Vážená paní Hrnčíriková,
nejprve bych Vám chtěla moc poděkovat za zaslané záložky. Dětem udělaly
ohromnou radost, byla jsem až překvapená, s jakým nadšením záložky dostávaly.
Omlouvám se za drobné zdržení v komunikaci, ale v současné době nám v Ústí
nad Labem řádí žloutenka a probojovala se i do naší školy, takže jsme měli plné
ruce práce.
Záložky jsme vyráběli v několika třídách (5. A, 5. B, 6. A). Vybrala jsem vzkazy,
které ilustrují rozmanité pocity žáků. Naleznete je níže.
Žáky práce skutečně bavila, a tak mě napadlo, zda bychom si například nemohli
čas od času například napsat email či poslat dopis. Nevím, zda to je reálné, ale
naše děti se určitě chystají poslat vám alespoň vánoční pozdravy.
Ještě jednou Vám moc děkuji za příjemnou spolupráci.
S pozdravem Š. Pešková

Vzkazy z výroby záložek:
Jsem zvědavá, jakou záložku dostanu.
Vyrobím dvě stejné záložky, jednu odešlu, jednu si nechám. A vždycky, když ji
použiju, tak si vzpomenu, že někdo taky čte s tou druhou.
Neumím moc kreslit, tak se bojím, abych si neudělal ostudu.
Snažím se, aby záložka byla hezká. Aby ten, kdo ji dostane, z ní měl radost a
opravdu ji využil.
Zajímalo by mě, jestli na Slovensku čtou stejné knihy jako my.
Doufám, že mou záložku nedostane někdo, kdo ji hned hodí do koše.

Vzkazy po obdržení záložek od Vašich žáků:
Taky se nám povedly takové krásné záložky? A mají z nich stejnou radost jako
my?
Ahoj, já jsem David. Tvoje záložka (modrá tužka) je moc hezká. Děkuji!
Ahoj Sáro D. Děkuji Ti za záložku. Je moc pěkná. Myslím si, že se mi bude číst
lépe. Děkuji. S pozdravem Martina L
Chci poděkovat za nádherné záložky a doufám, že i vám se záložky od nás líbily.
Děkuji za záložku, moc mě potěšila. Moc mě bavilo záložku kreslit.
Ahoj, když jsem viděl, co jste nám poslali za záložky, hanbil jsem se, co jsme vám
poslali my. Mám rád Slovensko.
Vaše záložky jsou užasné!
Děkuji za záložku s krtečkem. Je nádherná. Jestli mi chceš něco napsat, jsem na
facebooku - Tomáš J.
Nazdar! Doufám, že záložky došly v pořádku a že se líbily. Já jsem si na nich dal
hodně záležet a myslím, že i celá naše třída.
Moc děkuji za krásnou záložku. Doufám, že se vám líbí i ta má. Mimichodem já
jsem dostala jako záložku krásného hnědého medvídka se zelenými oblečky.
Takže jestli znáte člověka, který to vyráběl, prosím vyřiďte mu, že moc děkuji, je
opravdu krásná.
Děkuji za záložku, je moc hezká, jmenuji se Tomáš K., mám rád modrou barvu.
Baví mě sport.
Moc děkuji za krásnou záložku. Je moc hezky udělaná. Při vyrábění té své jsem
myslela na to, že ji dostane nějaká hodná holčička a že si s ní bude číst.
Moc děkuji za záložku s kočičkou. Mohli bychom si také posílat nějaké další věci
(věci na Vánoce, dekorace atd.).

Adresa školy v ČR (ak niektorá pani učiteľka chce so žiakmi
poslať do Čiech vianočné pohľadnice, prípadne dať kontakty
na žiakov ):
ZŠ s MŠ Nová
Nová ulica 1432/5
400 11 Ústí nad Labem

