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.Florbal patrí medzi mladé športy. V súčasnej forme vznikol oko-

lo roku 1970, keď sa partia študentov v Švédskom mestečku 

Gothenburg nudila po vyučovaní a začali sa zabávať hraním hry, 

ktorá čiastočne pripomínala súčasný florbal.  

 

Na Slovensku sa florbal 

hráva oficiálne od roku 

1997. Členom medziná-

rodnej federácie sme sa 

stali v roku 1999, keď 

sme do nej vstúpili spolu 

s Brazíliou 

a Holandskom. 

K profesionálnej súťaži je 

síce ešte ďaleko, ale vďa-

ka relatívnej nenáročnosti 

florbalu sa šport raketovo 

šíri a mládežnícka základ-

ňa je čoraz vyššia.  
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     Dňa 13.4.2022 sa na našej škole 

uskutočnil Svetový deň florbalu. Vy-

zvali sme dievčatá i chlapcov, aby si  

zahrali florbal so svojimi spolužiak-

mi. 

     Na veľké potešenie organizá-

torov aj žiakov sa do hry zapojili 

aj učitelia, ktorí si so svojimi 

žiakmi vzájomne zmerali sily. 

     Cieľom bolo deťom pri-

blížiť, aký skvelý môže byť 

šport, pripomenúť im radosť 

z pohybu s kamarátmi, zažiť 

spolu nadšenie, na aké sme 

pre covid takmer zabudli. 

     Netradičný  deň určite priniesol žiakom veľa pozitívnych športových 

zážitkov a hlavne veľa pohybu. Už teraz sa všetci tešíme na Medzinárod-

ný deň florbalu v roku 2023.  

     Športu zdar a florbalu zvlášť! 
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Literatúra a čítanie s porozumením 

patrí aj na našej škole k dôležitým 

zručnostiam, ktorým sa žiaci učia 

počas celého štúdia.  

      

         Dňa 21.4.2022 sa na našej ško-

le organizovalo školské kolo literár-

nej súťaže, kde si žiaci vyskúšali, as-

poň na chvíľku, aké je to byť recitá-

torom.  
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Porota mala ťažké rozhodovanie, pretože všetci žiaci 

sa so svojimi pani učiteľkami svedomito pripravovali.  

Víťazi: 

1. miesto: Michaela Závadská z 8.B. 

 2. miesto: Blažej Horvát zo 6.B a DávidMirga z 8.A.  

3. miesto:  Alexandra Horvátová z 9.A.  

Sme radi, že sa žiakom darilo a veríme, že sa pri rovnakej príležitosti opäť 

stretneme. 
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     Dňa 27.4.2022 Kolégium Zelenej 

školy zrealizovalo aktivitu pod ná-

zvom Slávnostné otvorenie školskej 

záhrady. Bola to posledná aktivita 

vyplývajúca z Environmentálneho 

akčného plánu v dvojročnom certifi-

kačnom období, ktorého témou bola 

Zeleň a ochrana prírody.  
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     Táto aktivita bola akýmsi vyvrcholením našej dvojročnej snahy o získanie 

certifikátu a vlajky Zelenej školy a zároveň prípravou na nadchádzajúcu hod-

notiacu návštevu. Slávnostného otvorenia školskej záhrady sa zúčastnilo ve-

denie našej školy, kolegovia, ako aj vybraní žiaci OU a druhého stupňa ŠZŠ.  

      Pani riaditeľka prestrihla pásku 

a detským šampanským pokrstila 

novú informačnú tabuľu, ktorá vďa-

ka svojim interaktívnym prvkom 

bude spestrovať vyučovacie hodiny 

v školskej záhrade. Potom žiaci 

z užšieho kolégia previedli všet-

kých zúčastnených školskou záhra-

dou a prezentovali novinky, ktoré 

do nej pribudli. Prezreli si novo vy-

sadené ovocné stromy a kríky 

a dozvedeli sa mnoho zaujímavostí 

o jednotlivých druhoch drevín a 

spôsobe ich pestovania.  

     Neskôr sa všetci presunuli 

k novému prírodnému jazierku, 

ktoré sa stalo pýchou našej školskej 

záhrady. Okrem toho, že je to este-

ticky hodnotné prírodné zákutie, 

budeme ho môcť využívať aj na 

rozličných premetoch počas vyučo-

vania.  
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     Všetci v Zelenej škole veríme, že aj napriek nepriaznivému počasiu 

sa aktivita každému páčila a že bude motiváciou pre žiakov, ale aj pani 

učiteľky, realizovať čo najviac výučbových aktivít vonku, v prírode, 

v nádherných zákutiach, ktoré nám školská záhrada ponúka. 



10 

 



11 

 

 

     Deň matiek - práve druhá 

májová nedeľa je deň, kedy 

sa vzdáva úcta matkám 

a materstvu. 

      Ako však povedať oby-

čajné „ďakujem“ neobyčaj-

ným spôsobom? Možností je 

veľa a sú také rôznorodé ako 

sú rôzne aj naše maminy. 

Môže to byť vrúcne objatie, 

kvety, spomienka v podo-

be fotografie, čokoláda, či 

koláč alebo čas, ktorý strávi-

te spolu pri vašej obľúbenej 

aktivite.  
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     A práve takto spoločne sa rozhodli Deň matiek prežiť 12. mája žiaci 

našej školy spolu so svojimi matkami, pre ktoré si pripravili kultúrny 

program. V programe nechýbalo hovorené slovo, piesne, básne ale aj 

vtipné a humorné scénky. 

 

     Okrem bohatého kultúrneho programu a krásnej výzdoby boli 

pre mamičky prichystané rôzne aktivity. Mamičky si mohli za pomoci peda-

gógov a svojich detí zhotoviť mydlo, odmerať si svoj krvný tlak a občerstviť 

sa toastmi, palacinkami, kávou, prípadne čajom. Spoločne prežité chvíle 

veľmi rýchlo zbehli a tak sa všetci naplnení spomienkami, zážitkami 

a dobrou energiou pobrali domov. 
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     Dňa 26.5.2022 sa konalo školské kolo súťaže 

v speve moderných, umelých a rómskych piesní: Jaku-

boviansky slávik, v ktorom súťažilo 23 žiakov našej 

školy. 

 

Súťaž bola rozdelená do 3 kategórií: 

1. kategória: žiaci I. stupňa A variant a B variant 

2. kategória: žiaci II. stupňa A variant 

3. kategória: žiaci odborného učilišťa a praktickej školy 
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     Všetci spievali s radosťou a pre radosť a do piesní vložili nielen svoje 

srdce, ale aj dušu a energiu. Spevácke výkony jednotlivých účinkujúcich 

boli veľmi vyrovnané, a preto mala porota čo robiť, aby vybrala tých 

najlepších. Odmenou pre najlepších spevákov boli hodnotné ceny, 

z ktorých mali veľkú radosť. 

Výsledky speváckej súťaže: 

 

I. stupeň A variant a B variant: 

1. miesto: Sebastián Horvát - 3.C 

2. miesto: Slávka Jurková - 2.A 

3. miesto: Olívia Horváthová - 6.C 

3. miesto: Alexander Paločaj - 3.C 
Výsledky speváckej súťaže: 

 

II. stupeň A variant: 

1. miesto: Simona Horvátová - 8.A 

2. miesto: Nikolas Červeňák - 7.D 

3. miesto: Nikolas Kaleja - 9.A 

 

Odborné učilište a praktická škola: 

1. miesto: Katarína Holubová - III.OP 

2. miesto: Štefan Žiga a  

Michal Horvát - I.O 



15 

 

   Deň detí sme v našej škole oslávili športovými  

aktivitami. 

     Žiaci si mohli zmerať sily v rôznych štafetových súťažiach 

a vyskúšať tak svoju zručnosť v zdolávaní prekážok, hádzaní, behu, 

ale aj v dodržiavaní pravidiel. Starší žiaci museli ukázať aj spoluprá-

cu a tímového ducha, aby v súťaži zdolali svojho súpera.  

     Odmenou im bolo nielen povzbudzovanie spolužiakov, ale na 

konci aj drobná sladkosť. 
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Dejiny vysvedčení 

     Hodnotiť žiakov vysvedčením má u nás už stáročnú tradíciu. 
Svedčia o tom listiny, ktoré zbiera Múzeum školstva a pedagogi-
ky v bratislavskej Petržalke. 
Jednotlivé predmety neboli až také dôležité. Na vysvedčení sa 
síce uvádzajú – Ondrej sa napríklad učil náboženstvo, biblickú 
históriu, latinčinu, maďarčinu, nemecký pravopis či aritmetiku, 
ale známky za ne sa neuvádzali. Právoplatnosť listiny potvrdzo-
vala pečať z červeného vosku.  

Najstaršie vysvedčenie v múzeu z júla 1840. 
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V čase, keď dral školské lavice tento chlapec, vysvedčenia ešte 
nemali ustálenú formu. Tú nadobudli až koncom 19. storočia a 
používame ju prakticky dodnes. Známky mali už vtedy štyri ale-
bo päť stupňov a zodpovedali pojmom, aké poznáme 
v súčasnosti: výborný (veľmi dobrý), chválitebný, dobrý atď. 
Súčasťou hodnotenia, tak ako dnes, bolo už za Uhorska aj sprá-
vanie, alebo, ako sa tomu hovorilo, mravy. 

Najstaršie vysvedčenia sa ešte 
písali v latinčine, ktorú neskôr 
nahradila maďarčina. Slovenči-
na sa občas vyskytla ako pred-
met, no postupne sa vytrácala. 
„Napríklad na vysvedčení zo 
Stupavy z roku 1891 je ešte hod-
notený aj slovenský jazyk. 
V rokoch 1907 až 1918 však 
slovenčina úplne zmizla, lebo 
platili takzvané Apponyiho zá-
kony – vyučovacím jazykom sa 
stala maďarčina. Museli sa ju 
učiť aj na ľudových školách,“ 
približuje Slezáková.M 

Školská trieda za prvej ČSR 
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Historické vysvedčenia 

Vysvedčenie šiestačky  ľudovej školy v Stupave z  roku 1891 
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Historické vysvedčenia 

Vysvedčenie zo školského roku 1922/1923 
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     Dňa 30.6. 2022  sa žiaci  a pedagógovia našej 
školy zišli na školskom dvore, aby spolu v priateľ-
skej atmosfére slávnostne ukončili školský rok 
2021/2022.  

     Po štátnej hymne sa všetkým prítomným priho-
vorila riaditeľka školy Mgr. Beáta Tkáčová. Zhod-
notila dosiahnuté výsledky žiakov počas školského 
roka. Vyzdvihla pozitíva a úspechy, ale nezabudla 
upozorniť ani na nedostatky, ktorým by sme sa 
v budúcnosti mali vyhnúť. 
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     S potešením ocenila a odmenila tých najlep-
ších, ktorí sa pod vedením svojich pedagógov 
počas celého školského roka  2021/2023 zúčas-
tňovali rôznych súťaží a aktivít. Žiaci si z rúk 
riaditeľky školy prevzali diplomy a zaujímavé 
vecné ceny.  
     Na záver riaditeľka školy všetkým prítom-
ným žiakom, pedagógom i zamestnancom ško-
ly popriala krásne leto, veľa jedinečných zážit-
kov a predovšetkým zaslúžený oddych na na-
čerpanie nových síl a energie do ďalšieho škol-
ského roka. 
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