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Z druhej virtuálnej návštevy Ríma vyberáme Anjelský hrad. 

 

 

Dozviete sa aj o tom, ako sa žiaci našej školy zapojili do sadenia šafranu, ktorým 

si pripomíname obete holokaustu. 
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Vážení čitatelia, 

práve ste si otvorili jubilejné 80. číslo Dejepisu extra. Podľa zaužívaných tradícií 

je potrebné každé jubileum nejako osláviť alebo si aspoň pripomenúť. My sme sa 

preto rozhodli upraviť a doplniť hlavičku nášho dejepisného časopisu. Väčšina 

veľkých médií pri svojom výročí ponúka svojim čitateľom či divákom rôzne 

atraktívne ceny, prípadne vyhlasuje nejaké súťaže. My zaužívané ceny ponúknuť 

nemôžeme, súťaž však vyhlásiť môžeme. Takže máme pre vás nasledujúcu otázku: 

„Na ktorej stavbe sa nachádza okno v titulke Dejepisu extra?“ Prví traja, ktorým 

sa na e-mail pána učiteľa podarí poslať správnu odpoveď, získajú jednotku. 

Samozrejme, ponúkame pomoc. Ak si pozorne popozeráte všetky obrázky v tomto 

kalendárnom roku, ktoré boli publikované v číslach 1 až 9, určite nájdete vežu 

kostola, ktorú cez okno vidíte. Potom už stačí nájsť iba správnu stavbu, ktorej 

okno patrí, a jednotka je vaša. Odporúčame, aby ste si hlavičku časopisu zväčšili. 

Vážení čitatelia, 

tak ako sme vám sľúbili v Dejepise extra 4/2021, pozrieme sa ešte raz aspoň 

virtuálne do mesta Rím. Začneme návštevou Anjelského hradu. Táto stavba bola 

pôvodne hrobkou jedného významného rímskeho cisára. Viete ktorého? Až omnoho 

neskôr sa stala pevnosťou. Makety na obrázkoch ukazujú tieto premeny. 
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V súčasnosti je Anjelský hrad zmenený na múzeum, ktoré sa naozaj oplatí 

navštíviť. Pred vstupom do múzea, ale aj na všetkých jeho významných miestach sú 

informačné tabule, ktoré pomerne presne popisujú, kde sa práve nachádzate. Je to 

preto, lebo prehliadku môžete absolvovať aj bez sprievodcu. To vám umožní stráviť 

na miestach, ktoré vás zaujmú toľko času, koľko uznáte za potrebné. Tiež sa vo 

všetkých priestoroch môže fotografovať na rozdiel od viacerých slovenských múzeí! 

 

Na tejto a nasledujúcich stranách ponúkame aspoň niekoľko fotografií z múzea. 
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S Anjelským hradom sa lúčime pohľadom na sochu, ktorá mu dala teraz používané 

meno. Tá by mala podľa nás odohnať aj otravné vtáctvo parazitujúce na turistoch, 

ale ... 

... nedarí sa jej.  

To, že je vtáctvo také otravné, však podporujú aj niektorí turisti. 
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Od Anjelského hradu sa prevažne metrom presunieme k inej veľmi zaujímavej 

rímskej pamiatke. Nie je taká známa ani navštevovaná. Jedná sa o hrobku  

Rimana, ktorý časť života strávil, ako je po zahliadnutí obrázku jasné, v Egypte. 

 

Vedľa hrobky nájdete jednu zo zachovaných brán rímskeho opevnenia, v ktorej sa 

nachádza (na talianske pomery) malé, ale bezplatné múzeum. 
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Po návšteve múzea sa cez park a polia, ktoré pripomínajú polopúšte, dostávame... 

 

... k nenápadnému, ale bezplatne sprístupnenému Kostolu sv. Šebastiána. 

 



 

Dejepis extra 
 

10/2021 
Mesačník založený v roku 2011 

Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu, otvára okná do minulosti. 

 

DEJEPIS EXTRA 10/2021 

 

V Kostole svätého Šebastiána je umelecky stvárnený jeho skon.  

 

Pod kostolom je (za poplatok) sprístupnená sieť podzemných chodieb – katakomb. 

Inak svätý Šebastián sa aj na Slovensku teší veľkej úcte. Dokonca aj hlavný chrám 

Ozbrojených síl SR v Bratislave má patrociníum tohto svätca. 

Vráťme sa však späť do Ríma. Toto mesto má naozaj obrovské množstvo pamiatok 

a viaceré z nich, hoci tak vyzerajú, nie sú z doby antiky, iba ju napodobňujú. 

Typickým prípadom je monumentálna budova talianskeho parlamentu. 
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Snahu o napodobnenie antických vzorov z areálu parlamentu dobre dokumentuje aj 

tento detailnejší pohľad. 

 

Keď je niekto v Ríme, pravdepodobne neobíde asi najznámejší viac-menej 

zachovaný pôvodne antický chrám Panteón, neskôr zmenený na kresťanský kostol. 

V predpandemickom období (rok 2018) sa tam cez deň hemžilo množstvo ľudí, preto 

ponúkame pohľad až z večerných hodín. 
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Počas dňa však cez premyslene navrhnutý otvor v kopule prechádza slnečné svetlo. 

 

Pod kopulou majú čestné miesto umelci ako Raffael či politici, napríklad aj Viktor 

Emanuel II., ktorý sa zaslúžil o zjednotenie Talianska. 
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 S Panteónom sa rozlúčime pohľadom na jeho odvrátenú málo navštevovanú časť. 

 

Posledným zastavením našej druhej virtuálnej exkurzie v Ríme je pamätník, ktorý 

pripomína odvrátenú časť talianskych dejín. Vidíte ho  na nasledujúcom obrázku. Je 

spomienkou na dobu, kedy štát ovládala jedna nedemokratická vláda. Viete ktorá? 
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Smutné udalosti sa však nediali iba v Taliansku. Neobišli ani našu vlasť. V druhej 

časti Dejepisu extra vám preto predstavíme spoluprácu našej školy s Múzeom 

židovskej kultúry v Bratislave, pomocou ktorej si spomenieme na niektoré 

neradostné udalosti z obdobia Slovenskej republiky z rokov 1939 až 1945. Práve 

v tomto čase sa diali aj skutočnosti, na ktoré nemôžeme byť hrdí. Medzi ne patril 

aj vzťah vtedy vládnucej skupiny k občanom, ktorí sa hlásili k židovskej národnosti. 

Naši židovskí spoluobčania boli postupne zbavovaní všetkých práv a slobôd, ktoré sú 

pre demokratickú spoločnosť záväzné. Napokon bolo úzkou skupinou vtedajšej 

vládnucej elity rozhodnuté, že budú Židia deportovaní do koncentračných  táborov, 

kde veľká časť z nich aj zahynula. O tom svedčí aj pamätník v meste Zvolen, ktorý 

je na nasledujúcom obrázku. 

 

Aby sa na tieto udalosti nezabudlo, írska organizácia Holocaust Education Trust 

Ireland (HETI), s ktorou spolupracuje aj Múzeum židovskej kultúry, ponúkla 

možnosť mladým ľuďom zapojiť sa do projektu Krokus (Šafrán). Jeho základom je 

sadenie cibuliek šafranu, ktorý kvitne peknými žltými kvetmi približne v čase 

Medzinárodného dňa pamiatky holokaustu. 
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Vážení čitatelia,  

na tejto aj nasledujúcej strane si môžete pozrieť, ako za prísnych bezpečnostných 

opatrení sadili cibuľky šafranu najskôr naši najstarší žiaci. Pán učiteľ všetkých 

„donútil“ mať rúško či respirátor aj vonku, lebo sme boli blízko pri sebe. 

  

Táňa s Karolínou sadia a Marek kontroluje ich zodpovednú prácu. Potom prikladá 

ruku k dielu aj on, následne ďalší žiaci. 
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Viac fotografií zatiaľ neponúkame, pretože dúfame, že sa cibuľky uchytia a počas 

dvoch/troch mesiacov nám vyrastú a pekne zakvitnú. 

Sadenie šafranu nemá pripomínať iba smutné udalosti, ktoré sa už stali. Zapojením 

do tohto projektu sa snažíme, aby sa už ani v budúcnosti podobné skutočnosti 

neudiali. Aj pomocou neho sa všetci máme naučiť tolerancii a vzájomnému 

rešpektovaniu všetkých ľudí dobrej vôle. 

Projekt Krokus nie je jedinou spomienkovou aktivitou na neradostné skutočnosti 

z obdobia druhej svetovej vojny, ktoré sa odohrali aj na Slovensku. Už dávnejšie 

sa rozbehlo „sadenie“ dlažobných kociek vo viacerých slovenských mestách pred 

budovami, kde žili naši židovskí spoluobčania. Viete, na ktorej ulici v Bratislave by 

ste mohli nájsť tieto? 
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Vážení čitatelia, 

želáme vám nielen v posledných dňoch roku 2021, ale aj v budúcnosti hlavne veľa 

zdravia. Nech sú vaše vianočné sviatky naozaj plné radosti a pokoja, aby ste ich 

prežili bez stresu hlavne z (internetového) nakupovania,  

lebo lásku si darčekmi nekúpite. 

 

Na úplný záver ponúkame staršie pohľady na obdobie Vianoc z 2 slovenských miest. 

 

 
Viete, ktoré to sú? Pomôžte si, obrázkami zo starších čísiel nášho časopisu. 


