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Na našej škole sa počas školského roku odohrávalo veľa rôznych projektov, ktoré vytvárali žiaci so
svojimi učiteľmi. Medzi najúspešnejšie patril medzinárodný projekt „Bezhraničnej antikvity“, ktorý
sme realizovali v spolupráci s Trnavskou univerzitou zastúpenou ako Katedrou klasickej archeológie
na Filozofickej fakulte aj Katedrou pedagogických štúdií na Pedagogickej fakulte. Zdá sa vám slovo
antikvita zvláštne, či dokonca nespisovné? Nie je tomu tak. Slovo antikvita je „zložené“ zo slov
antika a aktivita. A naozaj - boli sme veľmi aktívni v tejto antickej aktivite, aj keď sme ešte
nevedeli, že do tejto súťaže bolo zapojených niekoľko stoviek družstiev zložených z viac ako 2200
žiakov zo Slovenska a Maďarska. Ako prebiehala súťaž a v čom sa vlastne súťažilo? Bol to „beh na
dlhú trať“! Najskôr zapojení žiaci vypracovávali odpovede z histórie Starovekého Ríma vo forme
„korešpondenčného seminára“ s názvom „Tieň víťazného oblúka“. Táto forma súťaže mala 4 kolá
a v každom z nich bolo viac ako 30 strán a trvala niekoľko mesiacov. Správne odpovede z každého
kola bolo treba zoskenovať a v určenom čase odoslať e-mailovou poštou na Trnavskú univerzitu.
Po úspešnom zvládnutí „korešpondenčného seminára“ bolo treba postaviť maketu imaginárneho
víťazného oblúku podľa antickej predlohy tak, aby boli zachované antické stavebné prvky, ktoré
sme sa dovtedy - okrem iného - naučili poznávať.

A potom bolo treba čakať na verdikt medzinárodnej poroty zloženej z historikov umenia, klasických
filológov, archeológov, múzejných pedagógov, grafikov a výtvarníkov ako zo slovenskej, tak
maďarskej strany. Čakali sme trpezlivo – až sme sa dočkali - 9. miesto - bolo veľkým a pozitívnym
prekvapením.

Potom, ako sme sa dozvedeli náš skvelý výsledok, nás už nik nemohol zadržať, aby sme si išli
pozrieť a porovnať našu „stavebnú“ prácu, náš víťazný oblúk s konkurenciou. Výstava sa konala na
akademickej pôde Trnavskej univerzity, preto sme museli cestovať vlakom.



Po príchode do Trnavy (napriek tomu, že v Bratislave sme mali na Dunaji vysokú vodu) nás privítalo
pekné počasie a po krátkej ceste z vlakovej stanice aj príjemné prostredie v parčíku pred Trnavskou
univerzitou.

Prezentácia najlepších prác sa konala vo výstavných priestoroch Trnavskej univerzity. Mali sme tú
česť, že nás výstavu previedla Mgr. Lucia Nováková, PhD, jedna zo slovenských hodnotiteliek
súťažných prác, ktorá nám porozprávala viaceré zaujímavé príbehy zo starovekého Ríma, ale tiež
nás informovala o výsledkoch súťaže.



Potom sme sa vydali popozerať a porovnať našu stavbu s konkurenciu. Ponúkame niekoľko
záberov, pričom v popredí je náš víťazný oblúk.

Treba objektívne konštatovať, že konkurencia bola silná a ich víťazné oblúky boli pekné, ale ani my
sme sa nemali za čo hanbiť. S dobrým pocitom a slovami vďaky pre pani magistru Novákovú sme

opustili akademickú pôdu Trnavskej univerzity.



Možnosť byť v Trnave a nenavštíviť aspoň niektoré najzaujímavejšie historické objekty bola
nemysliteľná. Tak sme sa vydali na mini - exkurziu po meste. Najskôr sme navštívili Univerzitný
kostol, ktorý je oproti terajšej modernej budove Trnavskej univerzity.



Potom sme sa vydali k omnoho staršiemu kostolu Sv. Mikuláša.



Napokon sme skončili v Západoslovenskom múzeu, ktoré je umiestnené v bývalom kláštore
klarisiek.

V múzeu sa za fotografovanie platilo, tak neuvidíte (ak ho nenavštívite) napríklad jedinečnú a na
Slovensku nikde sa nevyskytujúcu výzbroj ázijských rytierov. Dovolili nám spraviť aspoň jednu

fotografiu na nádvorí múzea.



Návštevou Západoslovenského múzea v Trnave sa naša mini- exkurzia skončila a následne sme sa
vlakom, plní zážitkov, dopravili do Bratislavy. Bola to veľmi vydarená akcia, vyšlo nám aj počasie,

dostali sme sa všade, kde sme chceli.

Jediné, čo nás mrzelo bolo, že jedna z nás, Alžbeta Szabová, ktorá sa najviac narobila na
vypracovávaní otázok „korešpondenčného seminára“ a aj stavbe víťazného oblúka, bola chorá

a tak sa exkurzie zúčastniť nemohla a presunúť exkurziu sme už nemohli, lebo trvanie výstavy bolo
obmedzené.

Na záver ešte treba pripomenúť, že ako odmenu získali tri najaktívnejšie riešiteľky a „stavebníčky“
víťazného oblúku týždenný bezplatný historický tábor počas letných prázdnin.


