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Jar a šafran je tu s nami! 

 
Časť žiakov 7.B na nádvorí primaciálneho paláca. 
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Vážení čitatelia,  

  toto prvé jarné číslo v roku 2022 už bude celé v tradičnom predpandemickom 

duchu. Bude teda popisovať naše aktivity, ktoré boli uskutočnené naživo 

v reálnom čase a priestore. Najskôr vám predstavíme ukončenie projektu 

Krokus – šafran. V druhej časti sa spolu so žiakmi 6.A, 7.C a vybranými žiakmi 

7.B pôjdeme potúlať ulicami starej Bratislavy. V tretej zadáme ďalšiu 

dobrovoľnú dejepisnú úlohu a zároveň sa dozviete správnu odpoveď na otázku 

z predchádzajúceho čísla Dejepisu extra. 

V prvej časti si zaspomíname aj na to, o čom sme písali v Dejepise extra 

10/2021, teda ako sme pred našou školou sadili cibuľky šafranu. Vtedy sme  

mali trochu obavu, či vôbec vyklíčia. Keď začali vystrkovať svoje prvé zelené 

výhonky, mal zas pán učiteľ obavu, aby ich niekto nezlomil či neodtrhol. Šafran 

však prežil a nádherne rozkvitol. 
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Pri sadení šafranu boli prítomní nielen veľkí žiaci, ale zúčastnili sa ho aj ich 

mladší spolužiaci zo 4.B, ktorých vidíte na nasledujúcich fotografiách. 
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Veľkí spolužiaci samozrejme dávali na svojich mladších kamarátov pozor. 

 

Pán učiteľ ešte raz (veku primerane) všetkým porozprával o tom, aký bol dôvod 

sadenia týchto pekných žltých kvetov, čo má ich farba symbolizovať, k akým 

udalostiam z doby druhej svetovej vojny v súvislosti so židovským 

obyvateľstvom v Európe sa viaže a prečo by sme na tieto udalosti nemali 

zabudnúť. 

 

Ak si už nespomínate, ako nevhodne sa počas druhej svetovej vojny k židovským 

spoluobčanom správali vládne elity nielen na Slovensku, ale aj vo väčšine krajín 

vtedajšej Európy, pozrite si Dejepis extra 10/2021. 
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Vážení čitatelia, 

  v druhej časti Dejepisu extra vám sprostredkujeme dejepisnú exkurziu, ktorú 
absolvovali žiaci tried: 6.A, 7.C a 7.B. Bolo nás naozaj veľa, čo dobre 

dokumentujú aj nasledujúce obrázky. 
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Presun takého množstva žiakov nebol úplne jednoduchý. Bolo by ozaj skvelé, keby sa 

naplnili  predstavy z minulosti o tom, ako by mala vyzerať doprava v Bratislave. 

 
Zdroj: https://coolnouveau.sk/art-nouveau/ 

Realita je však stále iná. Po ceste k električke, ktorej predĺženie sa ešte iba 

buduje, sme sa zastavili na tradičnom mieste fotografovania našich žiakov. 
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Ako na fotografiách vidíte, vydržať stáť nepohnute je pre niektorých žiakov 

zložitejšie ako pochopiť počítanie rovníc. Možno však, keď budú starší, dobre 

zvládnu úlohy o pohybe. 
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Po prvom spoločnom fotografovaní a úspešnej ceste električkou sme vystúpili na 

Šafárikovom námestí. Tu sme si pozreli viacero secesných budov, ktoré majú viac 

ako sto rokov. Ponúkame aspoň jeden pohľad. 

 

 
 

Následne sme sa zastavili pri budove, ktorej umiestnenie a účel boli zadaním 

dobrovoľnej domácej úlohy. Ešte vám však neprezradíme správnu odpoveď, tú sa 

dočítate až na záverečnej strane tohto čísla Dejepisu extra. Odtiaľto sme presunuli 

na jedno z najznámejších námestí v Bratislave. V minulosti malo viacero pomenovaní, 

až sa napokon jeho názov ustálil na Námestie Slovenského národného povstania. 
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Dominantou severnej strany námestia je kostol reformovanej cirkvi postavený 

v neorománskom slohu, takže vyzerá omnoho starší než v skutočnosti je. 

 
Na východnej strane námestia stojí Kostol a Kláštor Milosrdných bratov. Na jeho 

priečelí je viacero zaujímavých detailov, medzi ktoré podľa nás patria aj makety 

holubov. Ozaj všimli ste si ich?   
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Na južnej strane námestia SNP sa nachádza prvá výšková budova na Slovensku 

pomenovaná podľa toho, kto si ju dal postaviť, t. j. veľkoobchodníka s mäsom, 

Manderlu. Na západnej strane sa nachádza stará krytá mestská tržnica neskôr 

využívaná aj ako štúdio vtedy ešte československej televízie. Samozrejme je tu ešte 

viacero významných budov, ale o tých sa dozviete niekedy inokedy. To 

najzaujímavejšie, ale aj najstrašidelnejšie sa však skrýva pod zemou. Jedná sa 

o bývalý karner – kostnicu. Tú sme však teraz ešte neboli navštíviť. Keď budeme 

väčší a budeme sa správať podľa školského poriadku, tak nám pán učiteľ možno 

umožní pozrieť sa aj do tohto podzemia, pretože to bežne prístupné nie je. Na 

ilustráciu toho, čo je v podzemí (pre tých, ktorí sa neboja), ponúkame  aspoň jeden 

obrázok. 

 
Zdroj: http://www.muop.bratislava.sk/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=600176&id_ktg=1005 

 

Potom sme prešli okolo budovy tržnice na Primaciálne námestie. Tu sa nachádza 

najväčší palác v starej Bratislave, ktorý aj dal námestiu meno. Práve v ňom sa 

podpísal jeden významný mier súvisiaci s napoleonskými vojnami. Omnoho skôr ako tu 

bol vybudovaný palác prímasa, sa pravdepodobne niekde v týchto miestach 

nachádzala  nejaká stavba z doby starovekej Rímskej ríše. 
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Na nádvorí primaciálneho paláca pri fontáne so sochou sv. Juraja, ktorý zabíja 

draka, sme sa odfotografovali. Najskôr žiaci 7.B, fotografiu ste videli na prvej 

strane Dejepisu extra, potom žiaci 6. A. 

 
Nasledovala trieda 7.C. 
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Po fotografovaní sme sa vydali cez viacero malých uličiek k Dómu sv. Martina. Na 

námestí pred kostolom sme videli pamätník jedného z významných hudobných 

skladateľov, ktorý žil v Bratislave. Raritou je plôtik okolo sochy. Ten predstavuje 

časť notového zápisu jednej z jeho skladieb. 

 
Odtiaľ sme po pekne obnovenom schodisku... 
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 ... prišli k ďalším dvom raritám, ktoré sa nachádzajú na vonkajších stenách 

martinského kostola, ku kosti „dinosaura“. Ponúkame staršiu fotografiu, kde ju ešte 

dobre vidieť. Pripomíname, že ju v minulosti chránila skrinka, tú však niekto zničil 

a pri oprave kostola sa na jej obnovu nejak zabudlo. 

 
Druhou raritou je zachovaný pôvodný suchý záchod. V jeho otvore je dnes 

umiestnená kamera. Či je to správne riešenie, nechávame na vašom názore. 
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Následne sme mali „veľkú prestávku“, počas ktorej sme si od dejepisu, ale aj od 

chodenia trochu oddýchli. Čakalo nás však ešte múzeum dopravy. Veľké množstvo 

dvoj-, troj-, štvor- a viac kolesových vozidiel. Viaceré fotografie sme publikovali 

v minulom čísle Dejepise extra. Napriek tomu ponúkneme ešte pár fotografií z 

lampárne. 
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Potom z „kabinetu kuriozít“. 

 
Tu vyvolal hlavný záujem tento predmet. Neviete, na čo mohol slúžiť? Odpoveď sa 

dozviete pod obrázkom napísanú malým písmom. 

 
Prístroj na vyrovnávanie nosa. 



 

Dejepis extra 
 

4/2022 
Mesačník založený v roku 2011 

 Otvárame okná hlavne do slovenských dejín. 

 

 Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu. 

 

 
 

Zaujal nás však aj tento prístroj. 

 

 
Skúste zistiť, na čo sa používal. 

 

Návštevou „kabinetu kuriozít“ sa naša návšteva v Múzeu dopravy skončila. Chceme 

opätovne pekne poďakovať pánovi riaditeľovi za ústretový prístup. Tiež pani 

sprievodkyni, ktorá sprevádzala šiestakov. Siedmakov sprevádzal pán učiteľ. Po 

návšteve múzea sme sa ešte na chvíľu zastavili v prezidentskej záhrade a potom nás 

už čakala iba cesta do školy.  

Naša prvá hromadná exkurzia po terajšej vlne pandémie dopadla výborne, k čomu 

isto prispelo aj veľmi pekné počasie. Kam a s kým sa pôjdeme pozrieť nabudúce, 

ukáže iba čas a epidemiologická situácia. 

 

 



 

Dejepis extra 
 

4/2022 
Mesačník založený v roku 2011 

 Otvárame okná hlavne do slovenských dejín. 

 

 Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu. 

 

 
 

Vážení čitatelia, 

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

a zadáme aj novú. V minulom čísle sme sa pýtali: Na ktorej ulici  v Bratislave 

sa nachádza stavba, ktorej časť vidíte na obrázku a aký bol jej účel?  

 

    

 

 

 

Správnu odpoveď si môžete prečítať napríklad na tomto linku: 

https://www.bratislavskenoviny.sk/historia/21859-nazov-tulip-house-hotel-je-zavadzajuci 

Keďže je o dejepisnú súťaž stále veľký záujem, rozhodli sme sa v nej 

pokračovať. Správne odpovede treba poslať na e-mail pána učiteľa do 29.4.2022. 

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 úloha znie: Napíšte meno a priezvisko autora súsošia, ktoré je neďaleko od 

našej školy, tiež kedy (rok) a z akého materiálu ho vytvoril.  

 


