
Dejepis extra 5/2019 

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

 

Naše super školáčky neďaleko od korún stromov... 

 



Vážení čitatelia,  

do vašich elektronických médií sa dostáva ďalšie číslo Dejepisu extra teraz 

zamerané na aktivity spojené so záverečným sústredením Petržalskej super školy. 

Tak ako je už tradičné, zástupkyne našej školy sa v tejto súťaži, ktorú 

spoluorganizuje Slovenská akadémia vied v spolupráci s petržalskou samosprávou 

(zatiaľ), vždy umiestňujú na popredných miestach. Ani tento školský rok tomu 

nebolo inak. Žiačky šiesteho ročníka Karolína Hrmelová, Eliška Pospíšilová a Tatiana 

Weltherová vytvorili silné družstvo a získali v skvelej konkurencii 2. miesto so 

svojou prácou zameranou (aj) na Mayskú civilizáciu. Jednou z ich odmien bola aj 

účasť na záverečnom sústredení v Tatrách. Z Bratislavy sme vyrazili v nedeľu 

19.5.2019. Po ceste do Tatier sme sa zastavili v Žiline. Tu sme si boli pozrieť 

historické centrum, kde nás zaujala fontána, ... 

 



... pri ktorej sme si museli spraviť „selfku“. 

 

Tiež sme si boli pozrieť zvonkohru, ktorá je umiestnená na starej radnici.  

 



Boli sme sa pozrieť aj v známom nákupnom centre, ktoré bolo na mieste Žilinského 

hradu, kde majú veľké akváriá plné rôznych „rybacích príšer“ a plávali tam aj 

žraloky. Následne sme zavítali aj do bývalej židovskej synagógy, kde bola 

zaujímavá výstava venovaná spojeniu prírodných a historických pamiatok 

s moderným umením. Ponúkame aspoň dva obrázky. Na prvom je mamutí zub... 

 

... na druhom zaujímavé spojenie „kresťanského s pohanským“ či prírodným 

umením. 

 



Na výstave bol však pre nás „TOP“ stroj, ktorý dokáže roztriediť kamenný 

materiál podľa jeho zloženia či farby a usporiadať ho do rôznych geometrických 

útvarov. Ako vyzerá? Skúste si ho nájsť na internete. Bývalú židovskú synagógu 

sme museli opustiť, lebo nás už „tlačil čas“ – vlak zo Žiliny do Tatier nepočká... 

Všetko sme v pohode stihli (pán učiteľ to mal dobre prepočítané) a do vlaku aj 

Tatier sme dorazili na čas. Tu sme si odložili batožinu do mikrobusu z nášho hotela 

a tatranskou električkou sme sa dostali až k nášmu prechodnému domovu KC 

Akadémia. Boli sme ubytované vo veľmi peknom prostredí. Po vybalení nasledovala 

večera a prezentácie siedmakov. Po jej skončení mal prednášku pán profesor 

Prokop, ktorej súčasťou bolo aj „svadobné správanie“ pavúkov. Pozorovali sme, či 

samička pavúka príjme „svadobný dar“ od samca... 

 

... naše pohľady prezrádzajú záujem, ale aj obavu... neutečú tie pavúky? Jednému 

sa to skoro podarilo, ale pán profesor ho opäť chytil. A ako vyzerá pavúčí 

svadobný dar? A ich zásnubný rituál? Podarí sa samcovi zvábiť samicu? Pozrite si 

to na nasledujúcej strane... 

 



 

 

Podarilo sa ... a už je „nôžka v nôžke“. Toto však bola posledná pavúčia fotka. 

Pavúky a aj my sme museli ísť spať. Ako dobre, že nemáme arachnofóbiu... 

Nasledujúci deň po výdatných raňajkách realizovaných formou švédskych stolov sme 

sa vybrali poznávať Tatry. Počasie však k nám nebolo veľmi milostivé, síce 

nepršalo, ale hmly bolo ozaj dosť a v niektorých oblastiach nášho najvyššieho 

pohoria silno fúkalo. Preto sme si za návštevu zvolili iba Hrebienok a aj tam sme šli 

zo Smokovca pomocou vysokohorskej dopravnej techniky. Vrchol bol k nám ako tak 

milostivý a aj medveď Elišku poslúchal. 

 



Trochu sme sa tam poprechádzali a stretli sme ďalšie „medvede“ ... 

 

...a aj počasie sa trošku umúdrilo a dovolilo nám aspoň letmý pohľad na tatranské 

štíty... 

 



... ale o chvíľu bola opäť obloha zatiahnutá, tak sme sa rozhodli vrátiť späť... 

 

... zdalo sa, že sme urobili dobre, o čom svedčil aj pohľad na „tradičnú“ tatranskú 

sakrálnu aj svetskú architektúru v Smokovci. Pán učiteľ nám porozprával o histórii 

Tatier, o tom, kto ich objavoval, a aké boli osudy prvej ženy, ktorá sa do 

objavovania Tatier zapojila. 

 



Zo Smokovca sme sa rozhodli električkou navštíviť Štrbské pleso. Keď sme sa 

k nemu dostali, boli sme však sklamaní ... zase tá hmla! 

 

Hoci sme mali chuť čakať, kým sa vyčasí, povinnosť nás volala do hotela... veď 

dnes prezentujeme svoju prácu. Keď sme dorazili, zmenili sme sa z turistiek na 

mladé dámy. Ale dôležitejšie ako oblečenie bola naša prezentácia. Ponúkame aspoň 

jednu ukážku z nej... 

 

 



Po skončení prezentácií šiestakov, všetkým účastníkom Petržalskej super školy niečo 

z histórie a archeológie porozprával aj pán učiteľ. Tým sa skončil pracovný program 

druhého dňa. 

Tretí deň ráno sme sa vydali poznávať svet z korún stromov v Bachledovej doline, 

ku ktorej nás odviezol autobus priamo od hotela a aj k náučnému chodníku sme sa 

vyviezli lanovkou. Pohľady z korún stromov boli ozaj úchvatné, veď posúďte sami... 

 

 



Na niektorých miestach chodníka boli miesta pre odvážnych... 

 

... my sme sa ich nebáli a hravo ich prekonali, dokonca sme sa na nich aj 

odfotografovali... 

 

 



... nakoniec sme vystúpili až na vrchol veže, kde bola pre istotu aj kovová sieť... 

 

... pohľad bol úchvatný, tadiaľto všade sme prešli... 

 

 



... veľmi sa nám nechcelo ísť dole, ale autobus a podzemné krásy Slovenska nás už 

v Belianskych Tatrách očakávali. Odviezli sme sa až pod Beliansku jaskyňu, kde 

sme krátkym, ale (pre nás) nie až tak náročným výstupom prišli k jaskyni... 

 

Fotografovanie v jaskyni bolo spoplatnené, tak ponúkame iba túto jednu fotografiu 

pred vstupom do nej. Po návšteve jaskyne sme sa presunuli na hotel a po výdatnej 

večeri sme pozorne počúvali prezentácie ôsmakov. Následovala prednáška o Slnku 

ako vesmírnom telese. Potom sme už zaľahli spať. 

Štvrtý deň bol opätovne cestovateľský. Cestovali sme z Tatier do Bratislavy, kde 

si nás prevzali naši rodičia. Už sa tešíme na budúci ročník Petržalskej super 

školy... Dúfame, že sa nám opätovne podarí uspieť. 

 

Záverečné poznámky: 

Celé sústredenie sme mali plne hradené z prostriedkov 

Slovenskej akadémie vied,  

petržalskej samosprávy,  

prispel aj Spolok priateľov školy. 

 

 

Petržalská super škola bola naozaj SUPER! 


