Hodnocení
11. ročníku česko-slovenského projektu
ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY: RADOST ZE ČTENÍ UKRYTÁ VE VERŠÍCH BÁSNÍ NEBO
V PRÓZE
Výběr ze zpětných vazeb základních škol a osmiletých gymnázií

Gymnázium Humpolec (Marie Váňová)
Ještě před uzavřením nižšího stupně našeho gymnázia se nám podařilo zrealizovat úkol 11. ročníku
česko-slovenského projektu Záložka do
knihy spojuje školy. Studenti tříd prima,
sekunda a tercie (v počtu 90) se se svými
učiteli českého jazyka věnovali 2 - 4
hodiny tvorbě záložek na téma Radost ze
čtení ukrytá ve verších básní nebo v
próze. Záložky vyráběli s radostí a chutí,
práce je bavila. 14. října jsme záložky
spolu s almanachy a propagačními
materiály naší školy i našeho města
odeslali žákům naší partnerské školy,
kterou se stalo Gymnázium v Nitře.
Máme potvrzeno, že balíček s našimi
záložkami a propagačními materiály v pořádku došel a že i slovenské škole se podařilo záložky pro
naše studenty vyrobit.

Mateřská a Základní škola při Fakultní nemocnici Brno (Jana Čalkovská)
Vážení a milí pořadatelé projektu " Záložka do knihy spojuje školy",
chceme Vám s radostí oznámit,
že jsme tento projekt zdárně
ukončili, záložky jsme vyrobili
(zavázali jsme se, že vyrobíme
30 záložek, nakonec jsme
vyrobili 59 záložek, protože
výroba záložek a čtení knížek
děti moc bavily). 19. 10. 2020
jsme záložky odeslali naší
partnerské škole – SPOJENÁ
ŠKOLA INTERNÁTNA, ZŠ A MŠ
PRI ZZ, Z. NEJEDLÉHO 41,
LEVICE 934 01, NITRIANSKY
SAMOSPRÁVNY KRAJ. S paní
vychovatelkou
Martinou

Kubenovou jsme si vyměnily několik emailů a nyní jsme si vyměnily i záložky. Záložky od partnerské
školy k nám do školy připutovaly poštou 2. 11. 2020. Obdrželi jsme 34 krásných záložek, dvě knížky
pro děti ve slovenském jazyce a propagační materiály města Levice. My jsme také dětem poslali dvě
knížky v češtině. Naše jazyky jsou velice podobné, tak doufáme, že děti darované knihy budou s
radostí číst. Máme radost, že jsme vyráběli záložky do knihy, děti je dělaly s láskou, myslely na radost,
kterou jejich záložka vykouzlí u obdarovaného kamaráda na Slovensku. Byli jsme také šťastní z toho,
že jste nám vybrali školu podobnou té naší (obě naše školy jsou školy při zdravotnickém zařízení).
Chceme Vám poděkovat za váš projekt " Záložka do knihy spojuje školy" - udělal nám radost a
propojil nás se školou, která se naší škole velmi podobá. VŠECHNO, CO PŘINÁŠEL TENTO PROJEKT,
BYL PRO NÁS VZÁCNÝ DAR.

Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 (Klára Zuzáková)
Naše škola ZŠ Žernosecká se letos zapojila počtvrté a opět jsme se rádi a hrdě stali partnery Základní
školy s mateřskou školou v Horní Vsi, v Trenčínském samosprávném kraji. Na Slovensko jsme zaslali
85 záložek. Zúčastnily se třídy 1. C, 2. A, 3. A a 4. A. Moc děkuji našim paním učitelkám za pomoc při
vyrábění nápaditých a velice pěkných záložek, s kterými jsme našim kamarádům ze Slovenska udělali
radost. I přes covidové překážky se nám podařilo aktivní mailovou komunikací se slovenskou školou
záložky vyrobit a hlavně zaslat ještě před uzavřením škol. Balíček ze Slovenska pak čekal na naše žáky
dlouhých
sedm
týdnu.
Jakmile se naši prvostupňoví
do škol vrátili, hned záložky
obdrželi,
s úsměvem
si
vyzkoušeli přečíst slovenské
dopisy. V naší škole je celá
řada školáků, kteří mají
příbuzné na Slovensku a o to
větší pohodu jim uvítání
v podobě dopisu a krásných
záložek udělalo.
Výrobou a výměnou záložek do knih jsme chtěli podpořit čtenářství a prohloubit kontakty se
slovenskou školou. Vyměněné záložky do knihy zdobí nejeden slabikář našich žáků.

Základní škola Bouzov (Žaneta Aplová)
Do krásného projektu Záložka do
knihy spojuje jsem naši školu letos
přihlásila poprvé. Do výroby
záložek se zapojily děti z celé školy.
Ze všech devíti ročníků. Výrobu
záložek jsme si s dětmi moc užili.
Děti se do práce pustily s velkým
nadšením a tvoření jim bylo
zpestřeno čtením pohádky ve
slovenském jazyce. Téma jsme
dětem nastínili tak, že jsme jim

řekli, ať si představí knihu, kterou mají nejraději, a pak nakreslí na záložku nějaký obrázek. Z druhé
strany jsme nalepili barevný papír, logo naší obce a školy a připsali jméno, kdo záložku vytvořil, a
název naší školy. Chtěli jsme, aby to bylo alespoň trochu osobní. Naše úžasná, přátelská partnerská
škola byla z Kremnice a paní učitelka Zuzka nám poslala i nějaké materiály o jejich krásném
historickém městě, škole a samozřejmě záložky od dětí. Nakonec jsem z toho všeho udělala nástěnku,
u které každý den vidím děti, jak si ji prohlížejí a z toho mám obrovskou radost.
I když to bylo letos komplikovanější, kvůli uzavření školy v říjnu, i tak se nám projekt povedlo zdárně
dokončit, a to také díky mimořádně vstřícnému přístupu partnerské Základní školy Pavla Križku
v Kremnici. Ještě jednou všem velké děkuji 

Základní škola a Mateřská škola Lánov (Lenka Husarová)
Letos jsme se rozhodli v souladu s tématem
ilustrovat básně Františka Hrubína a tím i
maličko přiblížit jeho tvorbu dětem ze
Slovenska. Techniku výtvarné realizace jsem ve
své třídě zvolila kombinovanou, aby si děti
tvorbu prožily a byla to pro ně tvořivá zábava,
nejen povinnost. Kombinovaná technika také
napomohla dětem blíže si uvědomit atmosféru
příběhu a prostředí, děj. Některé děti se k
mému překvapení teprve seznámili s básněmi
Františka Hrubína, jiné si rozpomněly, že je
kdysi už slyšely.

Tyršova základní škola, Brno, Kuldova (Petra Chvátalová)
S žáky jsme se společně rozhodli, že vytvoříme magnetické záložky. Tvarem tedy nejsou nijak
neobvyklé, jsou ale velmi praktické. Díky magnetu, který se nachází na obou stranách, ze
stránky nesjedou. Každý žák se nejprve zamýšlel nad tím, která kniha, který příběh či literární hrdina
mu kdy udělal radost, a následně si
vybral námět, který výtvarně ztvárnil.
Technika byla libovolná, žáci se ale
v naprosté většině přikláněli ke kresbě.
Z jedné strany záložky byl vždy nějaký
námět z knihy, z druhé strany se nacházel
nápis názvu knihy a jejího autora či
autorky.
Záložky
byly
následně
zalaminovány, aby dlouho vydržely. Ještě
před uzavřením škol stihla většina žáků
napsat v hodině slohu krátký vzkaz, ve
kterém se stručně představili a sdělili
budoucímu majiteli záložky, z jakého
důvodu si vybrali danou knihu jako
námět. Někteří žáci na sebe nechali i kontakt. I přes komplikovanou situaci jsme stihli balíček odeslat
včas. Projekt hodnotím jako úspěšný a myslím, že i navzdory různým problémům splnil svůj účel.

Základní škola pro tělesně postižené, Opava (Jana Máchová)
Doprovodným programem výroby záložek mohly být různé aktivity zaměřené na podporu čtenářství.
Přizpůsobili jsme je skladbě a mentálním možnostem žáků jednotlivých tříd. Ve většině případů se
jednalo o úvodní „setkání“ s partnerskou školou přes webové stránky. Povídali jsme si, prohlédli si
fotografie. Na našich webových
stránkách jsme si osvěžili účast
z předešlých dvou ročníků. Každý
žák si mohl rozmyslet, jakou knihu,
nebo kterého knižního hrdinu si
vybere. Svůj návrh probral s paní
učitelkou. Pak se již rozběhla
realizace samotných záložek. Byla
vybrána technika, kterou bude
záložka zhotovena. Kreslilo se,
psalo, citovalo, lepilo. A opět jsme
byli překvapeni, jak nápadité a
pěkné záložky vznikly.
Po ukončení práce byly výtvory
všech zapojených tříd shromážděny
na sborovně, kde si je prohlédli
nejen žáci, ale i všichni vyučující. Vše se zdokumentovalo pomocí fotoaparátu. Připravil se průvodní
dopis, záložky, do zásilky se vložily upomínkové předměty z naší keramické dílny. Vše jsme pečlivě
zabalili a odeslali na naši partnerskou školu na Slovensku. Jejich zásilka se záložkami na sebe
nenechala dlouho čekat. A tak jsme si mohli prohlédnout krásné práce našich slovenských kamarádů.
Po vyfocení jsme si je rozdali.

Fakultní základní škola Mezi školami, Praha 5 (Ivana Bilá)
Letos není lehká situace pro nikoho z nás. Navzdory složité situaci se nám povedlo zrealizovat projekt
Záložka spojuje školy. Zapojili se žáci 1. a 2. stupně. Tvořilo se v hodinách výtvarné výchovy, českého
jazyka, a také anglického jazyka. Žáci 2. třídy se učili básničku a k tomu vyrobili záložky. Žáci 3. třídy
napsali rýmovaná přání na
záložku a věří, že slovenským
žákům zlepší náladu a podpoří i
jejich radost ze čtení.
Žáci se těšili na záložky ze
Slovenska. Jedná se o skvělý
projekt a věříme, že zde může
vzniknout pěkná spolupráce i
nová
přátelství.
Milým
překvapením byly dárky ze
Slovenska, které nám žáci poslali
spolu se záložkami – propisky
s názvem školy a klíčenky. I my
jsme potěšili slovenskou školu
dopisy českých žáků, fotografiemi

z výroby záložek a propiskou s nápisem Praha.
Poděkování patří všem, kteří pracují na projektu a hlavně učitelům a žákům, kteří překonali překážky i
zavření školy a vytvořili krásné záložky. Všem přejeme pevné zdraví a hodně optimismu.

Základní škola speciální a Praktická škola Litvínov (Helena Trnková)
V letošním roce naší škole byla přidělena jako partnerská škola Spojená škola internátna ve Ždaňi.
Tato škola je podobného zaměření i s podobným složením žáků jako ta naše, z tohoto důvodu se nám
spolupráce velmi zdařila. V letošním roce jsme se zúčastnili již potřetí tohoto mezinárodního
projektu. Naši žáci se již na aktivity spojené
s tímto projektem velmi těšili a vše si
užívali. Sami chtěli udělat radost dětem
z partnerské školy a byli zvědaví, jaké
záložky dostanou.
Nejenom, že jsme vyrobili záložky pro
slovenské kamarády, ale průběh akce jsme
okořenili recitací básní a čtenářskými
chvilkami v rámci tříd, jelikož nám
mezitřídní klání znemožnila trvající
hygienická opatření. Žáci 8. třídy vyrobili
vlastní poutavou brožuru o našem městě.
Tento způsob zpracování informací je vedl
ke zdokonalování čtení s porozuměním,
práci s informací na internetu i k práci
s literárními prameny. Samotná práce žáky
opravdu bavila a na provedení si dávali
záležet.
Záložky, které přišly z partnerské školy,
naše žáky nesmírně potěšily. Děti byly
opravdu nadšené a upřímně projevily
radost nad spoustou krásných záložek a
propagačního materiálu. Z partnerské školy jsme obdrželi i propagační materiál krásného městečka,
drobné suvenýry a spoustu knih o krásném kraji v okolí Košic. Vše jsme si společně se žáky prohlédli
a spoustu materiálu využijeme i ve výuce. Z části jsme vytvořili malou výstavku, aby mohli
i návštěvníci naší školy vidět, jak jsou děti ve Ždani šikovné.
Velmi děkuji paní kolegyni Ing. Miriam Lukáčové z partnerské školy za příjemnou spolupráci.
Přeji Všem zúčastněným klidné a pokojné prožití vánočních svátků a nastávajícím roce pevné zdraví.

Na závěr připojujeme zpětnou vazbu kunratické základní školy v plném znění, která krásně
vystihla podstatu projektu a jeho poslání:

Základní škola Kunratice (Ilona Zapletalová)
Do projektu Záložky do knihy spojují školy, jsme zapojeni již 6. rokem a letos se mi podařilo do
projektu nalákat ještě více svých kolegů a kolegyň. Odesílali jsme do Nových Zámků 300 záložek.
Spolu s balíkem plným záložek jsme poslali dětem dopisy od žáků 5. třídy, bulletin o naší škole, mapu
Prahy a také dárkové předměty.
I nám dorazily záložky ze slovenské školy, které nás moc potěšily a byli jsme nadšeni z jejich
tvořivosti, barevnosti a zajímavého zpracování. Celá myšlenka projektu propojit děti ze Slovenské a
České republiky je úžasná a přináší dětem pocit, že netvoří něco jen tak, ale pro kamarády, kterým
chtějí i na dálku udělat radost a těšit se na záložku, která urazí takovou dálku a udělá radost zase
jim. Vidíme v projektu velký smysl a poslání, propojení různých světů, osobních zkušeností a
přístupů. Vede děti nejen k dalšímu vztahu ke čtení, ale také myslet i na druhé a dělat jim radost.
V této nelehké době to bylo obzvlášť potřeba a nebylo snadné najít v distanční výuce společný čas
na výrobu záložek, ale přeci se nám to podařilo!!!
My jsme ve škole vzali téma projektu do svých rukou a četli jsme s dětmi různorodé texty, básně a
porovnávali jejich hlavní rysy a postavy z knihy. Děti práce s knihami a sbírkami básní moc bavily a
snažily se na záložku přenést hlavní myšlenku či aspoň část příběhu z knih.
Výtvarné techniky si třídy volily odlišné, podle nápaditosti a tématu. Některé kreslily, malovaly
barvami, vystřihovaly postavičky nebo skládaly pohádkové bytosti.
Celý projekt jsme si ve škole moc užili a hřeje nás dobrý pocit z výměny záložek a vědomí, že jsme
někomu mohli udělat radost. Nyní se již těšíme na další ročník a je možné, že se nás zapojí ještě
více. Ze tříd se nám vrací moc příjemné ohlasy a děti jsou k této akci moc hezky a přirozeně
motivováni.

