Dejepisný časopis

Pamiatky a kultúra inak „hrou“,
projekt podporený Európskou úniou
Vážení čitatelia,
na našej škole sa realizuje veľa projektov zameraných na rôzne aktivity. Niektoré
spolurealizujú aj naši bývalí žiaci, ktorí sa do našej školy radi vracajú, aby jej pomohli
pri rôznych vzdelávacích aktivitách. Nebolo tomu inak ani pri dejepisnom projekte
Pamiatky a kultúra inak - „hrou“. V spolupráci s našou bývalou žiačkou, teraz
študentkou vysokej školy Bc. Katarínou Harčovou a za podpory zo zdrojov Európskej
únie sme realizovali tento projekt, ktorý bol zameraný na žiakov 5., 6.a 7. ročníka.
Prebiehal v troch dňoch.
Prvý deň sme sa v priestoroch našej školy venovali poznávaniu stavebných
slohov, historických stavieb v Starom meste, ale aj v Bratislavskom kraji.

Na obrázku sledujeme výklad o kaštieli v Bernolákove.

Druhý deň to vypuklo: ideme do Starého mesta, budeme poznávať v skutočnosti,
o čom sme sa rozrávali v škole. Máme veľké plány, ale … príroda je je silnejšia! Ach, tá
zima!

Začali sme pred „prezidentským palácom“.

Následne sme sa presunuli cez najstarší
dodnes stojaci most, cez priekopu pred
Michalskou bránou, ktorý nás doviedol
do Starého mesta.

Práve pozeráme z mosta do priekopy.

Za Michalskou bránou nás zaujalo delo. Ako sme sa dozvedeli, je to iba kópia. To
nás však neodradilo, aby sme sa zahrali na delostrelcov.
Delostrelcami sme boli iba chvíľu, lebo už nás čakala Galéria mesta Bratislavy,
ktorá sídli v jednom zo šľachtických palácov. Videli sme rôzne sochy, obrazy
panovníkov, ktorí zasiahli výrazne do života na Slovensku: napríklad Márie Terézie, či
jej syna Jozefa II., ktorý uzákonil aj povinnosť vodiť psov na otvorenom priestranstve
na vodítku. Chceli by ste aj vy vidieť, aké nádherné sochy a obrazy sú v galérii
vystavené? My sme ich videli, ale v galérii sa, žiaľ, nesmie fotografovať. Tak ak vás
zaujímajú, musíte sa vydať do galérie v sprievode rodičov, či podniknúť svoju vlastnú
exkurziu.
Po galérii nasledovala návšteva Kostola a kláštora františkánov. Je to ozaj veľmi
veľká a veľmi stará stavba. Volili sa v nej aj niektorí uhorskí panovníci. Predstavitelia
františkánov boli k nám veľmi milí - otvorili nám svoje sídlo. Dovolili všetko si
fotografovať a poukazovali nám zaujímavosti svojho kláštora a kostola. Pozrite si na
nasledujúcich stranách výber z toho, čo sme videli my!

V kostole nás najviac zaujali pozostatky svätého Reparátora.

Potom to prišlo. Otvorili nám bočnú kaplnku františkánskeho kostola, inak
postavenú pred približne 700 rokmi. Na konci kaplnky sme po veľmi strmých schodoch
zostúpili do podzemia – do krýpt, až napokon sme sa dostali do veľkej miestnosti. Tu sa
naša podzemná exkurzia skončila a pomaly sme sa vrátili na svetlo sveta.

To však nebolo všetko. Mohli sme sa potúľať po chodbách kláštora, videli sme
slnečné hodiny, ale aj miesta, cez ktoré sa dá dostať do ďaľších podzemných priestorov.
Nakoniec sme plný zážitkov opustili kostol a kláštor františkánov, aby sme sa vydali k
novým podzemným dobrodružstvám.
Po ceste za nimi sme sa zastavili pri typicky bratislavských symboloch, ako bol
napríklad „ čumil“, ukázali sme si, kde boli mestské hradby a opevnenie, kde bol prvý
fotoatelier, kde bolo prvé kino, …
Potom sme nasadli na električku, ktorá nás zaviezla po dunajskom nábreží k
nenápadnej čiernej stavbe pri tuneli pod Bratislavským hradom. Mnohí z nás už okolo
nej mnohokrát cestovali a nevedeli sme, čo sa pod ňou nachádza. Po chvíli čakania nás
vpustili do vnútra - je tam zvyšok starého židovského cintorína.

Sprievodca nám porozprával o niektorých zvykoch našich židovských
spoluobčanov. Zaujalo nás hlavne to, že kým v kresťanskom kostole je potrebné si na
znak úcty zložiť čiapku, v židovských chrámoch je tomu naopak, preto máme na
obrázku nad hrobmi známych židovských rabínov všetci na hlavách čiapku alebo
kapucňu.
Prehliadkou židovského cintontorína sa naše dejepisné putovanie po vybraných
pamiatkach Bratislavy skončilo. Škoda!
Tretí deň sa opätovne odohrával v priestoroch našej školy, vyhodnotili sme našu
pamiatkovú prehliadku a pri občerstvení sme si porovnávali naše zážitky. Snáď sa
podarí niečo podobné aj budúci rok.

Na záver chceme ešte pripomenúť, že cestovné lístky, lístky do galérie a aj
občerstvenie boli hradené z financií určených na tento projekt zo zdrojov
Európskej únie.

