
AKO SA ŽIACI VYDALI POKORIŤ ŠKOLSKÚ PEVNOSŤ 

Piatok 19. decembra 2014 bol pre žiakov Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave naozaj 

výnimočný. V posledný vyučovací deň pred zimnými prázdninami (z čoho mali decká 

oprávnenú radosť  ) sa ich škola premenila na stredovekú pevnosť! 

Žiaci sa v tento deň preniesli do stredoveku a spoznávali starú známu budovu školy ako nikdy 

pred tým. Na niekoľkých stanovištiach ich čakali rôznorodé úlohy, v ktorých museli preukázať 

svoju šikovnosť, bystrosť, ale aj široké vedomosti – školskú pevnosť totiž mohli zdolať len tí 

najodvážnejší z nich. 

Šermiari zo Skupiny historického šermu URSUS (www.shs-ursus.sk) spolu so svojimi Mladými 

medveďmi (deti z krúžku historického šermu organizovaného v rámci ZŠ) pripravili pre žiakov 

jedno edukatívno-historické popoludnie plné zábavných hier a kvízov. Interiér aj exteriér 

základnej školy rozdelili na niekoľko stanovísk. Žiaci si tak mohli vyskúšať svoju presnosť pri 

lukostreľbe, hode oštepom na terč, či pri hádzaní krúžkov na meč. Silu a obratnosť 

dokazovali napríklad v držaní krúžkovej košele na čas a v prekážkovom behu. Ten však nebol 

len tak obyčajný, vybraný súťažiaci mal totiž na sebe oblečené rytierske brnenie. Svoje 

vedomosti mali možnosť preukázať pri všeobecnom kvíze, naučili sa tiež spoznávať rôzne 

historické chladné aj palné zbrane, prilby a štíty. Ich úlohou bolo aj dokázať bystrosť 

a postreh pri sledovaní krátkej filmovej ukážky známeho historického filmu Kráľovstvo 

nebeské. Čo by to bolo za stredoveké popoludnie, ak by si neobliekli pravé brnenie? Jednou 

z úloh bolo preto vybraného žiaka obliecť do rytierskej výstroje – samozrejme na čas a za 

burácajúceho povzbudzovania spolužiakov. 

 Na konci popoludnia sme mohli s radosťou skonštatovať, že Školská pevnosť bola úspešne 

dobitá! Najúspešnejším triedam z každého ročníku sa rozdali ceny. Slávnostnú ceremóniu 

však navyše obohatil aj atraktívny súboj dvoch tried z 9. ročníka, ktoré získali rovnaký počet 

bodov. Vzniknutú remízu tak musela rozhodnúť súťaž v držaní krúžkového brnenia na čas. 

O napätie teda nebola núdza až do samého záveru! Žiaci sa následne rozbehli užívať zimné 

prázdniny. Školská pevnosť tu však bude hrdo stáť aj v ďalšom roku a je celkom možné, že 

opäť príde čas, kedy sa žiaci budú musieť vydať na ďalšiu dobrodružnú výpravu...  

Viac fotografií z podujatia nájdete na fan page SHŠ Ursus - www.facebook.com/shs.ursus 
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