
 

 

 

Projekt -  Záložka do knihy spojuje školy 

Stejně jako v předchozích letech jsme se i letos zapojili do česko – slovenského projektu 

„Záložka do knihy spojuje školy“. Projekt vyhlašuje Národný institut vzdelávania a Knihovna 

Jiřího Mahena v Brně k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven.  

Cílem projektu je navázání kontaktu mezi českými a slovenskými základními školami a 

podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci z České republiky vytvoří 

záložku do knihy, na níž libovolnou technikou ztvární téma česko-slovenského projektu. Poté 

si záložky vymění s žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenské republiky. Výměnu 

záložek mohou školy využít k navázání spolupráce, kontaktů nebo na poznávání jazyka, 

literatury, historie, kultury, regionálních zvyků či života žáků ze Slovenské republiky.  

 

Doprovodným programem výroby záložek na naší škole jsou různé aktivity zaměřené na 

podporu kreativního čtenářství.  Např. čtenářské dílny, pravidelné návštěvy místní knihovny 

v rámci školní družiny, besedy v knihovně, využívání školní knihovny apod.  

 

Letošní téma: „Můj literární příběh čeká na Tvé přečtení“ nás inspiroval k podpoře čtenářské 

gramotnosti žáků v oblasti tvůrčího psaní.   

 

V týdnu od 10. 10. do 14. 10. se všichni žáci naší školy zapojili do vymýšlení vlastních 

příběhů, ke kterým po té vytvořili ilustraci na záložky, které si vymění s žáky z partnerské 

školy v Košicích.  

Prvňáčci dohromady vytvořili leporelo k příběhu, který sami vymysleli o papírovém draku 

Robinovi a jeho dobrodružstvích. Příběh navíc oživili písničkou. Druháci vymýšleli příběhy 

ve skupinkách. Ve své fantazii tak třeba přivedli k životu hrdinnou paní Martinku, která se 

utkala s ufony. Třetí ročník pracoval ve trojicích. Všichni měli společný začátek o princezně 

zavřené ve věži, ale pokračování již měl každý úplně jiný a názorně tak ukázali, že ne 

všechny příběhy musí končit stejně a vždy je dobré si počkat, jak se dané vyprávění vyvine. 

Čtvrťáci a páťáci již pracovali všichni sami za sebe a vytvořili tak spoustu originálních prací. 

Některé byly strašidelné, jiné vtipné, další kouzelné a některé naopak zcela reálné. Dočetli 

jsme se tak o nástrahách, které mohou číhat všude kolem, o princi ve vesmíru, o kouzelné 

kuchařce, jedovaté houbě a jejích problémech s mořskou nemocí a mnoho dalších. 

 

V každé třídě žáci s vyučujícími vybrali příběhy, které je nejvíce zaujaly. V pátek 14. 10. 

proběhlo ve škole autorské čtení, během kterého své výtvory představili autoři svým 

spolužákům z ostatních ročníků. 

 

 

 

 

 


