
Dejepis extra 6/2018

Časopis nie iba pre tých, čo majú radi

históriu a vlastivedu.

My, druháci a piataci, na veži Starej radnice...



Vážení čitatelia,

toto číslo Dejepisu extra bude trochu iné. Prečo? Odpoveď je jednoduchá: bude
popisovať cestovanie časom a priestorom starej Bratislavy tak, aby tomu rozumeli
(dúfame) nie iba veľkí piataci, ale aj druháci. Pretože sa obe triedy dobre poznali

z tohoročnej školy v prírode, tak sa ich učitelia rozhodli, že v poznávaní našej
krásnej krajiny budeme pokračovať aj v našom hlavnom meste. Ideálna možnosť je

MDD, lebo vtedy sú niektoré miesta v meste pre deti prístupné zadarmo...

Ako prebiehala naša zábavno-poznávacia cesta? Ráno o 8 00 sme sa stretli pred
školou a po „sčítaní ľudu“ sme sa vydali autobusom do centra mesta. Už keď sme
išli cez prvú uličku, pán učiteľ zrazu zastal - pootvoril dvere do dvora a my sme

uvideli čudnú vec na stene...

... chvíľu sme uvažovali, čo to vlastne je... mali sme rôzne nápady... Jedna z nás
aj vyskúšala, či by to nemohla byť náhodou historická hrazda...

...nebola... nakoniec sme sa dozvedeli pravdu až od pána učiteľa. Skúste uhádnuť
aj vy, na čo to slúžilo!



Po tejto záhade v pekne rekonštruovanom dome sme zastavili pred budovou, ktorá
ešte úpenlivo čaká, aby jej niekto vrátil bývalú slávu,...

... ale na druhej strane ulice sa to už podarilo.

Viete, ku ktorému významnému objektu v starom meste táto „veža“ patrí? A prečo
sme slovo veža dali do úvodzoviek?



Ďalej sme putovali k najväčšiemu kostolu v Bratislave. Ten má na svojom vrchole
pozlátenú uhorskú korunu, symbol toho, že sa tu konali korunovácie kráľov. Pred pár
rokmi sa koruna rekonštruovala a pán učiteľ zobral vtedajších žiakov pozrieť sa ako
koruna, ktorá sa nachádza na vrchole druhej najvyššej veže na Slovensku, vlastne
vyzerá. Aby ste mali aj vy predstavu, aká je koruna veľká, ponúkame aj obrázok

z jej montáže. (Zdroj malého obrázku napravo – internet.)

Potom sme sa boli pozrieť aj do vnútra kostola. Tu sme sa dozvedeli, kde je
najvyššia kostolná veža na Slovensku. Ozaj - vy to viete?



Od Dómu sv. Martina sme išli na malé námestie, kde sme si pred veľmi zaujímavým
zábradlím, ktoré je navrhnuté ako notová osnova, spravili piknik. Odtiaľ sme šli

okolo sošky „Posmieváčika“ ku Starej radnici. Tu už na nás čakali pracovníci Múzea
mesta Bratislavy, ktorí si pre žiakov základných škôl v Bratislave pripravili

zaujímavú akciu venovanú významnému sochárovi Arthurovi Fleischmannovi. Že ste
o ňom ešte nepočuli? Nevadí - od svojich detí sa dozviete viac. Na nádvorí starej

radnice ...

... sme sa rozdelili do dvoch skupín: druháci začali vytvárať svoje „sochárske“ diela
z plastov...



...piataci (po opätovnom poučení o BOZ) zatiaľ vystúpili po mnohých schodoch na
ochodzu veže radnice a takto videli druhákov „sochárčiť“ na nádvorí.



Potom sme sa vymenili: piataci začali tvoriť „sochárske“ diela...



... a druháci (tiež poučení o BOZ) sa vydali na radničnú vežu. Piataci i druháci
počas výstupu na vežu videli chrlič vody, ktorý bol  vytvarovaný ako bájna bytosť...

... či ukončenie radničnej kaplnky...



...ale obe skupiny najviac zaujali pohľady na starú Bratislavu z vtáčej perspektívy.

Ponúkame aspoň štyri pohľady...

... na prvom je “Manderlák“, bývalý palác uhorského prímasa - arcibiskupa, Nová
radnica, či dom s nádvorím, v ktorom sa skrýva Hummelovo múzeum...

... na druhom je Bratislavský hrad, Dóm sv. Martina, bývalá budova uhorského
miestodržiteľstva a trochu vykúka aj Univerzitná knižnica...



... na treťom vidieť: (už prestavaný) dom Wocha, najstaršieho známeho mešťana
Bratislavy, Mirbachov palác, kostol „trinitárov“ a „jezuitov“, či Michalskú vežu...

... na poslednom vidieť: časť Hlavného námestia s „Rolandovou fontánou“ –
pripomíname, že sa jedná o kópiu, originál je schovaný pred nepriazňou  počasia -

a časť veže mostu SNP.



Keď sa dole vrátili aj druháci, vydali sme sa pozrieť Múzeum Arthura
Fleischmanna, ktoré je skryté vo vnútrobloku na dnešnej Bielej ulici. Ponúkame pár

záberov...



Na poslednom pohľade je možné vidieť - okrem prác Fleischmanna - aj práce detí
zo základných škôl.



Vážení čitatelia,

návštevou múzea sa táto (podľa nás) vydarená akcia skončila, čakala nás ešte cesta
do školy, počas ktorej viacerí z nás dávali pozor na svoje plastové „sochy“.

Dúfame, že sa ich podarilo bez poškodenia priniesť aj domov.

Záverečná poznámka:

Za návštevu žiadneho miesta

nášho vlastivedno-dejepisného putovania sme nič naplatili.

Ešte ponúkame pohľad na jedno rozpracované a jedno ukončené dielo...

Viete, čo majú dievčatá na oboch obrázkoch spoločné?


