Hodnocení 8. ročníku česko-slovenského projektu
Záložka do knihy spojuje školy: Tajuplný svět knižních příběhů
Naše škola: ZŠ, Jarní 400, Orlová-Poruba, ČR
Koordinátor: PhDr. Jarmila Nelhübelová
Partnerská škola: Základná škola Štefana Závodníka, Pružina 408, SR
Koordinátor: Mgr. Adriana Šterdasová
Česko-slovenský projekt „Záložka do knihy spojuje školy: Tajuplný svět knižních
příběhů“, který v září

vyhlásila

Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze

ve spolupráci se Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislavě, byl ukončen 31.10.2017.
Do letošního 8. ročníku se přihlásilo celkem 1 134 škol, z toho z České republiky 337
škol (37 073 žáků) a ze Slovenské republiky 797 škol (101 175 žáků). Komplexní vyhodnocení projektu bude zveřejněno 30. 11. 2017 na webové adrese Knihovny Jiřího Mahena
v Brně (http://www.kjm.cz). Dokumenty z projektu budou předány na Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky a rovněž na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
sportu Slovenskej republiky.
Projektu se účastníme již několik let. Vždy nám zpříjemní začátek školního roku, je
zdrojem inspirace. Těšíme se na nové kontakty i záložky. Společně přemýšlíme nad tím, jaká
bude spolupráce s přidělenou školou, jakým způsobem přistoupí k realizaci projektu, jakou
technikou žáci zpracují zvolené téma a vytvoří záložky.
V tomto školním roce jsme od organizátorů česko-slovenského projektu obdrželi
kontakt na ZŠ Štefana Závodníka, Pružina 408, se kterou jsme v tomto směru spolupracovali
i v roce 2016/2017.
Téma Tajuplný svět knižních příběhů bylo velmi zajímavé. Žáci si přinesli do školy
knihy, se kterými chtěli svoje spolužáky seznámit. Četli jednotlivé příběhy či pasáže z knih.
Vyprávěli si navzájem příběhy, které je zaujaly. Seznamovali se s prostředím partnerské školy,
s jejich webovými stránkami, se slovenským jazykem. V závěru hodiny vyráběli libovolnou
technikou záložky pro děti z partnerské školy a psali krátké vzkazy pro slovenské žáky.

Moc děkujeme organizátorům za tento krásný projekt, který žáky motivuje ke čtení,
podporuje jejich vztah ke knihám, jejich fantazii, kreativitu, manuální zručnost a v neposlední
řadě pomáhá vést jejich kroky do knihoven. Poděkování patří rovněž i učitelům, kteří žáky
motivovali a vedli. A samozřejmě dětem, které s nadšením vytvářely záložky pro žáky
z partnerských škol.
Hlavní cíle projektu, tj. navázání kontaktů se slovenskou školou a podpora čtenářství
prostřednictvím výměny záložek, byly beze zbytku splněny.
Záložky našich žáků:

