
Dejepis extra 6/2021 
 

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

 

V prvej časti sa pôjdeme aspoň virtuálne pozrieť do Zemianskych Sadov, Šalgočky  (na 

obrázku) a Rišňoviec. 

 
V druhej časti sa opäť dozviete niečo online exkurziách cez aplikáciu ZOOM, ktoré 

pre našich žiakov počas aklimatizačného obdobia pripravili pracovníci Múzea v Senici 

(na obrázku), Archeologického múzea v Bratislave  a Matice slovenskej v Martine.  

 
Zdroj: https://zahori.sk/55845/mesto-slavnostne-otvorilo-muzeum-senica/ 

 

 

V tretej časti sa dozviete viac o účasti viacerých našich žiakov na webinári pre 

pedagógov, ktorý bol pripravený pod gesciou  Štátneho pedagogického ústavu. 

https://zahori.sk/55845/mesto-slavnostne-otvorilo-muzeum-senica/


Vážení čitatelia,  

 

príprava tohto čísla prebiehala počas adaptačného obdobia žiakov 

na štandardné vyučovanie.  

Dúfame, že všetko dobre dopadne a budeme sa stretávať do konca školského roku už 

iba v školských triedach.  

Je však veľmi málo pravdepodobné (hoci dúfame v zmenu), že nám epidemiologická 

situácia umožní ešte v tomto školskom roku reálne exkurzie, preto pokračujeme vo 

virtuálnych. Podklady na ne si pre vás pripravil pán učiteľ ešte počas letných prázdnin 

v roku 2020.  

Začíname v obci Zemianske Sady neďaleko od mesta Sereď. V tejto lokalite sa 

nachádza zvonica. Nie je veľmi stará a nemá ani mimoriadne zvláštne a hodnotné 

architektonické prvky. Čím je však zaujímavá, zistíte hneď pri prvom pohľade na jej 

obrázok. 

 

  
 

Jedná sa pravdepodobne najzelenšiu sakrálnu (cirkevnú) stavbu na Slovensku. Podobné 

zaujímavé stavby zo zahraničia sa dostávajú do rôznych aj štátom podporovaných 

prezentácií, ktoré obiehajú internet a propagujú danú krajinu. Škoda, že o našej 

najzelenšej cirkevnej stavbe vie iba tak málo ľudí. 

Zo Zemianskych Sadov by sme prešli pešo do vedľajšej obce Šalgočka. Ozaj by sme 

sa veľa nenachodili, lebo posledný dom v Zemianskych Sadoch je hneď vedľa prvého 

domu zo Šalgočky. V nej sa nachádza  zaujímavý kostol, prístup ku ktorému ste videli 

na prvej strane. Na nasledujúcej strane ponúkame ešte jeden pohľad. 



 
Vedľa kostola sa nachádza nedávno zrenovovaná hrobka známej šľachtickej rodiny 

Appelovcov. 

 
 

Viete, v ktorých troch oblastiach sa tento rod preslávil? Pripomíname, že to nebolo 

iba na území dnešného Slovenska, ale vo veľkej časti vtedajšej Európy. Ako pomôcky 

ponúkame nasledujúce indície: 

„Vlna nie je bavlna.“  

„Cukor nad zlato.“ 

„Nie je kôň ako kôň.“ 



Od kostola sa presúvame k budove bývalej Appelovskej barokovo-klasicistickej kúrie, 

ktorá mala byť už dávnejšie zrekonštruovaná.  

 
Dnes sú však kúria, park aj les, ktoré k nej patria, spoločne na predaj. Dúfame, že 

sa novému majiteľovi opravu tejto národnej kultúrnej pamiatky podarí dokončiť. 

Zo slušnosti sme ponúkli iba jednu fotografiu stavu z leta 2020. 

 

Z dedinky Šalgočka sa trochu logisticky zložitejšie (najskôr autobusom potom vlakom) 

presúvame do obce Rišňovce. Po chodníku vedúcom popri železničnej trati, ktorého 

okolie je pekne upravené, sa dostávame... 

 

 



... do parku. 

 
V jeho centre stojí hodnotný neskorobarokový kostol, ktorého časť mobiliára má niečo 

spoločné s Bratislavou. Viete čo? 

 



V parku si ešte všimneme starší 3D znak slovenskej štátnosti. 

 
Následne sa vydáme opäť po pekne upravených chodníkoch k novopostavenej soche 

nazvanej Dobrý anjel sveta. 

 
V dávnejšej minulosti boli temer v každej obci na Slovensku podobné sochy anjelov, 

rôznych svätých (veľmi často patróna hasičov) či iné náboženské výjavy 

stavané úplne bežne. 



V 21. storočí je to už skôr rarita. 

 Takéto stavby však neboli iba náboženským symbolom, ale dokumentovali aj 

spolupatričnosť ľudí toho-ktorého regiónu. Odrážali a dokazovali aj aktuálne 

majetkové pomery v obci. 

 Keďže sa dnes jedná o raritu, ponúkame aj detailnejší pohľad. 

 
Od novodobej sochy anjela sa presúvame k hodnoverne obnovenej hlavnej budove 

kaštieľa, teraz slúžiacemu ako múzeum. Múzeum sme mohli navštíviť vďaka ochote 

pani Helene Ziburovej. 

 



Už nad vstupom do múzea je jasná odpoveď na otázku z minulého čísla Dejepisu 

extra, teda ktorý významný ruský vojvodca 19. storočia tu strávil krátku časť 

svojho života. 

 
 

Múzeum však neslúži iba ako pamiatka na ruského vojvodcu. Jeho prízemie je 

venované putovným výstavám a exponátom dokumentujúcim život v obci. 

 



Na poschodí sú umiestnené trvalé výstavy. Najskôr sa pozrieme na časť venovanú 

najstarším dejinám obce. Dokazuje, že lokalita bola osídlená už v praveku. Neskôr 

(v staroveku) tu prebiehal pravdepodobne čulý obchodný ruch, o čom svedčia nálezy 

rímskych cisárskych mincí. 

 
Podobne tomu bolo pravdepodobne aj v stredoveku, lebo sa tu našiel poklad, ktorý 

obsahoval skoro 2500 strieborných uhorských mincí. Na obrázku je malá ukážka. 

 
Vystavené sú  aj ďalšie archeologické nálezy. 

 



Po návšteve archeologicko-historickej časti sa ideme pozrieť do priestoru 

venovanému obdobiu napoleonských vojen a pobytu Kutuzova v kaštieli. 

 
 

Súčasťou expozície je aj nasledujúci obraz.  

 
Čo myslíte, ktorú bitku zobrazuje?  

Vyhrali či prehrali v nej francúzske vojská?  

Zúčastnil sa jej aj Kutuzov? 



Návštevou kaštieľa v zaujímavej dedinke Rišňovce sa končí naše posledné 

tohtoročné dejepisno-virtuálne putovanie po Slovensku s pánom učiteľom.  

 

Na poslednom obrázku vidíte žiaľ už trochu poškodenú maketu kaštieľa 

v Rišňovciach, ktorá je uložená v priestoroch obecného úradu. 

 

 
Tam pracuje pani Helena Ziburová, ktorá umožnila pánovi učiteľovi reálnu návštevu 

v kaštieľskom múzeu, aby ju on mohol sprostredkovať nielen svojim žiakom. 

 

Veľmi pekne jej ďakujeme. 

 

 

To, že sa podarilo kaštieľ obnoviť a vybaviť múzejnými exponátmi, je zásluha aj 

Záujmového združenia Rišňovce.  

 

Dúfame, že budúci školský rok sa nám už podarí túlať sa a poznávať krásy našej 

vlasti počas reálnych exkurzií.  

 

Všetko však závisí od každého z nás, teda aj od vás a  vašich rodičov. 

 

 

 



Vážení čitatelia,  

 

v druhej časti Dejepisu extra sa dozviete viac o troch ďalších slovenských  

  kultúrnych inštitúciách. Virtuálne ich navštívili naši žiaci po skončení  

       dištančného vzdelávania počas aklimatizačného obdobia. 

Ako prvú vám priblížime návštevu Archeologického múzea v Bratislave. 

Sprievodkyňou po časti jeho expozícií bola pani Anna Bajanová, z ktorej archívu 

pochádzajú aj fotografie použité v tejto časti. Múzeum sídli pod Bratislavským 

hradom na dunajskom nábreží neďaleko električkovej trate. Je však škoda, že 

tento objekt a výstavy v ňom pozná iba málo ľudí! 

 

Pani Bajanová nám najskôr porozprávala o starovekých egyptských artefaktoch, 

ktoré sú v múzeu vystavené. Ponúkame aspoň dva pohľady. 

 



 

 
 

Dozvedeli sme sa aj o najnovších archeologických výskumoch na Slovensku, ktoré sú 

prezentované na nasledujúcej fotografii. Niektoré z nich budú možno zobrazené aj 

v budúcich učebniciach dejepisu, napríklad Kelt so zlatými očami.  

 

Tiež sme videli ďalšie pamiatky zo slovenského praveku či doby rímskej.  



Pracovníci múzea sa počas predpandemického obdobia snažili o zatraktívnenie 

expozícií pre všetkých návštevníkov aj  ukážkami šermu na múzejnom nádvorí. 

Dúfame, že to situácia opätovne umožní. 

 

Archeologické múzeum pripravuje pre žiakov (na slovenské pomery) mimoriadne 

netradičné aktivity. Jedná sa napríklad o kopírovanie makety jedného z víťazných 

stĺpov, ktorý dodnes stojí v Ríme a pripomína aj legendami opradené víťazstvo 

Rimanov nad Germánmi zásluhou zázračného dažďa. Viete, v dobe ktorého cisára sa 

to stalo? 

 

Záverom treba konštatovať, že podobné archeologické aktivity sa vo virtuálnom   

priestore realizovať nedajú, ale možno sa to raz naživo podarí... 



Ďalšou kultúrnou inštitúciou, ktorú sme navštívili, bola Matica slovenská, respektíve 

jej druhá budova v Martine zobrazená na obrázku. Naším sprievodcom bol pán 

Viliam Komora. Použité fotografie pochádzajú z jeho archívu a z archívu pána 

učiteľa. 

 

Pán Komora nám najskôr v stručnosti priblížil proces vzniku Matice slovenskej. 

Virtuálne sme navštívili aj námestie, kde bolo prijaté toto rozhodnutie. Zaujímavo 

nám porozprával o stavbe prvej aj druhej matičnej budovy. Potom sme sa vydali na 

virtuálnu prehliadku terajšieho sídla Matice slovenskej. Po na Slovensku naozaj 

impozantnom schodisku z dvadsiatych rokov 20. storočia sme vystúpili na poschodie 

k hlavnej zasadacej miestnosti – výborovni... 

 



A takto vyzerá vstup do nej. 

 
Vo výborovni by sme si v prípade reálnej exkurzie  mohli aj posadať tak, ako naši 

starší spolužiaci, ktorí sa tam pred určitým časom boli pozrieť. 

 
Teraz však bola iná situácia. Pán Komora si teda s nami aspoň virtuálne prešiel túto 

zaujímavú miestnosť.  



Z balkóna výborovne je pekný pohľad na parčík pred budovou Matice, kde sa 

nachádzajú aj busty významných slovenských národovcov. 
 

 

 

Následne sme si boli pozrieť viaceré zaujímavé priestory tejto najstaršej dodnes 

fungujúcej celonárodnej kultúrnej inštitúcie Slovákov na Slovensku. 

 

 

Najzaujímavejšou z nich sa nám  javila návšteva podzemných priestorov, o ktorej 

sa viac dozviete na nasledujúcej strane. 



Pán Komora nám totižto virtuálne sprostredkoval aj návštevu matičného archívu. Za 

dodržania všetkých zákonom stanovených opatrení sú v ňom uložené aj národné 

kultúrne pamiatky. V trezore na obrázku vpravo... 

   
... je teda uložený aj originál stanov Matice slovenskej, ktoré sme si mohli pozrieť 

na jednom z videí natočenom pánom Komorom v spolupráci s pani archivárkou 

Helenou Bellákovou. 

 
Návštevou matičného archívu sa naša virtuálna exkurzia, žiaľ, skončila.  

Dúfame, že sa všetkým pracovníkom Matice slovenskej bude aj naďalej dariť v ich 

práci a aj nasledujúce generácie žiakov si budú môcť v autentických priestoroch 

pripomenúť dôležité historické medzníky slovenského národa v 19. a 20. storočí. 

Treba ešte pripomenúť, že pán Komora bol taký láskavý, že túto virtuálnu exkurziu 

bol ochotný prezentovať až pre tri triedy (dve ôsmacké a jednu deviatackú)  a plne 

sa prispôsobil nášmu rozvrhu v rámci aklimatizačného obdobia žiakov. 



Poslednú virtuálnu exkurziu, ktorú vám v tomto čísle predstavíme, sme absolvovali 

v múzeu mesta Senica. Pohľad na celú skoro rozprávkovú budovu sme ponúkli na 

prvej strane Dejepisu extra. Po expozíciách nás previedol jeho kurátor pán Tomáš 

Motus. Ak nie je uvedené inak, fotografie pochádzajú z jeho archívu, respektíve 

z webovej stránky múzea. Úplne prvá je však z archívu pána učiteľa a slúži na 

porovnanie, aby ste videli, ako sa dá pri ochote samosprávy prinavrátiť krása 

historickej pamiatke. Mnohé slovenské obce by si mohli zo Senice zobrať príklad. 

    

 

Expozícia múzea je rozčlenená na niekoľko častí. Najskôr sme si boli pozrieť 

archeologické nálezy. O nich nám pán Motus porozprával mimoriadne zasvätene aj 

preto, že viaceré objavil práve on. Ponúkame aspoň tri pohľady. 

 

 
Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=XTj2VjNCj-M 

 



 
Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=XTj2VjNCj-M 

 

Čo zobrazujú prvé dva obrázky je jasné. Posledný obrázok však ponúka pohľad na 

trochu záhadné predmety. Skúste zistiť, načo mohli slúžiť. Keď to zistíte, budete 

možno veľmi prekvapení. 
 

 



Ďalšia časť výstavných priestorov približuje stredoveký vývoj mesta aj širšieho 

regiónu. Podobne ako archeologická expozícia je aj táto výstava plne interaktívna. 

To znamená, že pomocou modernej výpočtovej techniky je možné, aby si návštevník 

zobrazil vystavované predmety zo všetkých strán, zväčšil či priblížil. Môže tiež 

putovať po zaujímavých pamiatkach Českej cesty.  

Výstavné priestory v Senici sú naozaj koncipované tak, ako sa na múzeum 21. 

storočia patrí. 

 
Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=XTj2VjNCj-M 

 

Posledná časť virtuálnej exkurzie nás zaviedla do podkrovných priestorov múzea. Tu 

si prídu na svoje aj zástancovia tradičných múzejných expozícií. Návštevníci  môžu 

obdivovať rozsiahly hodnoverný a naozaj prepracovaný 3D model mesta Senica tak, 

ako vyzerala v minulosti. Ponúkame aspoň tri obrázky. 

 
Zdroj: https://dromedar.zoznam.sk/gl/721837/2801415/V-Senici-otvorili-nove-muzeum--su-v-nom-aj-hroby-objimajucich-sa-ludi 

 

https://dromedar.zoznam.sk/gl/721837/2801415/V-Senici-otvorili-nove-muzeum--su-v-nom-aj-hroby-objimajucich-sa-ludi


 

 

Na poslednom obrázku (vľavo hore) vidíme aj model synagógy, ktorá sa nám 

dodnes, žiaľ, nezachovala. 

 

 
 

Pohľadmi na historickú rekonštrukciu Senice sa naša virtuálna exkurzia končí. Ešte 

treba skonštatovať, že pán Motus prejavil nielen vysokú mieru empatie, ale 

aj kreativity. Aj on sa nielen prispôsobil rozvrhu našej školy v aklimatizačnom 

období, ale pripravil si aj vekuprimeraný výklad. Najskôr sprevádzal žiakov šiesteho 

ročníka s dôrazom na pravek a následne aj žiakov 9. ročníka s dôrazom na 

najnovšie regionálne dejiny. 

 Ak budete mať niekedy cestu na Záhorie, zastavte sa aj v múzeu v Senici, ozaj 

to neoľutujete.  



 

Vážení čitatelia, 

 

v tretej časti Dejepisu extra vám aspoň v krátkosti priblížime mimoriadne 

netradičnú a na prípravu veľmi časovo náročnú aktivitu našich žiakov.  

Pán učiteľ dlho zvažoval, či o nej bude alebo nebude v Dejepise extra vôbec písať, 

aby to nevyzeralo tak, že chváli sám seba. Napokon sa rozhodol, že nie on, ale 

tých 12 žiakov druhého stupňa, ktorí sa jej zúčastnili, si to naozaj zaslúži. 

Žiaci 6.,7.,8. a 9. ročníka našej školy sa priamo zapojili do druhej časti webinára 

pre učiteľov, ktorý organizoval Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) na tému  

EFEKTÍVNA VÝUČBA - VZDELÁVACIA OBLASŤ - ČLOVEK  A  SPOLOČNOSŤ  

(aj) V PODMIENKACH DIŠTANČNÉHO  VZDELÁVANIA cez aplikáciu ZOOM. 

Aká bola úloha našich žiakov?  

Na základe požiadaviek ŠPÚ si mali pripraviť svoje výstupy, ktoré do praktickej 

podoby doviedol pán učiteľ, ako keby ich prezentovali v triede svojim spolužiakom.  

 

Ich vystúpenia mali (na základe nezáväznej alternatívnej úpravy 

vzdelávacích štandardov s vyznačenými medzipredmetovými súvislosťami) presah do 

občianskej náuky a geografie.  

Žiaci 8. a 9. ročníka mali možnosť zahrať sa na učiteľov a namiesto svojich 

spolužiakov skúšať účastníkov webináru z radov pedagógov. Na nasledujúcom 

obrázku ponúkame výrez z aplikácie ZOOM, kde sa medzi učiteľmi a pracovníkmi  

ŠPU nachádzajú aj naše žiačky 8. a 9. ročníka. 

 

 



 

Keď skončili naši najstarší, prišli na rad žiaci 6. a 7. ročníka.  

 
Všetci naši žiaci zožali zaslúžený úspech. Navyše z iniciatívy ŠPÚ im mohli 

pedagógovia, ktorí sa  seminára zúčastnili, napísať aj odkazy (hodnotenie) podobne 

ako tým, ktorí seminár organizovali. Viac ako 30 účastníkov si našlo čas aj na 

hodnotenie našich žiakov. Všetky ohlasy boli mimoriadne pozitívne. Vyberáme iba 

niekoľko, ktoré neboli nijak upravované, sú publikované tak, ako prišli. 
  

Ďakujeme za snahu, boli ste výborní. Vôbec ste sa nebáli pred takou kopou učiteľov! 

 

Žiaci boli ste výborní! Ste veľmi šikovní a tvoriví. Určite budem aj mojich žiakov vašou prácou 

inšpirovať. 

 

Žiaci boli ste výborne pripravení, učíte sa vyhľadávať a spracovať informácie, aktívne počúvať 

jeden druhého, byť pozorní, premýšľať, pýtať sa, tieto schopnosti využijete to vo všetkých 

predmetoch a v živote:) 

 

Žiakov veľmi chválim a závidím ich p. učiteľovi. Krásny prejav, zrozumiteľný, plynulý...to sa u nás 

nevidí. 

 

Vynikajúca príprava pre život, nestratíte sa a dosiahnete to čo si zaumienite. Ďakujem. 

 

Veľký obdiv k žiakom - ich aktivite, nasadeniu, ochote.... 

 

Žiaci boli ste úžasní. Veľmi pozitívne hodnotím vašu prípravu, kreativitu, tvorivosť a zodpovedný 

prístup k zadanej úlohe. Ste odvážni, že ste nemali problém vystupovať pred takým veľkým 

počtom učiteľov. Takisto vás chcem pochváliť, že vaše vystúpenia boli skoro profesionálne. 

Ďakujem a posielam veľkú pochvalu. Určite vás uvediem ako vzor svojim žiakom. 
 

V závere tejto časti si ešte dovolíme pripomenúť, že za posledných 30 rokov, 

počas ktorých pán učiteľ sleduje rôzne aktivity ŠPÚ, respektíve metodických 

centier, sa prvýkrát stalo, že na nejakom seminári pre učiteľov sa objavili aj žiaci, 

a tak bola naozaj reálne prepojená teória a prax. Za toto treba poďakovať pánovi 

Bubeníkovi z ŠPÚ, ktorému sa to podarilo presadiť. 



Záverom treba konštatovať, že viaceré naše aktivity a vlastne aj toto číslo Dejepis 

extra, ktoré práve dočítavate, by nemohli vzniknúť bez toho, keby nám svoj 

vzácny čas nevenovali:  

 

Mgr. Anna Bajanová, vedúca prezentačného oddelenia Archeologického múzea SNM, 
 

ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD., tajomník Matice slovenskej a pani Helena 

Belláková, odborná archivárka Matice slovenskej, 

 

Mgr. Tomáš Motus, archeológ a kustód Múzea Senica. 

 

 

Všetci, ktorí virtuálne exkurzie pripravovali, celú túto prácu realizovali úplne zadarmo!  

 

Ani naši žiaci nič neplatili! 

 

Kam a kedy sa vyberieme na naozajstnú reálnu exkurziu, prípadne aké iné aktivity 

pripravíme, o tom rozhodne iba čas a pandemická situácia. Možno sa pôjdeme 

pozrieť aj do rozsiahleho hoci menej známeho a už čiastočne rekonštruovaného 

kaštieľa či skôr zámku, ktorý vidíte na nasledujúcom obrázku.  

Viete, kde sa tento objekt nachádza? 

 
 

Záverečné poďakovanie za nezištnú celoročnú pomoc. 

 

Na záver poslednej strany posledného čísla Dejepisu extra v tomto školskom roku 

sme museli umiestniť ešte jedno poďakovanie. To patrí pani učiteľke Janke 

Aghovej. Práve ona si tých cca 250 strán, ktoré mali spolu všetky čísla Dejepis 

extra za tento školský rok, prečítala a gramaticky ošetrila.  


