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Naši úspešní autori - Michal Balco a Anastasiia Senotová. 

 

 
Vynášanie Korony. 
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Vážení čitatelia,  

toto číslo Dejepisu extra je opätovne výnimočné. Po dlhšej dobe bude celé 

popisovať aktivity, ktoré sme pripravili pre našich žiakov naživo. V prvej časti 

navštívime dve múzeá. V druhej vám ponúkneme možnosť zúčastniť sa s nami 

vynášania Korony a navštívime aj Slovenskú pedagogickú knižnicu. V tretej 

zadáme ďalšiu dobrovoľnú dejepisnú úlohu, a zároveň sa dozviete správnu 

odpoveď na otázku, ako vzniklo slovo AHOJ.  

Najskôr sa pôjdeme pozrieť do budovy na Štúrovej ulici v Bratislave, ktorá je 

zvonku moderne upravená, ale vo vnútri dýcha históriou začiatku 20. storočia. 

V časti budovy sídli Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB). Práve 

táto organizácia vyhlásila aj na tento školský rok aktivity pre mladých ľudí na 

Slovensku, ktoré sa týkali udalostí spojených s druhou svetovou vojnou. Naši 

žiaci Anastasiia Senotová a Michal Balco spracovali problematiku týkajúcu sa 

dôvodu vzniku a následnej realizácie pamätníkov v mestách Kremenčuk na 

Ukrajine a v Banskej Bystrici – Kremničke. Keďže spracovanie pamätníkov 

z oboch lokalít bolo hodnoverné, ich práca sa dostala aj do zborníka vydaného 

SZPB. Vy si ich príspevok budete môcť prečítať v školskom časopise Dudoviny. 
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Teraz sa už poďme pozrieť do expozície SZPB. Ak si myslíte, že je venovaná iba 

udalostiam, ktoré sa udiali cez druhú svetovú vojnu, mýlite sa. Nájdete tu 

hodnoverné exponáty (faksimile) viažuce sa k polovici 19. storočia. Tie súvisia 

s národno-emancipačnými snahami Slovákov v Uhorsku. Napríklad zatykač na 

Hurbana, Hodžu a Štúra. 

 

Tiež sú tu vystavené medaile viažuce sa k prvej svetovej vojne. 
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Expozícia je však venovaná aj udalostiam spätým s druhou svetovou vojnou a 

pripomína napríklad účasť Alexandra Dubčeka v Slovenskom národnom povstaní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S výstavou sa rozlúčime pohľadom na model sochy, ktorá je pred budovou NR SR. 
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Vďaka láskavosti predstaviteľov SZPB sme sa mohli ísť pozrieť aj na nádvorie 

budovy v ktorej sídli. Nachádza sa tam zaujímavá zbierka secesných tehál. 

 
 

Na nádvorí sa nachádza aj budova archívu SZPB, v ktorej sme sa boli tiež pozrieť. 

 
To bola naša posledná zastávka v priestoroch SZPB na Štúrovej ulici. Po poďakovaní 

sa jej predstaviteľom sme sa presunuli električkou do Múzea dopravy na Šancovej 

ulici.  
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Najskôr sme sa boli pozrieť na exponáty v exteriéri.  

 
Potom sme sa presunuli do rozľahlých vnútorných priestorov múzea. Zo zaujímavých 

exponátov na dvoch kolesách vyberáme aspoň tri pohľady. 
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Niektoré motorky sú umiestnené veľmi netradične. 

 
 

V zbierkach sa nachádza aj takýto zaujímavý stroj. 
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Ponúkame tiež pohľad na trojkolesové vozidlo. 

 
Avšak najviac exponátov malo štyri kolesá. Ponúkame niekoľko pohľadov. 
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S Múzeom dopravy sa rozlúčime zábermi na nákladné auto... 

 
 ...a štylizovanú autoopravovňu. 

 
Dúfame, že sa budeme môcť ísť pozrieť do Múzea dopravy aj v budúcnosti, a to  

s celými triedami.  

Dovoľujeme si ešte poďakovať pánovi riaditeľovi múzea za jeho empatický prístup. 
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Vážení čitatelia, 

v druhej časti Dejepisu extra sa budeme venovať vynášaniu Korony. Nie, nemáme 

v texte chybu. Naozaj budeme vynášať Koronu a nie Morenu. Pôvodne pán učiteľ 

rozmýšľal, že sa vybraní žiaci pôjdu prejsť po Petržalke s niečím podobným ako 

vidíte na obrázku. Ten sa objavil v online vydaní Los Angeles Times. 

 
Zdroj: https://www.latimes.com/opinion/story/2020-04-22/models-modeling-coronavirus-covid-19 

Potom sa však rozhodol, že sme už natoľko silní a rozumní, že nedovolíme 

koronavírusu, aby nás spútaval. Dokážeme sa ho zbaviť! Rozhodol, že vytvoríme iné 

makety. Na ich realizácii sa podieľali žiaci 8.A pod vedením pani učiteľky 

Martonovej a pána učiteľa. 

 

https://www.latimes.com/opinion/story/2020-04-22/models-modeling-coronavirus-covid-19
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Keď boli makety hotové, dostali symbolické rúška. 
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Treba konštatovať, že samotný proces výroby makiet trval asi dva týždne. 

 Pripomíname, že nejde o vedecký model, ale iba o veku prispôsobenú karikatúru.  

Dňa 8.3.2022 sme sa rozhodli Koronu konečne vyniesť – nielen z našej školy. 

V minulosti bolo vynášanie Moreny hromadnou akciou, ktorej sa zúčastnili skoro 

všetci žiaci prvého stupňa. Tento rok nám však súčasná pandemická situácia takúto 

hromadnú akciu ešte neumožňovala (pravidlá sa zmenili o pár dní neskôr). Preto sme 

sa rozhodli, za dodržania všetkých epidemiologických pravidiel, že ešte pred 

samotným vynášaním Korony navštívime aspoň niekoľko prvostupniarskych tried. 

Ponúkame aspoň jednu fotografiu. 

 
Zároveň však starší žiaci pri svojich vystúpeniach opätovne „poučili“ svojich 

mladších spolužiakov o nutnosti dodržiavania opatrení. Potom, ako sme urobili 

radosť viacerým triedam na prvom stupni, vydali sme sa na plánovaný pochod iba so 

žiakmi 8.A triedy. Samozrejme, vynášanie Korony bolo riadne ohlásené príslušnému 

úradu Mestskej časti Petržalka, ktorý nám udelil povolenie.  
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Cestu sme začali pri mohutnom strome, s ktorým máme ešte veľké plány. 

 
Odtiaľ sme prešli popri dostihovej dráhe k petržalskej kaplnke. 
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Oproti kaplnke sa nachádza aj jedna z dvoch zachovaných petržalských horární, 

ktorej základy siahajú do 18. storočia. Či sa jej obnova podarila, či nie, posúďte 

podľa nasledujúceho záberu. 

 
Ďalej sme sa zastavili na Námestí hraničiarov, kde je umiestnený aj základný 

kameň novej sídliskovej podoby Petržalky. 
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Vážení čitatelia,  

možno ste si už na predchádzajúcich fotografiách všimli, že modely Korony sa 

trochu líšia. Jeden symbolizuje mužov, druhý ženy. Na tejto fotografii (pred 

budovou Polície SR) sme sa zoskupil tak, že pod Koronou, ktorá symbolizuje mužov, 

boli chlapci, a pod modelom, ktorý symbolizuje ženy, stáli pre zmenu dievčatá. 

Takto sme chceli pripomenúť, že tento vírus zasahuje všetkých.   

 

Na pontónovom moste cez Chorvátske rameno, ktoré bolo v minulosti hlavným tokom 

Dunaja, sme sa opäť premiešali. 
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Po krátkom oddychu na Vlasteneckom námestí sme prišli k jednej z kultúrnych 

inštitúcii, ktorá má v Petržalke svoje sídlo. Jej názov si môžete prečítať na 

obrázku. 

 
V SPK nás vrelo privítali jej zamestnanci a porozprávali nám niečo o jej vzniku 

a pôsobení. Dúfame, že všetci žiaci pochopili nielen to ako je dôležité vzdelávať 

sa, ale aj to, že v súčasnej situácii je nutné overovať si informácie z viacerých 

hodnoverných zdrojov. 

 
Následne sme sa rozdelili do dvoch skupín. Jedna ostala v študovni, druhá (menšia) 

sa vydala poznávať aj ostatné priestory SPK. 
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Je nám ľúto, že takúto internú exkurziu po priestoroch knižnice nemohli absolvovať 

všetci, ale z priestorových dôvodov to nebolo možné. V časti SPK, ktorú navštívila 

menšia skupina, je uložených viac ako 300 000 kníh. 

 

Tie najcennejšie sa nachádzajú v špeciálnej miestnosti. Ponúkame, vďaka láskavosti 

pracovníkov knižnice, aspoň pár pohľadov.   
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Na záver našej návštevy chceme ešte raz poďakovať všetkým pracovníkom SPK, 

ktorí nám obetovali svoj vzácny čas.  
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Po poučnej návšteve SPK sme sa vydali ďalej. Zastavili sme sa pri skejtparku. Tu, 

podobne ako predtým na iných zaujímavých miestach Petržalky, sme sa o nich čo to 

dozvedeli. Nerozprával však pán učiteľ, ale samotní žiaci.  

 
Naša predposledná zastávka bola pred budovou, v ktorej sídli aj Miestny úrad 

Mestskej časti Bratislava - Petržalka. 
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Keď sme konečne dorazili k mostu cez Chorvátske rameno pri Tematínskej ulici, 

dali sme Koronám rúška, hoci by ich vonku už nemuseli mať.

 

Možno si myslíte, že teraz príde čas, kedy Korony zapálime a utopíme, podobne ako 

sme to robili v minulosti s Morenou. Mýlite sa! Rozhodli sme sa iba odhodiť rúška. 
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Už letia... 

 
Prečo sme odhodili iba rúška? Dôvod je jednoduchý. Hoci sme sa vynášaním Korony 

rozhodli symbolicky ukončiť jej moc, stále musíme byť opatrní. Lebo koronavírus 

číha na tých, ktorí opatrenia nedodržiavajú. Ako vieme, takých je stále dosť. 

Dúfame však, že nás zodpovedných bude omnoho viac a v septembri už prídeme do 

školy bez rúšok či respirátorov. 
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Vážení čitatelia, 

v tretej časti Dejepisu extra sa dozviete odpoveď na otázku z minulého čísla 

a zadáme aj novú. Poďme však pekne poporiadku. V minulom čísle sme sa pýtali: 

Ako a kde vznikol pozdrav AHOJ.  Správna odpoveď, podľa pána Ľubora Králika 

z Jazykovedného ústavu SAV, znie: 

„Pozdrav ahoj je anglického pôvodu (ahoy). V angličtine je doložený už od roku 1751, a to v podobe „a hoy“, 

ktorá naznačuje aj jeho etymológiu: angl. ahoy vzniklo spojením dvoch citoslovcových výrazov – „a“ a „hoy“...  

citoslovce hoy, tvoriace druhú časť pozdravu, sa charakterizuje ako „volanie slúžiace na upútanie pozornosti, 

takisto používané pri poháňaní zvierat, najmä svíň. V jazyku námorníkov (písané aj hoay) sa používa pri 

zdravení alebo volaní na sťažňovom koši.“ 

Všetkým, ktorým sa podarilo nájsť správnu odpoveď a dostali sa medzi tých 

šťastných, ktorí ju poslali najskôr, napísal pán učiteľ známku 1. 

 

Keďže je o dejepisnú súťaž tak veľký záujem, rozhodli sme sa v nej pokračovať. 

Správne odpovede treba poslať na e-mail pána učiteľa do 20.3.2022. Máte však 

iba jeden pokus a odpovede, ktoré prídu po termíne, nebudú do súťaže započítané. 

Stále však platí, že iba prví traja žiaci z každej triedy, ktorí odpovedia správne, 

získajú jednotku.  

Nová otázka znie: Kde v Bratislave sa nachádza stavba, ktorej časť vidíte na 

obrázku? Do odpovede nezabudnite napísať ulicu či námestie a jej pôvodný účel. 

    


