222 ROKOV ZÁKLADNÉHO ŠKOLSTVA V OBCI DUNAJSKÁ LUŽNÁ
PRVÁ ŠKOLA V OBCI

ĽUDOVÁ ŠKOLA V SCHILDERNE – DÉNESDE

Práve v tomto roku si pripomíname 222. výročie otvorenia prvej školy v našej obci. V roku 1793
pri evanjelickej farnosti v obci Mischdorf (od roku 1945 Nové Košariská) otvorili jednotriednu
školu s vyučovacím jazykom nemeckým. Škola sa nachádzala na súčasnej Košariskej ulici č.161,
rozmery učebne boli 9 x 5 metrov. Prvým učiteľom bol Ondrej Zilchart, ktorý zastával učiteľské
miesto v rokoch 1793 – 1809. V roku 1905 už škola nepostačovala potrebám obce a ani nespĺňala
školské predpisy, preto bola prebudovaná na dvojtriednu školu. V prednej časti budovy bol byt
pre učiteľa, smerom do priestranného dvora boli dve triedy. V roku 1945, po vysídlení
nemeckého obyvateľstva a príchode slovenských rodín do obce, sa v škole vyučovalo slovensky.
Škola už nebola samostatná, triedy patrili pod Riaditeľstvo Národnej školy v Jánošíkovej. V škole
sa vyučovalo až do vybudovania novej dvadsaťtriednej školy v roku 1962. Budovu školy potom
odkúpila Jednota SD Bratislava-vidiek na skladové priestory, časom schátrala a v súčasnosti už
budova nestojí. Fotografiu školy sa nám nepodarilo ani po dvojročnom pátraní získať, preto sme
požiadali výtvarníčku Anku Grňovú o kresbu budovy školy.

Vybudovaním kláštora sestier sv. Kríža v roku 1908 (na súčasnej Jánošíkovskej ulici č.5) sa vytvorili podmienky pre otvorenie rímskokatolíckej ľudovej školy v obci Schildern-Dénesd (neskôr Jánošíková). V ľudovej škole
boli nemecké a maďarské triedy, čo zodpovedalo vtedajšiemu národnostnému zloženiu obyvateľstva obce.

Fotografia budovy školy z roku 1930,
v škole boli štyri učebne.
Žiačky nemeckej triedy ľudovej školy v r. 1926.

Trieda starších žiakov v roku 1936 s riaditeľom školy
Karolom Rummerom a vyučujúcou sestričkou.

Trieda mladších žiakov s riaditeľom školy a sestričkou
v roku 1936.

Na fotografii z roku 1930 je ďalšia budova
rímskokatolíckej školy (na súčasnej
Jánošíkovskej ulici č.29),
v ktorej boli umiestnené dve triedy.

RIADITELIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY OD ROKU 1945 PO SÚČASNOSŤ
V škole sa učili žiaci prvého stupňa. Z učiteľov, ktorí v škole
učili, si spomíname na Annu Feriačíkovú, Jána Mackoviča,
Margitu Vallovú, Máriu Čániovú, Martu Solařovú, Elenu
Gipsovú. Byt v prednej časti spočiatku obývali slobodní
učitelia, neskôr v byte býval učiteľ Pavol Guba s rodinou a do
roku 1962 učiteľka Juliana Jánošíková s rodinou.

Žiaci tretej triedy v r. 1958 sú vyfotografovaní na
dvore prvej školy. Priestranný dvor bol bohato
využívaný počas prestávok i na telesnú výchovu.
V zadnej časti dvora bola latkovým plotom
ohradená zeleninovo-ovocná záhrada, ktorá v r.
1955 – 1960 slúžila mičurinskému krúžku na
pestovanie zeleniny i užívateľom bytu.

Informačná
tabuľa nemeckej
obecnej školy.
Žiaci chlapčenských tried 1.-3. roč. v r. 1911 s učiteľom
Karolom Rummerom, farárom Augustínom Ludwigom
a kaplánom.
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1945 – MEDZNÍK V ZÁKLADNOM ŠKOLSTVE V OBCI
V roku 1945 bola v obci otvorená štátna Národná škola s vyučovacím jazykom slovenským. Sídlom bola bývalá rímskokatolícka škola na súčasnej Jánošíkovskej ulici č.5. Súčasťou školy bola i budova školy pri evanjelickej farnosti na súčasnej Košariskej ulici č.161 a budova rímskokatolíckej školy na súčasnej Jánošíkovskej
ulici č. 29. Pamätníci spomínajú, aké problematické bolo zaraďovanie detí pôvodných maďarských, rómskych a zmiešaných maďarsko-nemeckých rodín do tried, pretože nevedeli slovensky. Bez ohľadu na vek, bola väčšina pridelená do prvej triedy. 7-10 ročné deti, ktoré už aspoň pár slov vedeli po slovensky, zaradili do
druhej a tretej triedy. Postupných ročníkov pribúdalo a v školskom roku 1953-1954 škola bola plnoorganizovaná, to znamená, že na škole boli už i triedy 6.-8. postupného ročníka. Názov školy sa zmenil na Osemročnú strednú školu a prvým riaditeľom sa stal Pavel Hudec z Rovinky. V školskom roku 1953-1954
pre nedostatok priestorov pre učebne boli dve triedy dočasne umiestnené do bývalého hostinca na rohu súčasnej Kováčskej a Hlavnej ulice. V roku 1954 bola dokončená prístavba k pôvodnej budove školy, počet učební sa rozšíril na 6, ale naďalej sa na vyučovanie využívali ďalšie dve budovy školy.
Anna Feriančíková v 50.
rokoch patrila medzi
najaktívnejších učiteľov,
viedla večery mládeže, so
spevokolom nacvičila
množstvo piesní, pripravovala
kultúrne programy pre obec
i susedné obce.

V roku 1954 v rámci prístavby boli k stranám
školy pristavané dve triedy a kabinety. Škola
mala priestranný areál, ktorý bol využívaný na
hodinách telesnej výchovy i na voľný pohyb
počas prestávok. V roku 1956 pribudla letná
konštrukcia na telesnú výchovu.

Mnohopočetná II. trieda v šk. r. 1950-1951 s učiteľom
Imrichom Mirtom.
Vysvedčenie zo školského
roku 1952-1953 dokladuje
názov školy - národná
škola. Vľavo: Informačná
tabuľa na národnej škole
v Jánošíkovej.

Piataci na dvore školy v Jánošíkovej v školskom roku 1954-1955
s pani učiteľkou Feriančíkovou. V pozadí za plotom vidieť
pôvodný dom Oroschových, ktorý bol v roku 1956 odstránený
kvôli výstavbe betónovej cesty do Šamorína.

Predná a zadná strana vysvedčenia zo šk.
roku 1953-1954, v tomto šk. roku sa
národná škola zmenila na plnoorganizovanú osemročnú strednú školu.
Vľavo: Informačná tabuľa na osemročnej
strednej škole v Jánošíkovej.

Prváci v šk. r. 1956-1957 s pani učiteľkou Klímovou.

Terézia Vrablecová v 50. rokoch učila na
druhom stupni, voľný čas venovala
mimoškolskej činnosti, nacvičovala divadelné
hry, so speváckym zborom v nahrávacom
štúdiu Slovenského rozhlasu už v tomto
období nahrali piesne na platňu, ktoré
následne zaznievali v obecnom rozhlase.

1962 – NOVÝ ŠKOLSKÝ AREÁL
V školskom roku 1960-1961 sa osemročné školy zmenili na základné deväťročné školy, priestory škôl v obci už nepostačovali pre zvýšený počet tried. Miestne národné výbory v Nových Košariskách, Novej Lipnici a Jánošíkovej vyvinuli snahu o vybudovanie veľkej priestrannej školy v priestoroch záhrady na súčasnej Školskej
ulici v Nových Košariskách. Nová dvadsaťtriedna škola bola do užívania odovzdaná v roku 1962. Navštevovali ju žiaci zo všetkých troch obcí, ale i spádových obcí Rovinka, Kalinkovo, Hamuliakovo a Miloslavov. Prvým riaditeľom bol Ján Hostiak. V prvej etape boli vybudované len dve budovy, ku ktorým v roku 1980 pribudla
budova telocvične, v roku 1982 budova školskej jedálne a družiny a v roku 2015 ďalšia budova pre školské triedy.

Dva pavilóny školy vybudované v roku 1962.

Pani učiteľka Gálfiová so štvrtákmi v školskom roku
1967-1968.
Priestory vedľa školy upravujú žiaci pod vedením
pani učiteľky Hubertovej.

Školská telocvičňa bola budovaná v Akcii Z (70%
prác brigádnicky), do užívania bola slávnostne
odovzdaná 22. októbra 1980.

V roku 1982 bola dokončená budova školskej jedálne
a školskej družiny. Oddelenia školskej družiny boli
umiestnené na poschodí budovy.

Letecký pohľad z roku 2005 nám predstavuje celý areál školy v tomto
období.

V roku 2015 bola v školskom areáli za telocvičňou vybudovaná ďalšia tzv.
modulová budova školy pre ďalších osem tried.

Obsah panela pripravila: Mária Ducková-Adamcová
Grafická úprava: Mária Kozová
Fotografie: archív Senior klubu, archívy učiteľov ZŠ, Mária Ducková-Adamcová a Juraj Keszegh. Panel bol pripravený na Deň obce 2015.

