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

 

 
Zdroj obrázku: Internet 

 

 

Európu obchádza strašidlo – strašidlo COVID-19... a my (na dejepise) 

prechádzame na virtuálne exkurzie, počas ktorých sa dostaneme aj do dedinky Gáň, 

ktorej kostol je na obrázku. 

 

 



Vážení čitatelia,  

 

čakajú nás ešte neľahké mesiace, ale musíme sa naučiť s touto situáciou. Rozhodli 

sme sa preto, že toto aj nasledujúce čísla Dejepisu extra budú zväčša rozdelené do 

dvoch častí. 

 

V prvej budeme prezentovať to zaujímavé, čo vytvorili naši žiaci nielen v období 

dištančného vzdelávania v školskom roku 2019/20, ale aj počas (zatiaľ trvajúceho) 

reálneho vyučovania v tomto školskom roku. Žiaľ, nie je a nebude možné z dôvodu 

rozsahu Dejepisu extra zverejniť všetko, všetky aktivity a všetkých žiakov. Pán 

učiteľ totiž odpovedal iba za dobu koronakrízy na skoro 9 000 e-mailov od žiakov 

druhého stupňa. V súvislosti so zverejňovaním myšlienok žiakov, hoci niektoré boli, 

sú a budú  veľmi podnetné aj pre „dospelákov“, sme stáli sme pred problémom: 

opravovať ich a potom zverejniť aj meno autorky/autora alebo ich nechať 

v pôvodnej, ale skrátenej verzii a nezverejniť ich pôvodcu. Nakoniec sme sa 

rozhodli, že zachováme pôvodný text a meno tvorcu nezverejníme, lebo by ho 

možno o pár rokov mrzelo, aké gramatické či štylistické chyby urobil.  

Veríme, že ten ktorý/ktorá dané  myšlienky napísal/a, si svoj text spozná... Texty 

žiakov „preložíme“ ich fotografiami, prípadne fotografiami ich prác. Neplatí však, 

že text napísal, ten ktorý žiak či žiačka. Niekedy na ilustráciu použijeme aj 

obrázky z internetu. 

 

 
 

 

 

 



V druhej časti Dejepisu extra budeme prezentovať virtuálne exkurzie po 

zaujímavých miestach a pamiatkach Slovenska, pretože reálne exkurzie v súvislosti 

s pandemickou situáciou sa pravdepodobne v dohľadnej dobe neuskutočnia. 

   

 

Vážení priaznivci Dejepisu extra, 

 

teraz máte možnosť začítať sa do prvej „sady“ projektov minuloročných žiakov 

piateho ročníka na tému Ťažký život detí vo svete – detská práca, ktoré boli  

poskladané z cca 40 prác tak, aby tvorili „harmonický“ celok, pričom sme priamo do 

textu nezasahovali, iba sme ho krátili. Na lepšie odlíšenie detských myšlienok od 

ostatných textov používame kurzívu a iný typ písma.   

 

My sa máme na Slovensku dobre. Naši rodičia môžu pracovať. My deti máme možnosť 

chodiť do školy! Berieme to ako samozrejmosť. Ale nie všetky deti majú to štastie . Čo to znamená? 

Deti v niektorých krajinách musia tvrdo pracovať a to majú napr. len šesť rokov! A viete prečo? 

Lebo nemajú na výber. Deti živia rodičov, nemajú príležitosť chodiť do školy. Deti v niektorých 

krajinách nemajú čo jesť a tak zomierajú veľmi malé. Nie každé dieťa má topanky, posteľ a hračky. 

Ale aj napriek tomu aký majú tažký život túžia po vzdelaní. My deti si väčšinou neuvedomujeme aké 

máme štastie, že máme možnosť študovať ,aj keď sa nám nechce poniektorým. Škola nám ponúka 

vedomosti vdaka ktorým potom môžeme niečo v živote dokázať a študovať to čo nás baví. 

Aj v dnešnej dobe sú žiaľ oblasti a krajiny, kde deti musia od raného detstva vykonávať 

náročnú prácu, a to často v neľudských, či zdraviu škodlivých podmienkach. Pracujú v indických, 

afganských alebo kambodžských tehelniach, kde v horúčave od rána do večera ručne tvarujú a 

vypaľujú tehly. Pracujú v baniach v Afrike, kde sú celé dni zatvorené v úzkych podzemných chodbách 

a ručne ťažia minerály alebo diamanty. V lomoch a baniach pracuje na celom svete asi milión detí. 

V podzemí pracujú, jedia, spia a z bane vychádzajú až po niekoľkých dňoch… V Ázii vyrábajú hračky 

a spotrebný tovar pre naše trhy. Ďalšie milióny detí pracujú v domácnostiach a na rodinných 

farmách. Asi 60% detskej práce tvorí práca v poľnohospodárstve. Na plantážach pracujú často s 

nebezpečnými hnojivami a chemikáliami a bez akýchkoľvek ochranných prostriedkov.  
 

 
 



Na Slovensku sa majú deti veľmi dobre. Prídeme domov zo školy, najeme sa, ideme von alebo 

sa hráme na počítači. Ale čo také deti v Afrike? Tým sa hranie vonku, môže len zdať. Miesto hrania 

musia pracovať: napríklad taká baňa. Predstavme si, aké majú zodraté ruky, keď ručne ťažia 

diamanty a minerály. Ani výroba hračiek či práca v domácnostiach nie je ľahká. V 

poľnohospodárstve pracujú na poliach s nebezpečnými chemikáliami bez ochranných rukavíc a 

šiltovky, čo by ich ochránila pred slnkom. Nútia ich tvrdo pracovať bez oddychu aj 13 hodín denne. 

Keby mali potrebné vzdelanie a chodili do školy, bolo by menej otroctva a nútených prác, pretože by 

si vedeli vyrátať napríklad svoj dlh a nedali by sa oklamať. A nehovorím o žobraní, aké to je 

ponížujúce pre to dieťa. Musí sa cítiť veľmi zle. Pre nás je samozrejmosť jedlo, voda, čisté oblečenie 

ale pre deti, ktoré pracujú to samozrejmosť nie je. Kúpu sa v potoku a na obed majú suchú ryžu, a 

určite nemajú čisté, ožehlené veci pripravené na druhý deň.  Preto je dôležité chodiť do školy, 

vzdelávať sa, nefrflať keď sa treba učit, čo by iné deti za to dali.  

Predstavte si napríklad takú dobu kamennú. V jaskyni žila pani pračloveková a snažila sa 

uvariť mäso z mamuta, pán pračlovek medzitým lovil nejaké zviera. Samozrejme mali aj svoje deti - 

pračlovečatá. A tých bolo veľa. Už v tej dobe museli deti pomáhať svojej mame s domácimi prácami 

– nazbierať z okolia drevo na oheň, doniesť vodu z potoka, zbierať plody z kríkov, postrážiť svojho 

brata alebo sestru a iné. Ako postupne rástli, tak chlapci začali chodiť s otcom na lov a dievčatá 

pomáhali doma v jaskyni svojej mame. Už vtedy existovalo to, že aj deti sa zapájali s domácimi 

prácami. Táto činnosť bola len výpomoc svojim rodičom a zapájaním sa v rodinnej jednotke, aby 

všetci prežili.  

Postupne sa z lovcov a zberačov stávali roľníci, hospodári, naučili sa pestovať ovocie a 

zeleninu, začali chovať zvieratá. Väčšinou každá rodina sa zameriavala na inú činnosť – boli 

obuvníkmi košíkarmi, hrnčiarmi, kováčmi ... Každý mal svoje povinnosti, ktoré musel vykonávať, 

aby dokázali prežiť.  Aj tu sa musela celá rodina zapájať do činností. Samozrejme tie ľahšie veci 

dávali robiť svojim deťom a tie ťažšie vykonávali dospelí.  

 
Až objavením písma a vyrábaním knižiek sa ľudia začali viac vzdelávať. Rozvíjali sa rôzne 

vedy, rôzne odbory. Už v dávnych časoch bolo vidieť rozdiel medzi bohatými a chudobnými. 

Vzdelanie väčšinou mali len bohaté rodiny.  



Chudobní, keďže nemali žiadne vzdelanie, museli tvrdo pracovať. Voľakedy bolo normálne, 

že v jednej rodine bolo aj viac ako 10 detí. A aby všetci prežili, tak museli aj deti pracovať. Nebolo to 

len vypomáhanie ako vy doma - napríklad...upratať  si svoju izbu, vyniesť smetie, povysávať, utrieť 

prach. Deti často pracovali na poliach, robili v kuchyni, pracovali v dielňach. V čase, keď už 

existovali fabriky, tak pracovali aj tam. Tie deti nemali žiadne detstvo ako vy. Ich hračkami boli 

kamienky, halúzky atď. A ani nemali čas sa kedy hrať. Museli pracovať ako dospelí, aby rodina 

prežila. Keby nechodili do roboty, tak by všetci umreli od hladu. Tie deti často krát boli vo veku 

škôlkárov (pracovali už ako 5 ročné).  

Viete si predstaviť, že by váš braček alebo sestrička, ktorí chodia do škôlky, tak by takto ťažko 

pracovali? Viete si predstaviť, že miesto toho, aby ste ma tu takto počúvali, tak by ste nosili napríklad 

tehly na stavbe? Nemali by ste šiltovku, aby ste nedostali úpal, nikoho by to nezaujímalo. Lebo prežiť 

bolo viac. Nepracovali by ste 45 minút ako trvá jedna vyučovacia hodina. Bolo by to od rána do 

večera. A k tomu by ste nemali možnosť si ísť kúpiť Brejky dole do jedálni, ale dostali by ste najesť 

jeden krát za deň a to niečo čo nevyzeralo a nechutilo výživne a chutne,  určite by to nebolo také 

dobré jedlo, aké vám uvaria pani kuchárky v jedálni alebo vaše maminky.  

Vy máte pocit, aký máte ťažký život, že musíte chodiť do školy a k tomu sa učiť! Však načo 

Vám to všetko bude – si myslíte. Nemáte radi, keď si musíte upratať svoju izbu, doma pomáhať 

maminke a tatinkovi. Máte pocit, že sa nadrete...Máte pocit, že to čo máte, to je málo. Však ten Jano 

z vedľajšieho vchodu má kvalitnejší mobil, spolužiačka Katka chodí krajšie oblečená, kamoška s 

ihriska bola na luxusnej dovolenke v Amerike a vy „len“ v Európe. To, že máte oboch rodičov beriete 

samozrejme. 

 

 
Zdroj obrázku https://aukro.cz/historicky-vysavac-v-kufru-6962964996 

      Takto vyzerá „historický vysávač“. 
 

 

 

Častokrát sa zameriavate na to čo nemáte a nie na to čo máte. Máte vlastnú izbu, mobil, 

tablet, chodíte slušne a pekne oblečení, mnohí z vás aj značkovo. Chodievate v lete na dovolenky, v 

zime na lyžovačky. Samozrejme MHD skoro ani nepoznáte, lebo väčšinou Vás rodičia odvezú autom. 

Ak máte chuť na niečo dobré, tak sa oblečiete a idete do obchodu, kde máte na výber veľa druhov. 



Ak ste chorí, tak idete ku lekárovi a ten Vám predpíše lieky, ktoré si kúpite v lekárni a za pár dní ste 

zase zdraví. 

Stále existujú krajiny, kde robia už 5 ročné deti, vykonávajú fyzicky náročnú robotu, žijú v 

maximálnej chudobe, nemajú čo jesť. Umierajú od hladu alebo od chorôb. Nemajú možnosť ísť k 

lekárovi. Predstavte si, že ste hladní, nejedli ste dva dni alebo ak áno, tak len trošku a ani to vás 

nezasýtilo. A k tomu chodíte do roboty a ťažko a tvrdo pracujete v baniach, vyrábate tehly na 

horúcom slnku – to väčšinou chlapci. Dievčatá šijú a vyrábajú oblečenie.. A to bez prestávky. 

Nemôžete sa hrať. Spíte 5-6 hodín denne. 

Páčil by sa vám taký život? Chceli by ste meniť s tými detičkami? Stále si myslíte, že škola je 

otrava? Že povysávať si svoju izbu je taká drina? Stále si myslíte, že máte toho málo? Stále si myslíte, 

že vašich povinností je veľa a vy už nevládzete? Tieto deti na výber bohužiaľ nemajú. Oni nevedia 

zmeniť svoj život, svoj osud. Nemajú tú možnosť. Ale vy áno a možno ak budete veľkí a dospelí, tak 

sami budete chcieť takýmto deťom pomáhať, aby žili detstvo ako vy. 

V minulosti pracovali deti od skorého veku. Pracovali v továrňach, v bani ( veľa detí osleplo),  

pracovali na poli, na stavbách,  kŕmili dobytok. Boli kominári ( to sa zaviedlo hlavne v Anglicku, lebo 

tam boli úzke komíny, kde sa zmestili len deti, zničilo im to pľúca, umreli),  pracovali v zápalkárni ( 

deti sa otrávili fosforom), upratovali chodníky, čistili topánky, predávali noviny a robili veľa iných 

prác. Najviac bola detská práca využívaná na začiatku 19 storočia v 10. a 20 rokoch 19. storočia na 

celom svete. 

 
Zdroj: http://www.historiarevue.sk/historia-2003-02/drobnicky.htm 

 

Aj u nás na našom území bola detská práca bežná. Deti ako aj dospelí pracovali 14 hodín 

denne.  V roku 1890 sa v Uhorsku uplatnil zákon, ktorý zaviedol zákaz práce detí do 10 rokov v 

továrni. No v niektorých krajinách napríklad: Južná Amerika, Ázia, Afrika je detská práca  

využívaná dodnes. Deti sú v novodobom otroctve. Mnohé pracujú v továrňach na oblečenie. V 

krajinách kde je vojna deti dostanú zbrane a musia ísť bojovať. 

 

My všetci v tejto triede môžeme byť radi kde sme sa narodili. Nie sme deti z Afriky, ktoré 

nemajú poniektorí ani poriadne príbytky. Sú vystavení divočine a extrémnym zmenám počasia, ktoré 

by sme my ťažko zvládli. Poniektorí nemôžu ani využiť pitnú vodu lebo nemajú k nej prístup. 

Fastfood? Žiadne také tam nenájdeme. Obchodov je tam zopár a aj to nemajú niektorí prostriedky 

nato si tam niečo kúpiť. Krásne tričko či nohaice známej značky? Stačí im jedna veľká handra, ktorá 

http://www.historiarevue.sk/historia-2003-02/drobnicky.htm


ich chráni pred silným slnkom aby sa nespálili. Topánky tiež väčšina z nich nepozná, nakoľko chodia 

bosí. Zdravotníctvo je tam na takej nízkej úrovni, že tam veľa ľudí a detí zomiera na choroby, ktoré 

trápia celý svet, len oni si nemôžu dovoliť adekvátnu liečbu. A to hovorím len o deťoch v Afrike. 

Vážte si deti to čo máte, ste na tom omnoho lepšie. To, že Vám mama zatrhne ísť von alebo Vám 

nekúpi to čo práve chcete neznamená, že sa máte najhoršie na svete. 

Prečo vôbec detská práca existuje ????? Pretože rodičia nemajú ako uživiť celú rodinu preto 

posielajú svoje deti za prácou. Priekupníci dokážu rodinu a deti presvedčiť vidinou dobre zarobených 

peňazí. Detských robotníkov  platia veľmi slabo alebo vôbec. Deti sú totiž ľahšie manipulovateľné a 

ľahšie ich donútia pracovať.  

Prečo vlastne detská práca existuje? Rodičia totiž často nemajú kapacitu uživiť celú rodinu 

a posielajú svoje deti do miest za prácou. Detská práca nie je spojená len s najchudobnejšími 

krajinami a domácnosťami. V Afrike, v Alžírsku, v Etiópii. Do hry vstupuje aj snaha 

zamestnávateľov o čo najväčší zisk. Detských robotníkov platia veľmi slabo, pričom ich ľahko 

donútia pracovať aj nadčasy. Deti sú ľahšie manipulovateľné, vydierateľné a kontrolovateľné. Z 

detí, ktoré žijú na zemi každé siedme dieťa nechodí do školy, nehrá sa a nepozná detstvo. Deti vo 

veku 5 až 17 rokov pracujú denne až trinásť hodín. Dôležitú úlohu hrajú priekupníci, ktorým rodičia 

svoje deti doslova predajú do otroctva.  

Bohužiaľ detská práca nie je problém minulosti, ale aj dneška. Proti tomu bojuje 

medzinárodná organizácia UNICEF, ktorá sa snaží týmto deťom pomáhať. Veľa týchto detí končí v 

otroctve, vlastní rodičia ich musia predať, aby prežili. Neurobia to z dôvodu, že sa chcú zbaviť svojho 

dieťaťa. Častokrát mu chcú dať lepší život, aj keď sú si vedomí toho, že sa z nich stanú otroci. Vedia, 

že im ich majitelia dajú aspoň najesť. Čo im oni nevedia vo svojej veľkej chudobe dať. 

Napriek mnohým rozdielom chcem pripomenúť, že všetky deti sú krásne, zmýšľajú rovnako, 

túžia po šťastí, láske a pochopení. Formulku na úspech poznajú Holanďania. Ich deti patria k 

najvýkonnejším a najšťastnejším zároveň. A ako to robia? Svoje deti uznávajú ako rovnocenných 

partnerov a venujú dostatočnú pozornosť aj detskej duši. Čo si myslíte? Kde ste vy? Porozmýšľajte! 

 

Nie nadarmo sa hovorí pre niekoho otrepaná , ale pravdivá veta „čo by zato dali deti v Afrike“ 

.... naozaj si  treba uvedomiť, že to čo máte vy, oni ani z ďaleka nemajú .....a žiaľ.... ani mať nikdy 

nebudú. 

 

 
Zdroj internet 

Po ozaj zaujímavých myšlienkach našich vtedajších piatakov, hoci niektoré boli 

inšpirované aj internetom, sa budeme venovať našej prvej virtuálnej exkurzii po 

Slovensku. 

 

 

 



Vážení čitatelia, 

 

ani neviete, ako nás mrzí, že sa nemôžeme túlať po Slovensku. Obzvlášť smutné je 

to pre našich deviatakov, pretože mnohí by si to za svoje úsilie ozaj zaslúžili. 

Tento rok, pokiaľ sa situácia nezlepší, budeme iba virtuálne putovať s pánom 

učiteľom, ktorý predpokladal dramaticky zhoršenú situáciu na jeseň a dané miesta 

(kde by nás inak zobral) si v lete (za dodržania všetkých pravidiel) prešiel, cestoval 

tak, ako keby sme tam boli s ním. Vydajme sa na našu prvú imaginárnu cestu, 

ktorú začneme v malebnom mestečku Svätý Jur. Iba „pár“ metrov od vlakovej 

stanice je námestíčko, na okraji ktorého súčasťou sú aj dva pamätníky. Prvý  sa 

viaže priamo k druhej svetovej vojne... 

 
... druhý k situácii na Slovensku počas nej. 

 



Od pamätníkov sa vydáme okolo historickej radnice... 

 
... a Pálffyho kaštieľa... 

 



... ku Kostolu sv. Juraja. Táto stavba je ozaj klenot (nielen) gotickej architektúry. 

 
V jeho vnútri sa nachádza aj veľký sarkofág. Skúste nájsť na internete, ako 

vyzerá, a zistite, ktorému  významnému šľachticovi patrí. Od Kostola Sv. Juraja 

pomaly stúpame až sa dostaneme poľnou cestou ku zrúcaninám hradu Biely Kameň. 

 



Jeho dnešný vzhľad však už nepripomína silné šľachtické sídlo. Aspoň o akú-takú 

„údržbu“ chodníkov na hrade sa postarali aj žiaci vyšších ročníkov svätojurskej 

základnej školy. Na hrade si trochu oddýchneme, hoci cesta dole kopcom už nie je 

taká náročná ako stúpanie na hrad. Po ceste ku stanici si môžeme ešte všimnúť 

budovu Starých kasární, inak národnej kultúrnej pamiatky. Jej fotografiu 

neponúkame, lebo táto stavba je ozaj dosť zanedbaná. Dúfame, že sa to zmení. 

Ďalej prechádzame okolo kláštorného komplexu rádu piaristov. Skúste zistiť, kto to 

tí piaristi boli a čím sa hlavne zaoberali a vlastne ešte aj zaoberajú. Ak sa 

„prelúskate“ staršími číslami Dejepisu Extra, možno to zistíte aj tam... Zo Svätého 

Jura ešte ponúkame pohľad na komplex stavieb evanjelickej cirkvi so zvláštnou 

vežou, ktorá vlastne vežou ani nie je. 

 
 

Nemôžeme sa však dlho zdržať, lebo inak by sme nestihli vlak do Pezinku. Vo vlaku 

by sme si určite ešte niečo povedali o Arminovi Vámbérym, rodákovi so Svätého 

Jura, ktorý bol svojho času slávnejší ako Móric Beňovský. Skúste na internete 

nájsť, kto ten Armin Vámbéry bol a čím sa preslávil. 

 



Ani sme sa nenazdali a je tu Pezinok. Vystupujeme z vlaku a znovu po „pár“ 

metroch prichádzame do historického centra. Na obrázku vidíte evanjelický kostol 

a časť starej radnice, ktorá dnes slúži aj ako mestské múzeum. 

 
Múzeum musíme samozrejme navštíviť. Na základe ústretovosti jeho pracovníkov 

Vám ponúkame aspoň dva zábery. Prvý je tak trochu strašidelný. 

 
 

 



Druhý má niečo spoločné aj s parkom v okolí kaštieľa, ktorý o chvíľu navštívime...  

 
...pretože v ňom žijú a voľne sa pohybujú pávy.  

 



Vieme, že keby sme boli s pánom učiteľom, možno by niektorí z nás (v nestráženej 

chvíli) pávy aj ponaháňali, ale teraz mali pokoj. Presúvame sa k zámku. Najskôr 

ponúkame pohľad na to, ako vyzeral pred rekonštrukciu... 

 
... teraz „dnešný“ stav. 

 



V minulosti sa na zámocké nádvorie prakticky nedalo dostať, teraz je voľne 

prístupné a vyzerá takto. 

 
Spravilo sa obrovské množstvo práce. Sprístupnené je aj rozsiahle podzemie zámku. 

 



Čas nás však opäť tlačí. Vlak do Križovian nad Dudváhom nepočká. Ešte sa po 

ceste zastavíme pri „socialistickej renesancii“ ... 

 
... a potom sa rýchlym krokom  blížime k stanici. Vlak sme napokon stihli. V ňom 

by sme sa porozprávali napríklad aj o tom, prečo sa Pezinok stal okresným mestom 

a nie tak vzdialená Modra, ktorá stratila svoj význam, hoci v nej žil aj Ľudovít 

Štúr. Skúste to zistiť aj vy. Vlak medzitým dorazil do Križovian nad Dudváhom, 

kde je zaujímavý kostol, ktorý tiež prešiel rekonštrukciou. Ponúkame pohľad 

z obdobia opráv ... 

 



... a „dnešný“ stav. 

 
Súčasťou komplexu kostola v Križovanoch je aj zachovaná rotunda. Exteriér ... 

 
 

 

 

 



... aj interiér ... 

 

 
... dokazuje jej veľmi starý pôvod. Skúste zistiť, v akom stavebnom slohu bola 

rotunda postavená.  

Vďaka za to, že sme mohli nafotografovať stavbu aj v interiéri, patrí miestnemu 

pánovi farárovi, ale aj ochotnému pánovi kostolníkovi. 



Čas je však nemilosrdný. Opäť sa musíme ponáhľať na vlakovú stanicu. Čaká nás 

ešte posledná dnešná lokalita, dedinka Gáň. Jeden z pohľadov na miestny kostol je 

súčasťou prvej strany tohto čísla Dejepisu extra. Teraz ponúkame ďalší. 

 
Kostol je situovaný v malom milom parčíku, a tak nám nedá neposkytnúť aj  pohľad 

doň. 

 



Veru, mnohé slovenské dedinky sa ozaj o svoje verejné priestranstvá vzorne 

starajú a tiež treba povedať, že miestna mládež takto upravené priestory neničí. 

Nie sú tam žiadne grafity, zničené parkové prvky, jednoducho si vážia to, čo ich 

otcovia vybudovali. Škoda, že tomu tak nie je aj v mestách! V niektorých 

nasledujúcich dieloch Dejepisu extra vám ukážeme aj ozaj krásne revitalizované 

centrá viacerých slovenských dedín.  

 

Pohľadom do parku v dedinke Gáň skončila naša prvá virtuálna exkurzia po 

Slovensku a čaká nás iba cesta do Bratislavy. 

 Podobne, ako aj tie nasledujúce, bola v skutočnosti realizovaná za jeden letný deň 

a keby bola iná situácia, tiež by sme si pozreli všetko naživo za jeden deň 

školského roku. 

 

Na záver tohto čísla ponúkame fotografiu vstupu do jedného z najväčších 

kláštorných komplexov na Slovensku. Skúste zistiť, kam sa pôjdeme nabudúce 

(približne o mesiac) aspoň virtuálne pozrieť? 

 

 
 

Väčšina fotografií pochádza priamo z pekného letného dňa, počas ktorého sa bol 

pán učiteľ túlať po Slovensku aj za vás. Niektoré sú z jeho archívu. 
 


