
Dejepis extra 5/2018

Na Štrbskom plese...



Vážení čitatelia,

piate číslo Dejepisu extra z roku 2018 je prevažne venované záverečnému
sústredeniu v rámci projektu Petržalskej superškoly, ktoré zorganizovala Miestna
časť Petržalka v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied pre žiakov základných
škôl. Záverečného sústredenia sa zúčastňuje iba 9 najlepších žiackych tímov,

zložených z pravidla z troch členov. Nám sa podarilo opätovne preniknúť do tejto
vybranej spoločnosti. Družstvo žiačok 8. ročníka v zložení Nina Čirková, Margarétka
Lejová a Michaela Töröková, v silnej konkurencii ôsmakov zvíťazilo, podobne ako sa
im to podarilo aj keď boli siedmačky. Ak sa chcete viac dozvedieť viac o projekte

Petržalskej superškoly ako takej, pozrite si Dejepis extra 4/2017. Tohoročné
záverečné sústredenie sa konalo (doposiaľ najďalej od Bratislavy) v dňoch 28.až

31.5. 2018 vo Vysokých Tatrách.

My (Dudováci) sme si však privstali a vlakovú cestu do Tatier sme si rozdelili na dve
etapy. Prvá bola z Bratislavy do Žiliny. Tu sme vystúpili (batožinu sme si dali do
úschovne) a odľahčení sme sa vydali  na krátku exkurziu po Žiline. Našou prvou

zastávkou bola jedna z dominánt mesta - Burianova veža. Tu nás už čakala
pracovníčka Žilinského informačného centra, ktorá nám (nad maketou historického
centra umiestnenou na prízemí veže) pútavo priblížila vývoj tohto významného sídla.



Následne (po opätovnom poučení o BOZ) sme po mnohých schodoch (ponúkame
pohľad na časť z nich) ...

... vystúpili na ochodzu veže ...

... napravo za nami je ďalšia z dominánt centra mesta, veža farského
kostola.



Pohľady z Burianovej veže stáli za trochu námahy, ponúkame aspoň dva...



Trochu nás však mrzelo, že na viacerých historických budovách (napríklad aj na veži
farského kostola) boli veľmi nevhodne umiestnené rôzne novodobé elektronické
prístroje... Po ceste smerom nadol sme si ešte pozreli viaceré zvony, ponúkame

pohľad aspoň na jeden z nich.

Ešte chceme pripomenúť, že za návštevu Burianovej veže spojenú s výkladom sme
nič neplatili.

Následne sme išli do nemenovaného nákupného centra, ktoré stojí na mieste
Žilinského hradu, pretože na jeho prízemí je vytvorená aspoň náznaková

rekonštrukcia pôdorysu jeho hlavnej veže.



Boli sme si pozrieť aj Mariánske námestie, kde nás okrem iného zaujala
zvonkohra na starej radnici...

... ale čas bol neúprosný - tak sme si spravili v Žiline ešte jednu fotografiu:
naľavo za nami je Burianova veža, v strede farský kostol, napravo nákupné

centrum, na mieste ktorého bol kedysi Žilinský hrad...

... a museli sme sa ponáhľať na vlak do Popradu.



Cesta Žilina – Poprad aj Poprad – Stará Lesná prebehla bez komplikácií
a v poriadku sme docestovali (už spolu z ostatnými účastníkmi) do účelového

zariadenia Slovenskej akadémie vied, kde sme boli ubytovaní. Po výdatnej večeri
sme sa zúčastnili prezentácií siedmakov, ktorých práce boli venované prevažne

stolovým horám v Južnej Amerike. Napriek tomu, že nás zaujali, rozhodli sme sa
nepublikovať obrázky z nich, pretože všetci by museli mať - v súlade s novou
európskou legislatívou - „začiernené či zahmlené tváre“, lebo nemáme od nich

súhlas na zverejňovanie. Po skončení prezentácií sme „zaľahli“, pretože
nasledujúci deň nás čakala návšteva Štrbského plesa a následne túra na

Popradské pleso. Ráno nás zobudil pán učiteľ a po raňajkách realizovaných
formou švédskych stolov sme sa električkou presunuli na Štrbské pleso.

Fotografiu zo Štrbského plesa ponúkame na prvej strane. Pri prechádzke okolím
sme nevnímali iba prekrásnu tatranskú prírodu, ale  dozvedeli sme sa aj

informácie o historických súvislostiach spojených s regiónom Tatier. Napríklad:
prečo sa Tatry volajú Tatry, kedy prišlo k ich „objavovaniu“, ktorá žena „ako

prvá podnikla vychádzku“ do Tatier a ako sa jej za to jej manžel „odmenil“. Pán
učiteľ nezabudol porozprávať aj o udalostiach, ktoré sa odohrávali v Tatrách

počas druhej svetovej vojny...



Po prechádzke okolo Štrbského plesa sme sa vydali značkovanou turistickou cestou
na Popradské pleso. Za trochu námahy sme boli (približne v strede cesty) odmenení

aj takýmto pohľadom.

Napokon ( aj s prvými kvapkami dažďa) sme dorazili na chatu pri Popradskom plese.
Tu sme sa dozvedeli ako jazerá v Tatrách vznikli a prečo sa vlastne volajú plesá.

Prvé kvapky sa stratili a tak sme si spravili ešte fotografiu s vodníkom...



... a  vydali sa zrýchleným presunom k zastávke električky. Situácia sa však zmenila
a po ceste začalo intenzívnejšie pršať. My sme však na takúto možnosť boli

pripravení...

... a tak sme s úsmevom na tvári dážď aj cestu prekonali. Električkou (ktorá išla
na čas) sme sa dostali do Starej Lesnej, kde nás už - po nevyhnutnej premene

z turistiek na mladé dámy - čakala večera a následne naša prezentácia na
tému

„Historický vývoj umelej inteligencie“. Po jej skončení sme boli riadne „grilované“...

... dúfame, že sme všetky otázky zodpovedali správne.



Potom nasledovali prezentácie našej konkurencie. Následne mal prednášku náš
oponent. Keď jeho prednáška skončila, mali všetci účastníci možnosť postaviť si

svojho „robota“. Takto sa pri jeho zostrojovaní „trápime“ my.

Napokon sa všetkým podarilo robota zložiť tak, aby reagoval na prekážku, či zvuk.
Nasledoval zaslúžený spánok. Tretí deň sme sa po (švédsko-stolových) raňajkách
vydali na cestu na Lomnický štít. Najskôr sme sa previezli autobusom zo Starej
Lesnej do Tatranskej Lomnice, odtiaľ lanovkou (s jedným prestupom) na Skalnaté

pleso. Tu sme museli čakať, pretože na posledný úsek treba mať miestenku.
Ponúkame pohľad na časť cesty, ktorá nás ešte iba čaká. Výška, v ktorej lanovka

premáva, je poriadna - niekde aj 250 metrov nad zemou.
Na porovnanie: bežný 12 poschodový dom má výšku asi 40 metrov...



Počasie bolo krásne...

...ale keď sme sa konečne „nalodili“ aj my a už sa blížili k vrcholu, ostali sme
trochu smutní, lebo okrem nás prichádzali aj mraky a nevedeli sme, či vlastne

niečo (okrem bielej hmly) uvidíme.



Po vystúpení z lanovky sme sa vydali „k mostíku odvahy“ ...

... mraky sa však aspoň na chvíľu roztiahli a tak nám sa naskytli takéto pohľady...



Mohli sme sa (očarení krásou prírody) – žiaľ, iba krátko - poprechádzať po
ohraničenom

úseku vrcholu Lomnického štítu, lebo nás už čakali pracovníci Slovenskej akadémie
vied, ktorí tu realizujú (s mimoriadne presnými, ale aj veľmi drahými prístrojmi)

svoje výskumné projekty. Ponúkame aspoň dva zábery ...



... s pracoviskom SAV na Lomnickom štíte sme sa rozlúčili pohľadom na najvyššie
položené akvárium na Slovensku, kde dokážu prežiť iba špeciálne rybičky, ktoré

pochádzajú z vysokohorského prostredia Južnej Ameriky.

Ešte sme trochu nakukli von, ale za chvíľu sa ozval hlasný reprodukovaný hlas
pracovníka lanovky, ktorý nám oznamoval, že sa náš čas na Lomnickom štíte končí

a musíme ísť dole...

ŠKODA!!!



Cesta lanovkou z Lomnického štítu smerom na Skalnaté pleso prebehla tiež
v pohode. Ponúkame pohľad z vtáčej perspektívy...

... keď sme vystúpili z lanovky a pokochali sa ďalšími prekrásnymi pohľadmi, tak
nám pán Vršanský zo SAV-ky porozprával viacero zaujímavostí o faune a flóre
Tatier. Tí odvážnejší si aj chytili chrobáka, ktorý tak slúžil ako didaktická

pomôcka, ale po skončení „prednášky“ bol prepustený na slobodu. Následne nás pán
učiteľ zobral do budovy starej lanovky, ktorú projektoval ešte Samuel Jurkovič,
samozrejme sme mali súhlas jej správcu. Tu sme si (po opätovnom poučení o BOZ)

mohli pozrieť, ako vyzeral starý lanovkový vozeň, ktorý možno poznajú vaši
rodičia...



... či nahliadnuť dole do doliny z miesta, kde končila stará lanovka.

Dúfame, že priestor starej stanice lanovky bude čo najskôr a čo najhodnovernejšie
opravený... Po tejto prírodopisno-dejepisno-technickej exkurzii nás čakala už iba
cesta súčasnými lanovkami dole do Tatranskej Lomnice. V nej sme si všimli, že nie

vždy všetky budovy, ktoré tu stoja, sú svojim vzhľadom pre túto oblasť
prijateľné. Pozrite si nasledujúce dve fotografie a urobte si svoj názor: patrí

podľa Vás aj stavba, ktorá je na druhej fotografii, do Tatier?



Nehodila by sa skôr do Petržalky??? Logá danej firmy sme pre istotu odstránili.
Následne sme sa pešo presunuli do Starej Lesnej. Po opätovne veľmi výdatnej
večeri prezentovali svoje práce šiestaci. Následne mal prednášku pán Baláž zo
SAV-ky, v ktorej sa venoval poznávaniu vesmíru. Potom sme už plní dojmov z

Lomnického štítu iba pomaly zaspávali. Posledný deň sme sa po raňajkách zbalili,
naložili svoje veci do pripraveného auta, ktoré nám batožinu odviezlo do Popradu.
Nasledoval obed a naša cesta električkou za batožinou. V Poprade sme si spravili
krátku exkurziu po meste, zastavili sme sa aspoň pri pamätníku druhej svetovej

vojny.



Potom sme už nastúpili do vlaku, ktorý nás doviezol až do Bratislavy. Vlak tradične
meškal, ale my sme už skúsení cestovatelia, tak takéto „drobnosti“ ŽSR ani

nevnímame.

Záverečná poznámka:

za štvordňové sústredenie Petržalskej superškoly sme nič neplatili,

hlavnú časť nákladov uhradila petržalská samospráva,

ďalej prispela Slovenská akadémia vied a Spolok priateľov školy.

P.S.

Milí naši mladší spolužiaci,

je nám ľúto, ale už sme veľké ôsmačky a tak sa budúci rok už ďalšieho ročníka
Petržalskej superškoly zúčastniť nemôžeme! Dúfame, že budete pokračovať v našich
stopách, spravíte perfektné prezentácie a aj vy si podobne krásny pobyt užijete...

Zo Skalnatého plesa pre
Dejepis extra:

Miša, Nina
a Margarétka.


