Zálož ka do knihy spája slovenské š koly – je názvom a aj hlavným mottom projektu, ktorý
organizovala Slovenská pedagogická kniž nica. Tento rok to bol už 6 roč ník. Do projektu sa
prihlásilo 189 stredných š kôl s celkovým poč tom 9 828 ž iakov. Z toho 21 ž iakov naš ej 2. A
triedy reprezentovalo naš u š kolu.
Celé to zač alo návrhom pani profesorky Smoroň ovej na hodine slovenského jazyka, č i by
sme sa ako trieda chceli zapojiť do tohto celoslovenského projektu. Vypoč uli sme si informácie
a parametre, ktoré projekt zahŕ ň a. Témou projektu zálož ka boli: „ REGIONÁLNI AUTORI.“
Mali sme si pripomenúť významných autorov z okolia Sabinova ako napríklad Jolana
Cirbusová, Bohuslav Nosák-Nezabudov, Gabriela Janč aryová, Laura Fechová alebo aj pre naš e
gymnázium veľ mi dôlež itého Antona Prídavka a ich diela.
Zálož ka mala obsahovať meno a priezvisko autora, prípadne jeho fotku, názov diela a
taktiež nejakú ilustráciu k danej téme. Ak nás zaujal nejaký citát¸ tak aj ten. Kontakt na š kolu,
meno, ale aj kontakt na výrobcu zálož ky mali byť súč asť ou druhej strany zálož ky.
Hlavnou myš lienkou tohto projektu je spoznať sa s inými š tudentmi, mestami, š kolami.
Kaž dá zapojená š kola dostala svoju druž obnú š kolu, s ktorou si tieto zálož ky vymenili. My
sme dostali Spojenú š kolu zo Seč oviec. Pozreli sme si webovú stránku ich š koly, tá vznikla
spojením gymnázia a odbornej š koly. Prváci z gymnázia, s ktorými sme si menili zálož ky, boli
veľ mi kreatívni a za podklad zálož iek si zvolili kreslenie farbič kami. My sme dostali námet od
pani profesorky Smoroň ovej, aby sme zálož ky vytvorili v elektronickej podobe. Na hodine
informatiky s pani profesorkou Vujč íkovou sme sa pustili do ich tvorby. Potrápili sme svoju
pamäť , využ ívať sme mali uč ivo o programe Word, ktoré sme už mali mať v malíč ku. Ale ako
to už býva, niektorí sme museli siahať nie do malíč ka, ale oveľ a, oveľ a hlbš ie. :-O Nakoniec
sme s veľ kou pomocou pani profesorky zvládli vytvoriť základ pre zálož ku. V nasledujúcom
týž dni, keď sme boli na kurze v Tatrách, sa zálož ky vytlač ili a zalaminovali, aby vyzerali
honosnejš ie a taktiež dlhš ie vydrž ali.
Po niekoľ kých dň och na hodine slovenského jazyka nám pani profesorka rozdala zálož ky,
ktoré už priš li od naš ich nových kamarátov zo Seč oviec. So zálož kami priš iel aj sprievodný
list, ktorý poslala ich pani uč iteľ ka. Poteš ili sme sa, so zálož kami sme si spravili spoloč nú
fotku a poslali im naš e darč eky, aby aj oni mali radosť . Odozva zo Seč oviec priš la veľ mi
pozitívna a slová ich vyuč ujúcej v nás vzbudili pocit eufórie: „ ... dnes sa prváci doč kali
darč ekov. Veľ mi, veľ mi sa páč ili a niektorí si uvedomili, ž e sa mohli pousilovať viac, keď
videli, aké úhľ adné boli tie Vaš e. Ž rebovali, aby delenie bolo aspoň trochu objektívnejš ie,
keď ž e vš etky boli výnimoč né a zaujímavé.“
Tento projekt bol príjemným spestrením vyuč ovacích hodín a hlavne dobrého pocitu z
nadviazania nového priateľ stva a chvíľ kového poteš enia iných.
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