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

6. A na vedeckom veľtrhu

Dňa 14. 9. 2018 sa vydali žiaci viacerých tried našej školy na vedecký veľtrh,
ktorý sa konal v priestoroch pred novou budovou Slovenského národného divadla.
V tomto čísle Dejepisu extra budeme však „sledovať“ iba nás - žiakov 6. A. Už po
ceste od školy nás zaujala veverička. Konečne sa nám ju podarilo aj
odfotografovať, skúste ju však na obrázku nájsť.

Po krátkej ceste MHD sme vystúpili na Šafárikovom námestí, kde našu pozornosť
zaujala „Kačacia fontána“. Viete, kto je jej autor? Akú najznámejšiu sochu pre
najznámejšie slovenské kúpele vytvoril?

Za „Kačacou fontánou“ nielen na Šafárikovom námestí, ale aj v priľahlých uliciach,
sa nachádzajú viaceré pekne obnovené budovy. Niektoré z nich Vám na
nasledujúcich obrázkoch ponúkame...

Časť z nich je postavená v stavebnom slohu označovanom secesia. Jej najkrajším
príkladom je „Modrý kostolík“. Možno niektorých z vás práve v tomto kostole
krstili. Na pravej strane čiastočne vidieť jedno z najprestížnejších bratislavských
gymnázií. Veríme, že raz tam niektorí z vás budú študovať...

Inak ... viete, čo to vlastne tá secesia je? My - už áno!

Od „Modrého kostolíka“ sme sa (konečne) vydali na cestu na vedecký veľtrh. Keď
sme dorazili pred novú budovu SND, bola tam už „hlava na hlave“. Bol problém
„prebojovať“ sa k tomu či inému stánku. Problém bol tiež nafotografovať iba nás,
lebo tlačenica bola veľká! Žiaľ, nemôžeme ponúknuť veľa záberov na nás, pretože
vždy sa medzi nás zamiešali aj žiaci z iných škôl a tak by sme museli mazať ich
tváre... aj „hromadný“ obrázok „na titulke“ je čiastočne retušovaný. Záujem však
vzbudili aj tieto exponáty:

...tu sme si mohli vyrobiť tornádo vo fľaši...

... sadnúť si do úsporného auta...

... vyskúšať si prácu archeológov...

... pozrieť si reálne „3-D“ modely historických stavieb, zbraní, či šperkov a tiež
nahliadnuť do tvárí ľudí, ktorí žili pred stáročiami.

Videli sme aj mnoho iných technických, ale aj farmaceutických zaujímavostí.
Najväčší záujem však vzbudil veľký, na diaľku riadený dron...

Preto sa viacerí z nás zapojili aj do súťaže, v ktorej bolo možno vyhrať jeho
menšiu verziu.
Žiaľ - nepodarilo sa. Možno nabudúce...
Pohľadom na dron sme sa s vedeckým veľtrhom rozlúčili a už nás čakala iba cesta
späť do školy.
Najbližšie, ak sa nič vážne nestane, pôjdeme (minimálne) do jednej zaujímavej obce
na Záhorí.

