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Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu... pandémia nezastaví.
Pokračujeme vo virtuálnych dejepisných exkurziách a v prvej časti navštívime aj
mesto Považská Bystrica.

V druhej časti vám ponúkneme niektoré názory našich minulých aj terajších
žiakov na tému „Prečo sa teším do školy“. Bude zaujímavé sledovať, ako sa líšili
názory žiakov, ktorí nikdy nezažili dištančné vzdelávanie, s názormi tých, ktorí sa
ho dlhodobo zúčastňujú... Medzi túto písomnú aktivitu vložíme obrázky prác žiakov
6. ročníka, ktorí mali (ešte v medzipandemickom období) za úlohu „postaviť“
megalitickú stavbu.

Vážení čitatelia,
ako sme písali na konci minulého Dejepisu extra, podklady na virtuálnu exkurziu,
ktorú vám teraz ponúkneme, nevznikli počas minuloročných letných prázdnin, ale
ešte v zime roku 2019.
Rozhodli sme sa, že vám aspoň raz sprostredkujeme virtuálnu exkurziu aj v čase,
keď sú pamiatky pokryté snehom, hoci ho v čase písania tohto Dejepisu extra v
Bratislave zas niet.
Pán učiteľ sa pred viac ako rokom (v čase pokoja) vydal na jednu zo svojich ciest po
Slovensku a najskôr navštívil Považskú Bystricu. Bolo to ešte obdobie, keď si nik
z nás ani v najhoršom sne nedokázal predstaviť, čo bude nasledovať. Vydajme
sa s ním putovať po pekne zasneženom meste. Najskôr pôjdeme
k vlastivednému múzeu. Fotografie z interiéru neponúkame, lebo dúfame, že sa tam
pôjdeme pozrieť naživo.

Od vlastivedného múzea sa vydáme k jednej z dominánt mesta, prestavovanému
rímsko-katolíckemu kostolu. Fotografiu, na ktorej dobre vidieť (rozoznať) staršie
a novšie fázy výstavby, ponúkame na nasledujúcej strane.

Vnútri kostola patria k najhodnotnejšiemu zachovanému „mobiliáru“ epitafy
významných členov šľachtických rodov. Ponúkame pohľad na dvoch z nich.

Zistite, v ktorom období zobrazení šľachtici žili, ktorý významný hrad bol ich
sídlom a akými skutkami sa zapísali do dejín (nielen) regiónu okolia Považskej
Bystrice.
Kostol v Považskej Bystrici ešte skrýva minimálne jeden (skoro) unikát. Je ním
epitaf ženy, čo bolo v období, keď žila, dosť netradičné. Pohľad ponúkame na
nasledujúcej strane.

Pohľadom na kostol sa rozlúčime, pretože nás čaká kaštieľ v Orlovom.

Počas cesty do Orlového, sme sa zastavili ešte pri pamätníku viažucemu sa k druhej
svetovej vojne. Pohľad na jeho vtedajší stav ste mohli vidieť na prvej strane.
Následne sme prešli mostom ponad rieku Váh a ocitli sme sa v inom svete.
„Chalúpky“, okolo ktorých sme prechádzali, by mohli hrať v ľubovoľnej rozprávke,
keby neboli „skrášlené“ modernými elektronickými prístrojmi.
Škoda!

Po krátkej ceste sme uvideli, žiaľ, už za modernými domami na miernom návrší
zrenovovaný Kaštieľ Orlové.

Teraz vám ponúkame dva bližšie pohľady, ktoré pekne dokumentujú, ako
precízne bola stavba z tejto strany obnovená bez zásahu do jej historických
architektonických článkov, prípadne aby k nej bolo niečo pridané.

Keď sme však stavbu obišli, čakalo nás nemilé prekvapenie. K historickej
budove bola totiž prilepená akási moderná predsieň.

Vnútorné priestory však boli renovované s citom, aj keď budova teraz slúži ako
hotel. Na obnovu stavby prispel aj náš štát, preto sa dajú niektoré priestory
bezplatne navštíviť.

Zaujal nás historický, ale aj historizujúci nábytok vkusne rozmiestnený vo verejne
dostupných priestoroch...

… ale hlavne obnovená zámocká kaplnka. Žiaľ na panskú emporu, ktorá je na

nasledujúcom obrázku, nám nebolo umožnené vystúpiť.

Ponúkame ešte dva pohľady do kaplnky...

... v ktorej nás musela sprevádzala pracovníčka hotela.

Následne sme sa mohli, už bez sprievodu, pozrieť na ďalšie verejne
prístupné miesta.

Zaujímavý bol pohľad na nádvorie kaštieľa, hoci by podľa nás moderné slnečníky
do takéhoto exteriéru patriť nemali.

Poslednú fotografiu z interiéru venujeme zachovanému krásne zdobenému erbu
bývalých majiteľov kaštieľa ...

... a ponáhľame sa, aby sme na železničnej stanici v Považskej Bystrici chytili
vlak do Žiliny.

V Žiline naše cesty nevedú do historického centra, ale prechádzame cez most
a ocitneme sa v krásne zasneženom parku pri Budatínskom zámku.

Pohľad na areál tohto v minulosti významného sídla zo strany parku však nie je
zodpovedajúci jeho významu, aj keď budova napravo (kaplnka) je už obnovená.

Žiaľ, aj centrálna časť stavby zo strany nádvoria pôsobila ošarpaným dojmom...

Hľadiac na súčasnú snímku publikovanú na stránke Považského múzea, ktoré
v pamiatke sídli, konštatujeme, že sa veľa nezmenilo. Veď posúďte ...

Zdroj: https://www.muzeum.sk/povazske-muzeum-v-ziline.html#fgallery--52230-3

Treba však dúfať, že raz bude celý objekt Budatínskeho zámku opravený tak, ako
jedna z jeho strán, ktorú vidíte na nasledujúcom obrázku.

Zdroj: https://www.muzeum.sk/povazske-muzeum-v-ziline.html#fgallery--52230-4

Pohľady do interiéru neponúkame, lebo raz tam určite zavítame. Návštevou
Budatínskeho zámku sa naša zimná virtuálna exkurzia končí a čaká nás už iba
cesta domov.
V marci 2021 sa spolu pôjdeme aspoň virtuálne pozrieť aj na takúto zaujímavú
stavbu...

Čo myslíte, kde na Slovensku sa nachádza?

Vážení čitatelia,
v druhej časti Dejepisu extra vám predstavíme názory našich bývalých aj súčasných
žiakov na tému „Prečo sa teším do školy“. Môžete si položiť otázku: „Čo má
spoločné návšteva školy a dejepis?“ Odpoveď je jednoduchá – veľmi veľa.
Počas celej histórie školstva, ktorá trvá už cca 4 000 rokov, sa určitej časti
žiakov do školy (v rôznych jej formách) chodiť nechcelo. V starovekom Ríme mali
dokonca bohatí občania špeciálnych „pracovníkov“, ktorí ich deti vodili (priam ťahali
za ruku) do školy... z označenia týchto ľudí, dokonca vzniklo dnešné slovo pedagóg.
Na nasledujúcich stranách vám ponúkneme názory „predpandemických“, ale aj
dnešných „pandemických“ žiakov.
Pre lepšiu orientáciu budú farebne rozlíšené. Zelené písmo označuje názory tých,
ktorí dištančné vyučovanie v minulosti nezažili. Fialovým písmom sú názory žiakov,
ktorí ho v súčasnosti zažívajú. Tradične do textov nebolo nijak zasiahnuté,
niektoré boli však krátené... tiež neuvádzame mená ich autorov. Podobne
pristupujeme aj k obrázkom modelov megalitických stavieb žiakov 6. ročníka,
pričom viaceré z nich sú veľmi kreatívne.
Veď posúďte sami...

Prečo vôbec do tej školy chodíme?
Škola je budova, v ktorej sme denno-denne.
Naše školské dobrodružstvo začína tým, že sa naučíme čítať, písať naše prvé písmenká a
počítať. Končíme ho niektorí titulom, výučným listom, alebo maturitou.
Dozvedáme sa tu nové skutočnosti, .... máme možnosť za zapájať do rôznych súťaží, kde
reprezentujeme školu.

Prečo sa teším do školy
Spolužiaci:
V škole mám veľa dobrých spolužiakov, s ktorými sa cez prestávku môžem rozprávať.
Nemusím im písať cez internet ale čo potrebujem sa ich spýtam na mieste.
Môžeme si navzájom pomôcť s úlohami.
Cez prestávku sa hráme rôzne hry a robíme iné aktivity.

Prečo je pre nás škola dôležitá?
Dôležitá je pre nás kvôli viacerým veciam.
Keby sme nechodili do školy, nemali by sme vedomosti a nemohli by sme sa uplatniť v
našom vysnenom povolaní.
Nevedeli by sme .... ako funguje naše telo a ani ako sa po anglicky povie ,,Ahoj“.
Bez školy by sme boli jednoducho stratení a nevzdelaní.
Nevedeli by sme, aké sú zákony a naše práva.
Taktiež ani prečo sa tvorí dúha, alebo ako sa vlastne vyvíjal svet v minulosti.
Skrátka by sme nevedeli mnoho dôležitých vecí.
Preto by sme mali chodiť do školy a učiť sa novým veciam a faktom.

Teším sa do školy, lebo byť stále doma nie je bohvie čo..
A keď si doma, pomaly už jeden rok, už ti začne chýbať škola..
Chýbajú mi spolužiaci, naše denné problémy v škole..
Dúfam, či sa tam za chvíľku všetci stretneme a znova budeme fungovať ako pred tým..
Teším sa na leto, kde budeme cez telesnú chodiť von a tak..
Hlavne mi chýbajú, moji rovesníci :(

Prečo ma to tu baví?
Je tu viac dôvodov, prečo ma baví do tejto budovy chodiť.
Ale najhlavnejším je asi moja trieda.
Nie sme najlepší v učení a ani čo sa správania týka. Ale tým že sa poznáme už viac ako
tých 8 rokov s niektorými, tak sme si za ten čas vytvorili množstvo spomienok.
Aj keď máme sa hádame, tak by som si iný kolektív predstaviť nevedela.
Sú tu ľudia, ktorým môžem veriť a ľudia, ktorí sa stali mojimi najlepšími kamarátmi.
Nevedela by som si predstaviť, že by som nešla každý deň do školy za mojimi
spolužiakmi.

Online hodiny:
Teším sa do školy aj kvôli učeniu.
Na online hodinách skoro stále niekto stišuje mikrofóny a učitelia sú z toho nervózni,
preto keď budeme v škole, budú môcť pokojne rozprávať a nebudú musieť stále
kontrolovať, či hovoria nám alebo hovoria do prázdna.
Aj s mikrofónmi a kamerami je to horšie.
Skoro každú hodinu sa nájde niekto, kto buď nemá mikrofón, kameru alebo oboje.
A keď pani učiteľka niekoho takého potrebuje vyskúšať, je to dosť problematické.

Teším sa preto lebo konečne sa nebudem učiť z počítača ale v škole
Ja sa teším do školy preto lebo ked sme v škole tak nám vedia aj lepšie vysvetliť veci
učitelia .
Je to lepšie aj preto lebo nejsme aspoň doobeda furt na počítači .

Máme problémy ako napríklad: nejde mi kamera, nejde mi mikrofón alebo seká sa mi
to.
Online skúšanie je zlé lebo niekto to môže čítať

Pre toto by som sa chcel vrátiť do školy. Dúfam že už to bude skoro.
Prajem všetkým žiakom a učiteľom, aby boli opatrní a tieto "prázdniny" netrvali ešte
dlhšie...
lebo chcem vidieť spolužiakov.
lebo sa mi tam lepšie učí ako cez online.
Veď už ani letné prázdniny nevydržíme a stále si spolu píšeme, voláme a chodíme von.
Preto je moja trieda najhlavnejším dôvodom, prečo rada chodím do školy.
Moja trieda je moja rodina.

