
Dejepis extra 11/2019 

Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu ... 

 

Piataci (céčkari) pred budovou veľkého evanjelického kostola. 



Dňa 11.12.2019 sa vydali žiaci 5.A a 5.C na svoju prvú dejepisnú exkurziu doplnení 

tradičnými cestovateľmi z vyšších ročníkov. Stretli sme sa pred budovou školy a po 

opätovnom poučení o BOZ sme sa vydali na cestu k zastávke MHD. Po dlhšom 

čakaní sa konečne autobusu číslo 83 „uráčilo“ prísť. Vystúpili sme pri „starom 

rozhlase“ a podchodom prešli do „evanjelickej“ Bratislavy. Najskôr sme sa zastavili 

pri budovách lýcea (jednu vidíte za nami v ľavom hornom rohu), kde chodili do školy 

aj viacerí slovenskí národovci. Poznáte mená niektorých z nich? 

  

Potom sme prešli k mohutnému veľkému evanjelickému kostolu, kde sme si spravili 

skupinové fotografie. Na prvej strane sú „céčkari“ a pod týmto textom „áčkari“. 

 



Od evanjelického sme prešli iba pár metrov k napohľad nenápadnej pamätnej 

tabuly, ktorá však pripomína jednu z najvýznamnejších znalkýň historických stavieb 

na Slovensku, hlavnú zostavovateľku prvého Súpisu pamiatok na Slovensku. 

 

Trochu nás mrzelo, že stavba, v ktorej žila, je taká ošarpaná a hoci je iba cca 

200 metrov od prezidentského paláca, skoro nik o nej nevie. Celkový pohľad na 

budovu radšej ani neponúkame. Následne sme sa podchodom presunuli na námestie 

pred prezidentským palácom. Tu sme sa zastavili na miestach, kde bol po skončení 

druhej svetovej vojny vojenský cintorín. 

 



Potom sme si dali pauzu v záhrade prezidentského paláca. Toto zastavenie niektorí 

z nás využili na malý piknik.  

 

Zo záhrady prezidentského paláca sme sa presunuli do záhrady pred budovu, 

v ktorej sídli dnes Úrad vlády SR... 

 

 



... tu nás zaujala veľmi pekne vypracovaná železná brána ako taká, ale ... 

 

... aj príbeh, ako sa sem dostala. Skúste si aj Vy nájsť príbeh brány do dnešného 

Úradu vlády SR... Iba niekoľko desiatok metrov od tejto pôvodne barokovej stavby 

sa týči iný klenot (modernej) architektúry... obrátená pyramída Slovenského 

rozhlasu, kam sa práve chystáme. 

 

 



V budove rozhlasu sú vystavené staré elektronické prístroje, ktoré súvisia 

s rozhlasovým vysielaním. V budove sme sa rozdelili do dvoch skupín, jednu 

„strážila“ pani učiteľka ... 

 

... druhá si pozerala (spolu s pánom učiteľom) exponáty... 

 



 Potom sme sa vymenili... Všetkých však zaujala zvláštna socha v nadživotnej 

veľkosti, ktorá mala miesto hlavy rádioprijímač. 

 

Pohľad na sochu ukončil našu mini-exkurziu v Slovenskom rozhlase. Možno 

v budúcnosti (podobne ako naši starší spolužiaci) zavítame aj do rozhlasových 

štúdií. Od rozhlasu sme sa vydali k ďalšiemu zaujímavému pamätníku, ktorý sa 

nachádza pred Slovenskou technickou univerzitou. Viete, kto je na ňom zobrazený? 

Čím tento človek prispel k poznaniu ľudstva? 

 

My to už vieme. 



Naše potulky ďalej smerovali okolo jedinej zachovanej židovskej synagógy smerom k 

Námestiu SNP. Tu sa okrem známeho súsošia však nachádzajú aj menšie, ale veľmi 

pôvabné pamiatky. Medzi inými aj sochy holubov, o ktorých si mnohí ľudia myslia, 

že sú živé. Ozaj sú vytvorené veľmi realisticky. Veď posúďte sami... 

 

Po holuboch na streche sme sa šli pozrieť na výstavu v priestoroch ministerstva 

kultúry, kde sa chystala výstava dolnozemských Slovákov z Kovačice. Vystavovatelia 

boli k nám takí milí, že sme si výstavu mohli pozrieť, hoci chystali slávnostnú 

recepciu... 

 



Potom sme sa presunuli cez Primaciálne námestie, kde sme si pozreli najväčší klobúk 

v Bratislave,... 

 

 

...na Hlavné námestie. Tu sme (skoro všetci) so súhlasom rodičov mali krátky 

rozchod. Pozrite ako sa tešíme, keď to nastalo... 

 



Škoda, že naša voľnosť netrvala ani pol hodiny! Prečo tak krátko? Čakal nás ešte 

„zlatý klinec“ exkurzie, návšteva Slovenskej národnej galérie. Nevedeli sme, čo nás 

čaká. Ale už nápis pred jedným z expozičných priestorov vzbudil našu pozornosť... 

 

Čo nasledovalo? Veľká interaktívna tabuľa cez celú stenu miestnosti, na ktorej  nás 

pán profesor škrečok zoznámil s dejinami umenia. Do videoprojekcie sme sa mohli 

sme zapojiť aj my... 

 

... netradične tak, že sme do interaktívnej tabule hádzali penové loptičky a keď 

sme trafili, tak sme napríklad postavali pyramídu, či odkrývali jednotlivé obrázky 

z rôznych historických období... Pozrite si to  na webe Slovenskej národnej 

galérie, stojí to zato! 



Boli by sme si to vyskúšali pokojne ešte raz, ale ten čas sa krátil... Ešte sme sa 

v galérii zastavili v knižnici... 

 

... pričom tí odvážni, po poučení o BOZ a pod dohľadom pani učiteľky mali možnosť 

vystúpiť po rebríkoch k najvyšším poschodiam kníh ponúkame aspoň dva 

„horolezecké výkony“ . 

 



 

Návštevou knižnice sa naša exkurzia skončila. Už nás čakala iba cesta do školy. 

 

Záverečné poznámky: 

Za návštevu žiadnej z kultúrnych inštitúcií sme nič neplatili, teda 

celá exkurzia bola úplne zadarmo. 

Pán učiteľ ju priebežne pripravoval skoro mesiac. 

Počasie bolo výborné! 

Všetky fotografie vytvoril Filip Smíkal. 

Pôjdeme ešte na nejakú exkurziu? To ukáže iba čas... 

 


