
Dejepis extra 11/2016
Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu ...

V Misijnom múzeu v Nitre.



Vážení čitatelia,

do Vašich elektronických zariadení sa práve dostalo už jedenáste číslo občasníka
Dejepis extra. Tak veľa čísel sa nám zatiaľ nepodarilo vydať a to svedčí  nie iba
o záujme žiakov „túlať sa“ po historických pamiatkach, ale aj o ochote pedagógov

sprostredkovať im takouto zážitkovou formou „staršiu i mladšiu“ históriu.

V tomto diele Dejepisu extra sa dozviete viac o našej „návšteve“  Misijného múzea
v Nitre a „multimediálneho“ centra  Energoland v Mochovciach. Ale pekne po poriadku:

dňa 16.11. 2016 sme sa v hmlistom ráne stretli na Hlavnej železničnej stanici v Bratislave
a následne cestovali rýchlikom do Leopoldova. Z tohto mesta známeho bývalou veľkou
pevnosťou premenenou neskôr na ešte známejšie väzenie sme sa presunuli do Nitry.
Ponúkame niekoľko momentiek z vlakov - sú na nich tradičné cestovateľky, ale aj ich

mladší súrodenci, ktoré sa museli na seba tlačiť.



Na poslednej fotografii vpravo sú netradiční cestovatelia, ktorí sa však celkom osvedčili.
V oboch vlakoch sme (aj bez miestenky) v pohode sedeli.  Konečne Nitra! Po vystúpení

z vlaku sme sa vydali na cestu do Misijného múzea. Naše prvé zastavenie sa však konalo
pri mimoriadne pekne opravenom dome, ktorý dnes slúži ako lekáreň.

Čo myslíte,  z ktorého obdobia  tento dom pochádza?

Nepripomína vám jeho výzdoba niečo, o čom sme sa už učili?

Čo slúžilo ako námet jeho výzdoby?

Tí, čo sa exkurzie zúčastnili, to už vedia. (Dúfame, že si to aj budú pamätať!)
V súvislosti s touto opravenou nitrianskou lekárňou nás však trochu mrzelo, že jedna
z najznámejších bratislavských lekární, ktorá bola oproti Dómu  sv. Martina, už roky

chátra ...



Po pár minútach chôdze sme sa dostali k nitrianskemu cieľu našej exkurzie Misijnému
múzeu, ktoré zaberá časť budovy na nasledujúcom obrázku.

V Misijnom múzeu už  na nás čakali a pred prehliadkou nás usadili do rozľahlej
miestnosti,  ...

....tu sme sa dozvedeli (od nášho sprievodcu) základné informácie nielen o múzeu, ale aj
o cirkevnom ráde, ktorý ho spravuje. Zaujalo nás, že sa tu (vraj) nachádza aj najväčšia

zbierka (vypreparovaných)  cudzokrajných živočíchov na Slovensku umiestnených na
jednom mieste.



Po úvodnej „prednáške“ sme sa rozdelili do dvoch skupín, pretože náš sprievodca bol
k nám taký milý, že nám okrem priestoru múzea sprístupnil aj vedľa stojaci kostol, do
ktorého sme sa dostali „suchou nohou“ cez spleť chodieb, ktoré spájajú hlavnú budovu
s kostolom. Dokonca sme sa dostali aj do krýpt pod ním, ktoré nie sú bežne otvorené.
Všade sme mohli bezplatne fotografovať. Najskôr ponúkame pohľad do viackrát
prestavaného a modernizovaného kostola...



... následne do krýpt.



Teraz už konečne ponúkame aj pohľad do expozície múzea, ktorá sa venuje živočíchom...



Kým zvieratá neboli chránené sklom a dali sa dobre fotografovať, ostatné - z hľadiska
dejepisu zaujímavejšie predmety - boli za sklom a ich fotografovanie bolo veľmi zložité.

Napriek tomu ponúkame aspoň dva zábery, druhý aj s dvoma šiestačkami.

Po skončení prehliadky kostola, krýpt aj múzea sme sa presunuli do „prednáškovej“
miestnosti. Tu si vybral pán učiteľ “vrcholové družstvo“, ktoré sa išlo pozrieť na

nitriansku kalváriu.



Dobrovoľne chcela ísť asi tretina z nás, ale pán učiteľ vybral len tých, ktorí mali vhodné
obutie. Členmi vrcholového družstva (špeciálne poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia)

sa tak stali iba štyria chlapci a jedno dievča, ostatní na nich asi 20 minút spolu s pani
učiteľkou čakali v „prednáškovej“ miestnosti.  Tu je pohľad na vrchol kalvárie.

Po zdolaní kalvárie sme sa rozlúčili s misijným múzeom. Po ceste na stanicu sme sa (teraz
už všetci) rozhodli zdolať nejaký ten zákusok v miestnej cukrárni.  Naplnení zážitkami
a zákuskami sme nasadli na autobus, ktorý  pre nás poslali Slovenské elektrárne a ním

sme docestovali do Mochoviec do Energolandu.



Po vstupe do Energolandu sme si v šatni odložili kabáty a bundy a dupaním sme sa snažili
„vyrobiť čo najviac energie“, ...

... potom sme sa znovu rozdelili na dve skupiny - jedna išla do 3-D kina, druhá spoznávala
prízemie Energolandu. Skupiny sa potom vymenili.  Najväčší záujem bol o „motorku“, na
ktorej bolo potrebné prekonávať nie iba nástrahy trate, ale aj správne odpovedať na

otázky  dejepisno-energetického charakteru.



Potom sme sa prešli na poschodie Energolandu, kde sme mali možnosť vidieť aj „maketu
jadrového reaktoru“...

... dozvedeli sme sa aj to, ako sa nakladá s vyhoreným  jadrovým palivom.

Tie sudy za našim sprievodcom sú, samozrejme, prázdne.



Veľmi sa nám páčilo, že sme mohli skoro všetko vyskúšať sami,...

... ale (žiaľ) aj „naše skúšanie“  malo svoj (pre niektorých rýchly) koniec (aj keď niektorí
by si ešte „zajazdili na motorke!“), pretože čas neoklameš . Z Energolandu nás  čakala
cesta autobusom späť do Nitry, tam krátky - si 30 minútový - rozchod v Obchodnom
centre Mlyny. Potom presun na železničnú stanicu a  cesta dvomi vlakmi do Bratislavy.

Kam pôjdeme nabudúce sa dozvieme, keď príde ten správny čas.

Záverečná poznámka:

Celá exkurzia bola (pre tých, ktorí mali vybavenú preukážku na železnicu) úplne zadarmo,
neplatili sme za dopravu, ani za vstup do múzea, kostola, krýpt  či Energolandu ani cent!

Neoplatilo sa to?
Ešte chceme pripomenúť, že  táto exkurzia bola priebežne vybavovaná od začiatku

októbra 2016.


