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

Pred budovou Národnej banky Slovenska.

Dňa 15.11. 2018 sa žiaci 7. B vydali na svoju prvú tohoročnú dejepisnú exkurziu.
Našim prvým cieľom bola Národná banka Slovenska (NBS). Cestou k nej sme,
samozrejme, využili: zastavili pri prezidentskom paláci, aj pri budove bývalého
arcibiskupského paláca, ktorá dnes slúži ako Úrad vlády Slovenskej republiky. Pri
oboch stavbách sme sa dozvedeli viacero zaujímavostí viažucich sa k ich histórii.
Ešte pred vstupom do NBS sa tri dievčatá zahrali na modelky a zapózovali pred
veľmi štylizovaným „modelom“ keltskej mince – Biateca. Obrázok ponúkame na prvej
strane tohto čísla. Potom sme konečne vstúpili do jednej z najstráženejšej budov na
Slovensku, aby sme sa zistili čo najviac informácií o vzniku a vývoji peňazí nielen na
Slovensku, ale aj vo svete. Pani, ktorá nás sprevádzala, nám premietla aj „film“
o tom, ako a prečo vzniklo Euro...

.... projekčnou plochou však nebolo plátno, ale „Zemeguľa“.

Po skončení filmu sme sa znovu venovali vzniku a vývoju peňazí ako takých, povedali
sme si, kde a prečo v staroveku peniaze vznikli, ako vlastne vznikol slovenský názov
peniaze a slovo platiť. Zistili sme tiež, prečo sa nakupovaniu hovorí práve
nakupovanie a hoci sa to nezdá, aj toto slovo sa do (staro)slovenčiny - možno už
v čase Veľkej Moravy - dostalo z jedného cudzieho jazyka...

Potom sme sa venovali podrobne vzniku slovenskej meny. Dozvedeli sme sa, prečo
a ktoré symboly, pamiatky a osobnosti boli na slovenských peniazoch zobrazené. Pán
učiteľ nám tiež prezradil, že na jednej slovenskej minci bola chyba. Viete, na akej?

Pozreli sme si aj sadu bývalých slovenských bankoviek. Poznáte tieto osobnosti
a umelecké diela?

Mali sme tiež možnosť podrobne si popozerať euro mince a euro bankovky. Zistili
sme tiež, že obrázky na euro bankovkách zobrazujú stavby (stavebné slohy),
o ktorých sa budeme za chvíľu na dejepise učiť.

Zaujali nás aj falzifikáty mincí a bankoviek. Ukázali sme si základné spôsoby, ako
rozoznávať pravé euro peniaze od falošných.
Najväčší úspech však malo razenie mincí! Treba však povedať, že väčšine z nás ich
(radšej) vyrazil pán učiteľ. Niektorým - po dôslednom poučení o ochrane zdravia
a bezpečnosti - povolil, aby si mincu vyrazili sami. A takto si svoju mincu razí
jeden z nás...

Na záver našej exkurzie do NBS sme bezplatne dostali plnú tašku všeličoho: boli
tam euro peňaženky, perá, odznaky,... zo všetkého jeden kus pre každého.
Po skončení exkurzie v NBS sme sa vydali k ďalšiemu cieľu – k jedinej v Bratislave
zachovanej židovskej synagóge. Viete, na ktorej ulici sa nachádza? K synagóge sme
dorazili podľa plánu, tu nás už čakal nás sprievodca. Po vstupe do budovy sme
rešpektovali pravidlá, ktoré platia v „živých“ cirkevných stavbách židovskej
komunity, teda dievčatá musia mať pri vstupe nohavice alebo primerane dlhú sukňu
a chlapci na hlave nejakú pokrývku – čiapku, či kapucňu. Na začiatku sme boli
trochu nesmelí...

... ale náš sprievodca si nás získal svojou bezprostrednosťou a veľmi empatickým
správaním ...

... aj tým, že zrozumiteľne odpovedal na všetky naše otázky a povolil nám tiež
fotografovať všetko, čo nás zaujalo.
Viete, čo je na nasledujúcich dvoch obrázkoch?

Na druhom obrázku sú aj ručičkové hodiny, ktoré nie sú úplne typické pre synagógu.
Pán učiteľ skôr očakával také, ako sú na nasledujúcom obrázku. Viete, čo je na
týchto hodinách pre bežného Stredoeurópana také zvláštne?

Exponát sa nachádza v Múzeu židovskej kultúry a fotografia pochádza z archívu pána učiteľa.

V rámci synagógy - nielen chlapcov - ešte zaujala aj „knižnica“.

Bolo by toho ešte veľa, čo by sme z priestorov synagógy mohli ponúknuť, ale hovorí
sa, že najlepšie je to vidieť na vlastné oči... Milí čitatelia, choďte sa pozrieť sami
a vaše možné zažité predsudky sa stanú minulosťou... Nedá nám však nezverejniť
ešte jeden pohľad a to na základný kameň synagógy. Skúste ho na obrázku nájsť.

Pohľadom na základný kameň sa skončila naša exkurzia v budove synagógy. Ak máte
záujem dozvedieť sa (veku primerane) o kultúre, či stavbách Židov na Slovensku,
viac si môžete pozrieť napríklad v Dejepise extra 4/2018, či v starších číslach
nášho dejepisného časopisu, ktoré popisujú „naše túlanie“ po Malackách, Bytči...
Od židovskej synagógy sme sa po ceste do školy ešte zastavili na viacerých
miestach, napríklad v priestore bývalej brány, ktorou sa vstupovalo do stredovekej
Bratislavy. Viete kde sa nachádzala?

Tiež sme si boli pozrieť (aspoň) slávnostné schodisko v budove, v ktorej sídli
Lúčnica, či sídlo Ministerstva kultúry SR...
Exkurziu sme ukončili cestou cez „bránu času“...

Záverečné poznámky:
Fotografie do tohto čísla poskytol aj žiak Filip zo 7.B.
Celá exkurzia nás stála iba 1,- Euro, ktoré sme zaplatili za vstup do synagógy.
Pôjdeme takto spolu ešte na nejakú exkurziu??? Možno áno, keď sa budeme riadiť
nasledujúcim heslom, ktoré je platné aj v našom prípade ...

