
Projekt Záložka do 
knihy spojuje školy 
V říjnu 2017 se žáci 3. a 4. ročníku naší školy 
zúčastnili osmého ročníku česko-slovenského 
projektu pro základní školy „Záložka do knihy 
spojuje školy: Tajuplný svět knižních příběhů“. 
Projekt se konal při příležitosti Mezinárodního 
měsíce školních knihoven. Cílem tohoto 
projektu bylo navázat kontakty mezi českými 
a slovenskými základními školami a podporovat 
čtenářství prostřednictvím vzájemné výměny 
záložek do knih. 

Naší partnerskou školou se stala Základní škola Vysoká nad Uhom. Obec leží v Košickém kraji, 
v okrese Michalovce na západě Slovenské republiky. Je to málotřídní škola (1.-4. ročník), kam 
chodí v letošním roce jen 19 žáků, o které se starají 3 učitelé. Tato škola se zapojila už do 
předchozích ročníků projektu, takže nám paní učitelka Mgr. Lucia Paľovčíková mohla být 
nápomocna dobrou radou.  

Naši žáci připravovali pro slovenské děti záložky s tématikou komiksových příběhů Čtyřlístek. 
Použili jsme kartičky pexesa a děti pastelkami a fixy kreativně dokreslovaly jejich zbývající 
části. Zahrály si tak na ilustrátora komiksu. 

Děti se živě zajímaly o to, zda budou rozumět dopisům, které napíší slovenské děti, a také o 
to, jestli ony zase budou rozumět jim. Při vytváření záložek jsme se proto seznamovali se 
slovenským jazykem – pouštěli jsme si známé pohádky ve slovenštině. Děti postupně ztratily 
obavy a zjistily, že jsou si naše jazyky velmi podobné. Vyrobili jsme celkem 23 záložek – pro 
děti i pro jejich učitele, které jsme odeslali na Slovensko poštou. Přibalili jsme i pexeso se 
všemi hrdiny Čtyřlístku, časopis a knihu Hloupežníci od Miloše Kratochvíla. Chtěli jsme, aby si 
děti v partnerské škole mohly také přečíst něco v češtině. 

Na oplátku jsme dostali ze Slovenska balíček 
s překvapením. Uvnitř nás čekala knížka popisující 
krásy obce Vysoká nad Uhom, několik propisek, 
odznáčků a hlavně záložky, na kterých si daly 
slovenské děti velmi záležet. Hlavním motivem 
záložek byly bajky a ze záložek se na nás usmívali 
jejich hlavní hrdinové – například čáp, myška, lev, 
vlk nebo havran. Dětští autoři na záložky také 
vepsali ponaučení, které každá bajka přináší, a vše 
doprovodili knížkou, kde jsme si mohli tyto bajky 
přečíst. 

Práce na záložkách nás velmi bavila a věříme, že se naše škola příští rok přihlásí opět. 

 

 



 

 

 

 

 


