Veríme, že naša spolupráca bude ďalej pokračovať.“ 
Renáta Sviteková, Základná škola E. M. Šoltésovej, Krupina 

 
 
 

 
 
„Múdrosť ukrytú v knihách žiaci našej školy hľadali na hodinách Čítania a Detskej literatúry. 
Prvý a druhý ročník  sa zameral na ponaučenia najmä v bájkach a rozprávkach o zvieratkách 
spolu s pani učiteľkami. Starší žiaci navštívili školskú knižnicu a o prečítaných knihách 
porozprávali svojim spolužiakom...“ 
Simona Melicherová, Základná škola J. A. Komenského, Čadca 
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„Naši žiaci z kamarátskych záložiek spravili výber a podľa ročníkov ich vystavili v školskej 
knižnici. Výstava s názvom Pardubické záložky potrvá v našej školskej knižnici do konca 
novembra...“ 
Miriam Sedláčeková, Základná škola, Tribečská, Topoľčany 
 

 

 
 
„A tak sme hľadali lásku, dobro, priateľstvo, odvahu, nádej, humor... nie v jednej, ale v 210 
detských knižkách. Presne toľko žiakov našej školy tento rok vyrábalo záložky pre žiakov ZŠ, 
Benkova, Nitra. O tom, že to bola výborná spolupráca, svedčia aj dve výstavy záložiek, ktoré 
sme pripravili. Na tej prvej sme ocenili najkrajšie záložky z Nitry a na tej druhej sme vybrali 
najkrajšie záložky našich žiakov. Odmena pre víťazov nemohla byť iná ako pekná knižka.“ 
Valeria Regásková, Základná škola, Sokolíkova, Bratislava 

 
 

 
 

„Vďaka tomuto populárnemu projektu vznikli medzi našimi žiakmi a žiakmi z českej školy – zo 
ZŠ, Malešov – nové priateľstvá...“ 
Ivan Kordík, Základná škola, Sološnica 



 67 

 
 
„Všetky záložky, ktoré nám partnerská škola poslala, sme vystavili v našej škole na nástenke. 
Spolupráca medzi školami bola výborná a pre budúcnosť je aj veľkým prínosom vzájomná 
komunikácia... Ďakujeme.“ 
Jana Hudáková, Základná škola s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa  
 
 

 
 

„Žiaci 1. – 6. ročníka sa na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania snažili 
vyrobiť pre kamarátov z partnerskej školy z  Liberca čo najkrajšie záložky. Veríme, že sa im 
budú páčiť a keď budú čítať nové knihy, použijú záložky od kamarátov zo Šurian.“ 
Dana Mráziková, Základná škola, SNP, Šurany 
 
 

 
 
„Žiaci tvorili záložky s radosťou. Ich tvorbe predchádzali literárne chvíľky s dôrazom na 
tohtoročnú tému. Navyše sú naše triedy na 1. stupni zapojené do školského projektu na 
podporu čítania – čítania s porozumením, takže téma 6. ročníka vhodne doplnila aj náš 
interný projekt.“ 
Miroslava Kmeťová, Základná škola, Angyalova ulica, Kremnica 
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„S koordinátorkou projektu z pridelenej moravskej partnerskej školy sme sa zhodli, že 
výmenou záložiek sa naša spolupráca nemusí ukončiť, ale naopak, pedagógovia privítajú 
akúkoľvek skúsenosť či načerpanie inšpirácie z profesijných a odborných poznatkov 
týkajúcich sa našich typov škôl.“ 
Darina Gabríková, Špeciálna základná škola, Třebíčska, Humenné 
 
 

 
 
„Zo záložiek sme pripravili výstavu. Žiakom sa táto aktivita veľmi páčila a tešili sa zo 
záložiek od kamarátov z partnerskej školy, ktoré si založili do čítanky. Touto aktivitou sme 
nenásilnou formou  podporovali u žiakov dobrý vzťah ku knihám, k čítaniu, nadviazanie 
spolupráce a priateľstva.“ 
Sylvia Bognárová, Špeciálna základná škola, Zlaté Klasy 
 
 

 
 
„Žiaci sa s nadšením zhostili výroby záložiek. Zodpovedne zobrali túto pre nich príjemnú 
prácu. Obnovili si poznatky z literatúry, spomenuli si na diela a knihy, ktoré čítali. Veľmi sa 
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tešili na záložky zo Vsetína, ktoré sa im mimoriadne páčili, nevedeli si z množstva záložiek 
vybrať tú ich.“ 
Yvonne Marjaková, Základná škola, Rázusova, Čadca 
 
 

 
 
„Na hodinách slovenského jazyka a literatúry sme realizovali čitateľské dni Z rozprávky do 
rozprávky, počas ktorých žiaci tvorili svoje vlastné príbehy, čítali si obľúbené rozprávky 
a rovesnícky vzdelávali svojich spolužiakov. Hodiny dejepisu spestrili čítania z dejepisných 
čítaniek o historických udalostiach a významných osobnostiach.“ 
Zuzana Grellová, Základná škola s materskou školou Karola Kuffnera, Sládkovi čovo 
 
 

 
 
„Naši žiaci sa svojej úlohy tvorcov záložiek ujali veľmi tvorivo, kládli množstvo otázok 
týkajúcich sa námetu či samotného spracovania záložky. Svoju fantáziu prepájali 
s literárnymi postavami, rôznymi námetmi z kníh, rozprávok, niekedy i s encyklopédiami, čo 
prekvapilo aj nás samotných.“ 
Jana Komorová, Gymnázium, Ulica L. Sáru, Bratislava 
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„Na každú záložku sa snažili žiaci napísať citát, múdrosť alebo úryvok z knihy. Každá záložka 
je originálna a vyrobená s radosťou, nápadom... Partnerská škola nám okrem záložiek pre 
žiakov pribalila do balíka aj záložky venované kolegom – pedagógom, ktoré nás potešili.“ 
Simona Barancová, Základná škola, Hliník nad Hronom 
 
 
 

 
 
„V tomto roku sa nám veľmi páčila spolupráca s našou partnerskou školou v Čechynciach. 
Od prvého kontaktu až po odovzdanie záložiek bola komunikácia veľmi príjemná, 
koordinátorka bola veľmi milá. Rozlúčili sme sa so vzájomným prianím úspechov 
a poďakovaním za snahu... Do tohto projektu sa teda opäť veľmi radi zapojíme v budúcom 
školskom roku.“ 
Jarmila Ondrušová, Základná škola, Pribinova, Trebišov 
 
 
 

 
 

„Naša škola a najmä jej žiaci ďakujú, že sa mohli zúčastniť tohto projektu. Výroba záložiek sa 
niesla v tvorivej a priateľskej atmosfére, žiaci si popritom vymieňali svoje skúsenosti 
s prečítanými knihami. V školskej knižnici sme si urobili aj malú výstavku našich záložiek... 
Tešíme sa na ďalší ročník.“   
Adriána Dudová, Gymnázium Ladislava Novomeského, Bratislava 
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„Motív a techniku si žiaci zvolili po porade s vyučujúcim. Záložky i fotografie žiakov, ktoré 
záložky vyrobili, sme zaslali partnerskej škole.“ 
Stanislava Michalíková, Spojená škola, Športovcov, Púchov 
 
 

 
 
„Veľmi pekne ďakujeme Slovenskej pedagogickej knižnici za tento projekt, do ktorého sme sa 
zapojili už po piatykrát. V tvorení záložiek sme aj tento rok pokračovali s partnerskou školou 
Karviná-Ráj, s ktorou sme sa dohodli na pokračovaní spolupráce z minulého roku. Na 
hodinách informatiky sme vyhľadávali citáty z kníh a na výtvarnej výchove sme ich dotvorili 
vhodnými ilustráciami.“ 
Jaroslava Pirošová, Základná škola, Karloveská, Bratislava 
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„Z pôvodného počtu záložiek – 60 kusov – sme sa na moje veľké prekvapenie dostali takmer 
dvojnásobok – 115 kusov. S kolegyňou z partnerskej školy z Nových Sadoch sme sa ale 
dohodli, že si záložky pošleme aj v prípade, že by nám téma trocha utiekla.“ 
Viera Lajošová, Základná škola s materskou školou, Novosad 
 
 
 

 
 
„Usilovne sme pracovali na našich záložkách a čakali, komu naše záložky pošleme. Nakoniec 
prišiel ten deň, keď k nám doletela správa o partnerskej škole. Táto informácia v nás vzbudila 
nielen záujem o čítanie, ale aj o štúdium slovenského regiónu. Prvé otázky, ktoré zazneli 
chodbami našej školy boli: Kde to je? Ako ďaleko je to od Svitu?“ 
Alena Slavkovská, Základná škola, Svit 
 
 
 

 
 
„Žiaci sa tešili, že sme sa znovu zapojili do tohto projektu. V každej triede sa porozprávali 
s pani učiteľkami o knihách, ktoré čítali a aké ponaučenie si z nich vzali. Starší žiaci sa 
inšpirovali encyklopédiami, mladší siahali po rozprávkach. V školskej knižnici sme žiakov 
motivovali vybrať si knihu, ktorá by im slúžila ako námet na záložku.“ 
Viera Pogádlová, Základná škola Márie Rázusovej-Martákovej, Liptovský Mikuláš 
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„Od partnerskej školy sme dostali krásne záložky, ktoré sme si spravodlivo rozdelili. Každý 
žiak, ktorý sa do projektu zapojil, bol obdarovaný milou záložkou. Žiaci si darovanú záložku 
vložili do svojej obľúbenej knihy alebo do učebnice literatúry. Spolupráca so školou bola 
priateľská. Niektorí naši žiaci sa dokonca prostredníctvom sociálnych sietí spojili so žiakmi 
z Bardejova. Aj naďalej sú v kontakte a vymieňajú si informácie a skúsenosti.“ 
Zuzana Fintová, Základná škola – Alapiskola, Školská, Jelenec 
 
 

 
 
„Tento projekt má výbornú myšlienku, v ktorej treba pokračovať. Záložka do knihy si vie 
získať nových priateľov, dokáže priblížiť a spojiť životy našich a českých žiakov. Možno tento 
projekt prispeje k tomu, aby žiaci viac čítali vo voľnom čase. Ďakujeme.“ 
Peter Šverha, Základná škola s MŠ pri zdravotníckom zariadení, Trieda SNP, Košice 
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„Pri realizácii projektu sme mali stále na pamäti, že ide predovšetkým  o podporu čítania 
a vytvorenie priateľstiev medzi všetkými zúčastnenými... Spolu so záložkami sme našej 
partnerskej škole poslali aj prezentáciu o našej škole, obci a o našich aktivitách.“  
Zuzana Sihlovcová, Základná škola a materská škola, Lutiše 
 
 

 
 
„Hlavná téma projektu dominovala aj v sprievodných akciách, ktoré sme organizovali 
v školskej knižnici. Napríklad popoludnie s encyklopédiami, obľúbení autori detskej knihy, 
kvízy, beseda Akú knihu držím v ruke najradšej?“ 
Mária Slezáková, Základná škola Milana Mravca, Raková 
 
 

 
 
„Sme radi, že sme sa opäť mohli zapojiť do tohto projektu. Počas celého mesiaca žiaci 
s radosťou vyrábali rôzne záložky s využitím  rozmanitých výtvarných techník. Dúfam, že naše 
záložky budú dobrou pomôckou pri čítaní zaujímavých kníh...“ 
Miriam Hanzlíková, Základná škola s materskou školou, Podolie 
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„Do balíčka sme pribalili plagát, na ktorý sme nalepili fotky každej triedy a všetci žiaci sa 
naň podpísali, či napísali krátky pozdrav... Záložky sme vystavili v školskej knižnici a každý 
návštevník si ich mohol prezrieť.“ 
Zuzana Lekeňová, Základná škola, Blatné 
 
 

 
 
„Naši žiaci boli nadšení nielen pri tvorbe záložiek pre svojich nových kamarátov zo ZŠ, 
Sokolovce, ale aj pri rozdaní ich záložiek. V októbri sme realizovali aj akcie zamerané na 
rozvoj čitateľskej gramotnosti, t.j. Rozprávkový čitateľský maratón žiakov primárneho 
vzdelávania, Zdravo na ľudovú nôtu, Naučme sa tvorivo písať.“ 
Monika Brtková, Základná škola s materskou školou, Likavka 
 
 

 
 

„Do tohto projektu som sa so svojou triedou zapojil po prvýkrát. Žiaci a žiačky to prijali 
s nadšením aj kvôli tomu, že mohli vyrobiť niečo pre niekoho a zároveň mohli v triede 
predstaviť svojich knižných hrdinov... Chceme naďalej podporovať tento projekt, ktorý spája 
ľudí z rôznych miest Slovenskej a Českej republiky.“ 
Marek Marjov, Spojená škola, Kollárova, Sečovce 
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„Do projektu sme sa zapojili tretíkrát, no už teraz sa tešíme na pokračovanie o rok. Je to 
výborný projekt pre žiakov, veľmi sa tešia, čoho dôkazom je aj veľa fotiek na našej webovej 
stránke školy.“ 
Základná škola, Nábrežná, Nové Zámky 
 
 
 

 
 
„Na hodinách čítania i literárnej výchovy prebehli krásne čitateľské aktivity (tretiaci vyrábali 
krásneho fantazijného vtáka, ktorý mal na svojich pierkach názvy kníh z našej školskej 
knižnice, druháci strávili v knižnici literárnu hodinu, piataci mali literárne hodiny spojené 
s prezentáciami v obecnej knižnici a mnohé iné)...“ 
Silvia Adamcová, Základná škola s materskou školou, Zavar 
 
 
 

 
 
„Tvorbe záložiek sme sa venovali počas hodín  SJL, krúžku Jazkykovedko i Šikovné ruky. 
Žiaci čítali svoje najobľúbenejšie knihy, niektoré sme si následne pozreli i sfilmované a žiaci 
ich s radosťou stvárnili na záložkách, ba dokonca nás prišli podporiť rodičia, starí rodičia 
svojím záujmom a s nadšením, že knihy sú i naďalej najlepším priateľom človeka 
v akomkoľvek veku.“ 
Ingrida Jakubi čková, Základná škola, Tulipánová, Nitra 
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„Žiaci mali nielen z výroby záložiek veľkú radosť, ale aj z čítania kníh. Podporná akcia 
k čítaniu, ktorú sme zorganizovali pod názvom Otvorený deň školskej knižnice, počas ktorej 
mali žiaci možnosť celý deň – cez prestávky a po vyučovaní navštíviť školskú knižnicu, 
popozerať si knižky, požičať si ich – a možnosť zapojiť sa do súťaže pod názvom Najlepší 
čitateľ, ktorá bude trvať do konca decembra. Žiaci súťažia o hodnotné ceny (knižné balíčky).“ 
Alena Pročková, ZŠ s MŠ - Grundschule mit Kindergarten, Nitrianske Pravno 
 
 

 
 
„Vyvrcholením tohto projektu bola beseda so spisovateľkou, ilustrátorkou, maliarkou Jankou 
Dallosovou, rodáčkou z Banskej Bystrice, toho času žijúcou vo Viedni. Beseda bola veľmi 
spontánna, zaujímavá a žiaci veľmi zvedaví. Kládli množstvo otázok, na ktoré pani 
spisovateľka odpovedala s úsmevom na perách, končiac vždy vtipnou pointou.“ 
Gabriela Tóthová, Základná škola, Školská, Levice 
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„Do projektu sa zapojili všetci žiaci našej školy. Veľmi sa tešili na výrobu záložiek, 
s radosťou si priniesli knižky, ktoré si s nadšením prečítali. Do záložiek vložili svoje ja, a to 
vo forme svojich odtlačkov, ktorými zhotovili rámik záložiek.“ 
Eva Němcová, Základná škola s materskou školou, Stankovany 
 
 

 

 
 

„Kontakt sme nadviazali hneď po pridelí školy. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí o našej 
českej partnerskej škole. Naši prváci, tretiaci a štvrtáci s radosťou vyrábali záložky pre 
českých kamarátov a netrpezlivo čakali na záložky z partnerskej školy...“ 
Eva Seitlerová, Základná škola, Krakovany 
 
 

 
 
„ Českí partneri navrhli výmenu listov, aby sa vrstovníci z Čiech spoznali s vrstovníkmi zo 
Slovenska. Preto som okrem kolegyne, ktorá učí výtvarnú výchovu, poprosila o spoluprácu 
kolegyne-slovenčinárky, ktoré dali žiakom napísať spomínané listy. V  listoch sa navzájom 
žiaci predstavili, opísali svoje záujmy, školu, predstavili knihu, ktorú čítali a pod. Jedna 
trieda použila klasické obálky, druhá okrem štandardných vyrobila aj svoje vlastné. Viacerí 
obálky vyzdobili podľa svojich predstáv. Záložky spolu s listami sme v stanovenom termíne 
poslali do Gymnázia v Ostrave-Hrabůvke.“ 
Alica Virdzeková, Gymnázium, Varšavská, Žilina 
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