
Dejepis extra 7/2016
Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu.

„Nedívajme sa iba pod nohy“

Na nádvorí Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.



Vážení čitatelia,

napriek tomu, že sa zdalo, že tento školský rok už nevznikne ďalšie pokračovanie
Dejepisu extra, osud to chcel inak. Dňa 7.6. 2016 sa totižto konala dejepisná

súťaž, „Míľniky 2. svetovej vojny“,  ktorú organizoval Oblastný výbor Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov Bratislavského kraja (OV SZPB) a naša škola sa

tejto súťaže tiež zúčastnila. Naše reprezentantky odchádzali „s maličkou
dušičkou“- veď sa blíži koniec školského roku a bolo treba obhájiť známky na
polročnom vysvedčení - a do toho zrazu „vhupla“ dejepisná súťaž . Napokon sa
Alžbeta, Miša a Veronika spolu s pánom učiteľom vydali bojovať s „Míľnikmi 2.
svetovej vojny“. Súťaž sa konala v sídle  OV SZPB (v historickej budove) na

Štúrovej ulici v Bratislave, ktorá bola postavená na začiatku 20. Storočia ( ako o
tom informuje vročenie na dlážke vstupnej haly).

Zo stropu vstupnej haly sa na nás „prívetivo“ pozerali zvláštne štukové hlavy,

jednoducho super privítanie!



Keď sme prišli do miestnosti, kde sa súťaž mala konať, už bola plná žiakov z iných
škôl. Prišli sme síce načas, ale ostatní tu už boli skôr. Nervozita rástla ...

Napokon nám rozdali testy, ktoré sme vypĺňali spolu všetky tri, tak sme sa mohli
dopĺňať. Aké by to bolo skvelé, keby tomu tak bolo aj v škole ...

Bolo 25 otázok. Na všetky sme vedeli správne odpovedať a tak sme s pocitom
dobre vykonanej práce test odovzdali a išli za pánom učiteľom. Ten počas testu
nezaháľal a preskúmal všetky dostupné časti budovy. Na nádvorí „objavil“ sochu

partizána, pred ktorou sme sa odfotili. Je  spolu s nami na titulnej strane. Nedalo
nám a spravili sme  si s partizánom aj selfie. Pán učiteľ nám povedal, že test budú
opravovať približne hodinu a tak rozumne využijeme čas – prejdeme sa po starej

Bratislave a budeme sa dívať „nie len pod nohy“. Samozrejmou súčasťou prechádzky
bude aj zastavenie sa v jednej z prevádzok rýchleho občerstvenia. Keďže sme boli

iba tri, rozhodli sme sa, že jedna naša fotka stačí (nebudeme podporovať kult
osobnosti) a v nasledujúcej časti ponúkame niekoľko našich pohľadov na niektoré už

pekne zrekonštruované fasády domov.



Pán učiteľ nám o niektorých budovách  v centre mesta aj niečo porozprával, aj keď
na jeho pomery iba veľmi krátko. Ukázal nám však aj  také miesta v historickom
centre, kde vedľa opravených budov stoja iné, ktoré na svoju rekonštrukciu iba

čakajú, alebo sú postavené  v takom štýle, v takej podobe, že rozum zastáva, ako
mohol niekto niečo také povoliť. Viac na nasledujúcej strane...



...prípadne sú ich časti pokryté grafitmi ...



... niektoré sú v katastrofálnom stave ...

... nájdu sa aj také, ktoré už môžu ohroziť nielen zdravie, ale aj život...

... a nikomu to nevadí?



A kto všetko sa na nás díval „zhora“? Ponúkame aspoň jednu ukážku.



Viac ako hodina uplynula (pri putovaní Bratislavou ako voda) a museli sme sa vrátiť,
dozvedieť sa, ako sme na súťaži vlastne dopadli. Po určitých technických

problémoch s názvami Dudova a Dubová sme napokon neskončili na vyhlasovanom
prvom, druhom ani treťom mieste, ale od pána učiteľa, ktorý si bol pozrieť

výsledkovú listinu sme sa dozvedeli, že sme podľa počtu bodov skončili na 5. mieste
z 13 zúčastnených škôl. Naše sklamanie bolo veľké, lebo sme boli presvedčené, že
sme na všetko odpovedali správne. Vyvážilo to, že na náklady OV SZPB pôjdeme

dňa 27.6. na bezplatnú „mimobratislavskú“ exkurziu.

Ešte sme zamávali „Kačacej fontáne“ ...

... a vydali sme sa na cestu späť do školy.


