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Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave
a

Knižnica Jiřího Mahena v Brne
vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2019

10. ročník česko-slovenského projektu
pre základné školy a osemročné gymnáziá

Záložka do knihy spája školy:
List za listom – baví ma čítať

Cieľom česko-slovenského projektu je

nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami 

a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny 

záložiek do kníh. Žiaci zo Slovenskej republiky vytvoria záložku do knihy, na 

ktorej ľubovoľnou technikou stvárnia tému česko-slovenského projektu List 

za listom – baví ma čítať, a vymenia si ju so žiakmi z pridelenej 

partnerskej školy z Českej republiky.



 Za partnerskú školu sme dostali ZŠ Chlumčany z Českej republiky. Záložky 

sme vyrábali so zanietením a predstavou, že sa z nich budú tešiť žiaci v inej 

škole. Podarili sa nám naozaj veľmi pekné.  







 Netrpezlivo sme čakali záložky od kamarátov z Chlumca

a hneď sme si našli tú svoju záložku, ktorá nám spravila 

radosť.



 Naše záložky sa páčili aj v 

Chlumci. Dostali sme 

fotografie a krásny ďakovný 

list za naše záložky.



 Poďakovanie z Chlumca 

Dobrý večer, paní učitelko,

moc a moc Vám děkujeme za celý krásný obsah balíčku – za speciální záložky Harry Potter od jedné šikovné 

maminky, za zajímavé časopisy, ale hlavně za velmi pěkné záložky. Moc nás všechny potěšily.

Když balíček přišel ve čtvrtek odpoledne do školy, děti už byly na odchodu domů, tak jsme jeho otevření nechali 

na pátek. Děti už byly velmi netrpělivé a nemohly se otevření dočkat. S kolegyněmi jsme se domluvily, že 

rozprostřeme všechny záložky na jednu plochu a děti si budou očima vybírat než si jednu záložku vezmou. Ve

třídě jsme si pak všichni vybrané záložky dobře prohlédli a přečetli názvy knížek. Děti měly radost, že rozumějí

některým stejným názvům knih, které máme i u nás. S velkou chutí si je vložily do knížky a četli jsme. Někteří si 

je dokonce ani nechtěli dát do aktovky při odchodu domů a vzali si je s sebou v ruce na oběd jako svůj poklad, 

aby se mohli pochlubit také kuchařkám.

S kolegyněmi jsme obdivovaly i to, že jste si dali práci s laminováním záložek. Líbil se nám také Váš školní 

časopis, ale ještě jsme ho všechny nepřečetly. Budeme si ho vzájemně předávat.

S dětmi jsme zpívali také slovenskou lidovou písničku Dievča, čo robíš a prohlédli jsme si i Vaši školu na 

interaktivní tabuli na satelitní mapě. Dětem se líbilo, že máte u školy velké hřiště.

Myslíme, že se smysl celého projektu u nás krásně naplnil a jsme rádi, že byla zrovna Vaše škola to naší

partnerskou.Děkuji Vám za všechny kolegyně, ať se Vám moc a moc daří v profesním i soukromém životě a 

třeba se někdy někde opět potkáme. Přeji hezký večer.

Šárka Skutková



Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Šárke Skutkovej 

zo ZŠ Chlumčany za výbornú spoluprácu a tešíme sa už teraz 

na ďalší ročník tohto skvelého projektu.

Mgr. Dana Brideová


