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Vyhodnotenie projektu „Záložka do knihy spája školy“ 

Po vyhlásení projektu SPK sa prihlásila aj naša škola – Zš s Mš Podolie. Zapojených bolo 19 

žiakov, 13 žiakov z 1. stupňa a 6 žiakov z 2. stupňa. 

Ako partnerská škola nám bola pridelená ZŠ Belá – Dulice pri Martine. Na tejto škole sa do 

projektu zapojilo 20 žiakov. 

Od začiatku sme celému projektu venovali veľkú pozornosť. Najskôr to boli rozhovory – 

oboznámenie sa s projektom, hľadanie vhodného literárneho hrdinu pre žiakov mladšieho školského 

veku, samotná realizácia – rozvoj kreativity, fantázie a manuálnej zručnosti žiakov, uplatnenie 

vlastnej tvorivosti. Žiaci boli týmto projektom veľmi nadšení a pracovali s veľkou chuťou. 

Vyrábali sme záložky rôznych tvarov, s rôznymi motívmi v ŠKD, tiež počas školského vyučovania 

na hodinách výtvarnej výchovy. Čítali sme veľa rozprávok a rôznych dobrodružných príbehov. Pri 

tejto príležitosti sme navštívili rodný dom spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej v Bzinciach pod 

Javorinou. Termín odoslania záložiek sme dodržali. Keďže sme vyrobili  viac záložiek, urobili sme si 

výstavku našich prác na výstavných paneloch našej školy. Po obdržaní žáložiek z partnerskej školy, 

sme tieto práce vystavili medzi záložky našich žiakov. 

Vyjadrenia našich žiakov – autorov záložiek 

- Môj námet na záložku ? Je to Šípková Ruženka. Pracoval som s veľkou chuťou. 
Juraj Hrušovský 2. A 

- Veľmi rád som sa zapojil do projektu Záložka do knihy spája školy. Vybral som si hrdinu z knihy                   

Opice z našej police – Fricka        

Šimon Pollák 3. A 

- Práca sa mi veľmi páčila. Môj hrdina bol z knihy Zajko Bojko.  

Mariana Hájková 4. A 

- Keďže som veľkým milovníkom zvierat, pre svoje záložky som si vybral motívy zo zvieracej ríše – 

žirafa, lev ...          

Oliver Pisca 5. A 

- V každej rozprávke je zabávač, ktorý rozveseľuje celé kráľovstvo – šašo. To bol môj námet na 

záložky          

Zuzana Pätnická 5. A  

 

Poďakovanie patrí vedeniu školy, pedagógom, žiakom za výdatnú pomoc pri realizácií tohto 

projektu. 
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