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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
bývalú samostatnú dedinku Pác – teraz súčasť Cífera.

V druhej časti vám ponúkneme názory žiakov 5. ročníka na tému Čím sa zaoberá
archeológia a kto je to archeológ? Tie doplníme pohľadmi na zaujímavé
archeologické nálezy z územia našej krajiny. Budete vidieť originálne predmety,
ktoré môžeme nájsť v múzeách, ale aj ich hodnoverné kópie.

Vážení čitatelia,
tak ako sa mesiac február stretol s mesiacom marec, tak aj vy (ak máte
záujem) sa môžete stretnúť s ďalším dielom Dejepisu extra.
Vyberieme sa znovu na virtuálnu cestu po našej krásnej krajine, ktorú pán učiteľ
pre vás absolvoval v strede leta 2020.
Po viac ako hodine cesty osobným vlakom z Bratislavy vystupujeme v dedinke
Brestovany, ktorej názov je pravdepodobne odvodený od známeho stromu. Po
krátkej ceste od železničnej stanice uvidíme na malom kopčeku v centre parku
zaujímavú a pekne obnovenú stavbu malého kaštieľa - kúrie.

Ak si myslíte, že v kaštieli je múzeum či galéria, mýlite sa. Budova slúži ako
základná škola. Je umiestnená v príjemnom prostredí plnom zelene, o ktorom
väčšina ľudí z Bratislavy môže iba snívať. Obnova stavby sa podarila veľmi
hodnoverne, až na pár detailov, napríklad napojenie pätiek stĺpov k ich drieku.

Kiežby však všetky historické stavby na Slovensku mali iba takúto malú chybu
krásy. Zábery z interiéru neponúkame, veríme, že sa naň pôjdeme pozrieť
podobne ako v Pruskom, kde je tiež škola umiestnená v kaštieli. Po návšteve
kaštieľa obklopeného parkom, sme sa vydali k druhej dominante dedinky,
miestnemu kostolu, ktorý tiež prešiel rekonštrukciou ...

... až na vstup. Jeho pôvodné dvere by si tiež zaslúžili obnovu.

Bohato zdobený interiér (ponúkame pohľad na kazateľnicu) sa podarilo tiež
hodnoverne obnoviť. Škoda, že sú v ňom (mimoriadne nevhodne) umiestnené
aj novodobé elektronické prístroje.

Po návšteve kostola si ešte všimneme zaujímavú kaplnku, ktorej pôdorys tvorí
pravidelný osemuholník.

Pohľad venujeme aj časti zachovaného starého roľníckeho domu a ako
holubica, ktorá nad ním letí, letíme aj my na stanicu...

... aby sme stihli vlak do dedinky Cífer. Podarilo sa.
V Cíferi sa vydáme po starej hradskej ceste do jeho centra.

V centre obce stojí veľký kostol, ktorý je už tretím kostolom postaveným na
tom istom mieste. Ponúkame dve fotografie. Žiaľ, lepšie sa to priblížiť
nedalo, lebo proti fotografovaniu boli stromy a z druhej strany zas slnko.

Keď náhodou do obce zavítate, pozrite si jeho stavbu lepšie, stojí za to.
Neďaleko od kostola je aj malé jazierko a kúsok ďalej od neho aj kúpalisko.

Od kostola sme pokračovali k ďalším pamiatkam obce. Tie reprezentujú hlavne
dva kaštiele. Po ceste k nim sme si všimli pamätnú tabuľu...

... ktorá tiež dokazuje význam tejto západoslovenskej obce. Ako prvý sme si
boli pozrieť takzvaný malý kaštieľ, ktorý je však v dosť zúboženom stave, a
tak (zo slušnosti) ponúkame iba pohľad z väčšej diaľky.

Následne sme sa boli pozrieť na veľký kaštieľ. Ten sa nachádza v rozsiahlom
parku, ktorého dominantou je mohutná sekvoja. Areál kaštieľa a jeho budova je
však v hrozne zanedbanom stave. Fotografie radšej ani neponúkame. K sekvoji
sme sa dokonca nedokázali cez húštiny v parku vôbec predrať.

Treba iba dúfať, že tento areál aj budova kaštieľa budú v budúcnosti opravené
a ľudia budú mať z ich návštevy podobnú radosť ako my z návštevy v Dolnej
Krupej. Teraz však pokračujeme v putovaní po Cíferi, až
sa dostávame do pôvodne samostatnej dedinky Pác. Na jej okraji stojí
veľmi
pekne zrenovovaný opevnený kostol. Pohľad na celý jeho areál je na prvej
strane. Ponúkame ešte jednu fotografiu z nádvoria tejto veľmi zvláštne členenej
stavby a zaujímavú orientačnú tabulu, ktorá je na ňom umiestnená.

Viete, ktorý kostol v Bratislave je tomuto veľmi podobný?
Neďaleko od kostola v Páci sa nachádzala (v našom priestore veľká) rímska
stanica. Po archeologických vykopávkach bol však celý priestor zasypaný a je
tam prevažne pole.
Škoda.
Možno sa raz podarí spraviť aspoň jej náznakovú rekonštrukciu.

Z myšlienok na možnú turistickú atrakciu nás vyrušil zvuk autobusu, ktorý nás
doviezol do dediny Voderady. Keď sme na námestí vystúpili, uvideli sme ozaj
mimoriadne veľký šľachtický palác, ktorý sa nám ani nezmestil do jedného
záberu.

Je veľmi potešujúce, že prebieha intenzívna obnova tejto významnej stavby. Za
kaštieľom sa rozkladá veľký park, niektoré jeho časti ešte na obnovu čakajú.
Ponúkame pohľad z parku na druhú stranu kaštieľa. Opätovne však boli stromy
proti tomu, aby sme vám mohli ukázať celý rozsah budovy.

Následne pokračujeme v túlaní sa po parku a prichádzame k jazierku...

... za ním sa nachádza umelá jaskyňa.

Fotografie ďalších tradičných prvkov parkov (s jednou výnimkou) neponúkame,
veríme, že budú pekne obnovené, podobne ako tomu je pri bývalej romantickej
zrúcanine, ktorú vidíte na nasledujúcej strane.

Ďalšiu časť tejto obnovenej stavby sme ponúkli v predchádzajúcom čísle Dejepisu
extra. Pôvodne sme si mysleli, že táto fotografia bude poslednou, ktorú z parku
ponúkneme, ale napokon sme sa rozhodli, že pridáme ešte jednu, zoologickú.
Skúste nájsť živočícha, ktorý sa skrýva na kmeni stromu.

Zoologickou fotografiou sa naša exkurzia po parku končí a vydávame sa na cestu
k miestnemu kostolu...

... v ktorom sú pochovaní aj viacerí šľachtici vlastniaci palác a park, kde sme
sa boli pozrieť. Na základe mimoriadnej láskavosti miestneho farského úradu
bolo pánovi učiteľovi umožnené vstúpiť aj do krýpt pod kostolom.

Musíme však konštatovať, že do krýpt by žiaci kvôli ochrane zdravia ísť nemohli.
Pán učiteľ ponúka aspoň jeden záber.

V prípade reálnej exkurzie by si preto žiaci posadali na lavičky v parčíku
neďaleko od kostola a tam by im pán učiteľ určite čo-to porozprával nielen
o miestnom podzemí.

S dedinkou Voderady sa lúčime pohľadom na mimoriadne zodpovedne udržiavaný
park. Čaká nás už iba cesta do Bratislavy.

V nasledujúcom čísle, ktoré sa do vašich počítačov dostane v mesiaci apríl, sa
budeme výnimočne virtuálne prechádzať mimo našej vlasti. Navštívime aj slávne
juhoeurópske mesto, v ktorom sa nachádza aj jeden z najmenších štátov
sveta. Nasledujúci obrázok vám možno tiež napovie, kam sa vydáme.

Vážení čitatelia,
v druhej časti Dejepisu extra vám ponúkneme názory žiakov 5. ročníka na tému
Čím sa zaoberá archeológia a kto je to archeológ? Z množstva názorov (prác) na
túto tému vyberáme iba tie, ktoré neboli kopírované z internetu ani nenesú znaky
výraznej pomoci starších (dospelých) členov rodiny. Hoci niektoré nie sú vedecky
najsprávnejšie, odrážajú uvažovanie našich piatakov. Samozrejme, pán učiteľ na
hodinách žiakom vysvetlil a poopravil niektoré ich názory. Podobne ako v minulých
číslach, nebolo do prác žiakov nijako zasiahnuté a nezverejňujeme ani ich mená,
v minulosti sme vysvetlili prečo. Texty žiakov doplníme fotografiami s originálnymi
aj hodnovernými kópiami nálezov zo Slovenska. Skúste si zatipovať, ktoré sú
originály a ktoré kópie.

Čím sa zaoberá archeológia a kto je to archeológ?
Archeológia sa zaoberá výskumom.
Archeologici po svete hľadajú veci z minulosti ako sú napríklad: starodávne náhrdelníky,
kostru zo mamuta, starodávne mince.
Archeológia sa zaoberá históriou praveku, staroveku. Patria tam napríklad: kostoly hrady,
zámky...
Archeológia odkrýva všetky veci pod zemou.
Môže to byť : socha, pamiatka, hrob. Alebo môže to byť malá vec: zbrane, nástroje, mince,
drahokamy ATĎ.
Práca archeológov je veľmi náročná a neraz sa na pamiatku natrafí iba náhodou.
Stáva sa to väčšinou keď niekto niečo stavia alebo hĺbia nejakú jamu.

Čím sa zaoberá archeológia a kto je to archeológ?
Archeólog je vedec ktorý skúma pamiatky.
Archeológia sa zaobera skúmanim pamiatok ktoré su v zemi aj pod vodou.
Archeológia odkrýva pravek.
Objavili veľmi stare budovy aj mesta.
Archeológia zaujimaja sa aj o hladanie hmotných pamiatok.

Čím sa zaoberá archeológia a kto je to archeológ?
Archeológia sa zaoberá pátraním po minulosti.
Archeológovia hľadajú pod zemou čo nám tu predkovia zanechali.
Môžu tam nájsť: šperky, sošky, časti stavieb, úlomky nádob a mince.
Musia pracovať veľmi opatrne, aby sa nález nepoškodil.
Tieto nálezy môžeme nájsť v múzeách.

Čím sa zaoberá archeológia a kto je to archeológ?
1) Archeológia sa zaoberá skúmanim starodávnych artefaktov
2) Artefakt je starý predmet ,ktorý používali staré civilizacie
3) Zaoberá sa esše s reštaurovanim umeleckých diel ,vykopávkami
4) Objavuje pozostatky pravekých zvierat
5) Následne skúmajú ako žili, ako vyhynuli
Čím sa zaoberá archeológia a kto je to archeológ?
Archeológia skúma a odkrýva pamiatky, ktoré sú v zemi.
Archeológovia ich musia najprv vykopať.
Sú to napríklad, mince , nádoby, kosti, sošky, šperky, domy, mestá...
Archeológia sa zaobera vecami ktore zostali po našich predkoch.
Napríklad pamiatok a kameňov. Tuto prácu robia archeológovia.
Archeológovia kopu v zemi a niekedy nahodou natrafia na pamiatku alebo kameň.
Často sa to stáva keď stavajú dom a vykope sa veľká jama.

Čím sa zaoberá archeológia a kto je to archeológ?
Archeológ sa zaobera skúmanim pamiatok v zemi.
Najprv ich musí vykopať.
Tak objavili mnohé mesta.
Našli aj iné veci ako: zbrane,šperky,mince.
Je to veľmi ťažké.
Archeológia odkrýva hlavne pravek.
Archeológovia možu vykopať aj kosti, napr. dinosaura.

Čím sa zaoberá archeológia a kto je to archeológ?
Vďaka archeológii poznáme, ako žili ľudia v minulosti.
Archeológovia vykopávajú staré predmety či pozostatky zo starých čias.
Práca archeológa je veľmi zložitá, lebo musia byť veľmi opatrní, aby nepoškodili danú
vykopávku.
Historici rozdelili tieto vykopávky na hmotné, obrazové a písomné.
Archeológovia odkrývajú aj celé mestá či dediny.
Bez archeológov by sme tak dobre nepoznali minulosť.
Čím sa zaoberá archeológia a kto je to archeológ?
ARCHEOLOGIA JE: veda ktorá nám odkríva minulosť .
Tak zistíme ako sa v minulosti žilo, aké zvieratá existovali, ako sa vyvíjali ľudia .
Väčšinou sa vykopávky nájdu náhodne keď sa začína s nejakou výstavbou.
Pamiatky sa väčšinou nachádzajú hlboko pod zemou.
Archeológovia musia pri vykopávaní veľmi opatrný aby daní objekt nezničili lebo sú veľmi
krehké.

Vážení čitatelia,
jeden z najstarších zachovaných zvonov v Európe, objavený pri archeologických
vykopávkach, odzvonil aj tomuto číslu Dejepisu extra.
Viete, kde bol nájdený?

