
Dejepis extra 7/2022 
Mesačník založený v roku 2011 

Otvárame okná hlavne do slovenských dejín. 

Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu. 

 

 

    

 

 

Žiaci 5. B a 6. A pred gotickou vežou v Sade Janka Kráľa. 
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Vážení čitatelia, 

 

pred pár dňami začal nový školský rok a s ním je vždy spojené aj vydávanie 

nových čísel Dejepisu extra, ktorý sa už tradične skladá minimálne 

z dvoch častí. 
 

V prvej časti vám priblížime cestu našich žiakov nielen za históriou Petržalky, 

ktorá sa konala 9. 9. 2022. V druhej časti zadáme zaujímavé dejepisné otázky. 
 

Prvú cestu, ktorú  prezentujeme, absolvovali spoločne žiaci 5. B a 6. A v rámci 

účelového cvičenia v prírode. Zo školy sme sa po nácviku požiarneho poplachu 

vydali pešo okolo Chorvátskeho ramena. Na jeho úpätí, na mieste, ktoré už 

dávnejšie vybral pán učiteľ, sme si spravili prvé spoločné fotografie. Cítili sme 

sa ako v nejakom pralese, škoda iba, že sme sa neposunuli trochu viac 

dopredu, aby nám bolo lepšie vidieť tváre. Po zväčšení PDF súboru je väčšina 

žiakov rozoznateľná. 
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      Od „pralesového“ stromu sme sa vydali k ďalšiemu cieľu našej cesty. Na 

nasledujúcom obrázku vidíte logo tejto inštitúcie. Čo myslíte, kam sme zavítali? 
 

 
 

Odpoveď sa dozviete na nasledujúcej strane.



Dejepis extra 7/2022 
Mesačník založený v roku 2011 

Otvárame okná hlavne do slovenských dejín. 

Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu. 

 

 

 
Ak toto logo nepoznáte, vedzte, že ide o Slovenskú pedagogickú knižnicu 

(SPK). Ešte sme si pred jej budovou spravili spoločné foto, teraz už bez tieňov. 
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V priestoroch knižnice nás už čakali jej ochotní zamestnanci. Podľa dohody 

s nimi sme sa rozdelili do dvoch skupín. Žiaci 5. B ostali v tradičnej študovni. 
 

 
 

Žiaci 6.A išli do študovne starých tlačí. Potom sme sa vymenili. Po ceste za 

starými knihami sme sa zastavili aj v miestnostiach, kde je uložených asi 

300 000 rôznych kníh. Ponúkame aspoň jeden záber. 
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Po ceste za starými knihami sme si všimli viacero obrazov zo starej Bratislavy. 

Boli však schované za sklom, a tak sa ťažko fotografovali. Ponúkame aspoň 

jeden pohľad. 
 

 
 

Viete, ktorá významná stavba (jej časť) počas jej rekonštrukcie je na 

obraze zobrazená? Ešte pred študovňou starých tlačí nás medzi inými 

vystavenými predmetmi zaujali staré pečiatky. 
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Napokon sme sa ocitli medzi veľmi starými knihami. Ponúkame viacero pohľadov 

na knihy i na nás.
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Na záver našej návštevy v SPK ponúkame ešte jeden pohľad na časť (teraz 

prázdnych) knižničných priestorov. Vážení čitatelia, ak by ste mali záujem 

navštíviť ich, určite by vám to bolo po dohode s pracovníkmi knižnice 

umožnené. 

 

Na poslednom obrázku z knižnice vidíte najstaršie knihy. Niektoré z nich majú 

skoro 500 rokov. 
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Od budovy SPK sme sa vydali pešo do Sadu Janka Kráľa. Najskôr sme prekročili 

protinapoleonský val, ktorý je niekedy nesprávne označovaný ako protipovodňová 

hrádza. Ešte pripomíname, že Sad Janka Kráľa je najstarší verejný park 

v strednej Európe. Viaceré stromy si ešte pamätajú jeho založenie. 
 

 
 

Neďaleko tohto stromu sme sa rozložili aj my. Fotografia pochádza z archívu 

pána učiteľa, lebo v deň, keď sme tam boli, bol Sad plný detí z rôznych iných 

škôl a tiež prebiehalo svadobné fotografovanie. Preto sme 

z hľadiska dodržania GDPR fotografie v Sade nerobili, až na jednu výnimku. Tou 

bola spoločná fotografia oboch tried pod časťou gotickej veže. Po nej nasledovala 

už iba cesta späť k budove školy.
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Ako zaujímavosť ponúkame ešte jeden starší pohľad do Sadu, v ktorom z času 

na čas pobehujú aj takéto zvieratká,... 
 

 
 

... my sme však, žiaľ, nemali to šťastie ich stretnúť. 
 

Možno nabudúce, keď tam bude menej ľudí. 
 

 
 
 

Záverečné poznámky k prvej časti Dejepisu extra: 
 

Väčšinu fotografií spravil pán učiteľ, niektoré vytvorila pani učiteľka Škutová. 
 

Počasie bolo výborné. 
 

                          Všetci žiaci sa správali primerane veku.
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Vážení čitatelia, 

 

 

v druhej časti Dejepisu extra ponúkneme otázku na dejepisnú súťaž, o ktorú 

bol minulý rok veľký záujem, a preto sme sa rozhodli v nej pokračovať. 
 

Pripomíname, že správne odpovede treba poslať na pracovný (školský) e-mail 

pána učiteľa do 24.9.2022. 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: Na nábreží Dunaja pri Sade Janka Kráľa sa nachádza veľmi 

zaujímavá stavba, ktorej časť vidíte na obrázku. 

Napíšte, o akú stavbu ide, kedy bola postavená a čo pripomína. 
 

 

 


