


Nastal deň D + V = Dejepisná a vlastivedná exkurzia alebo  poznávame rôzne časti Bratislavy.
Na exkurziu sa vydali spolu triedy 3. A a  5. A.

Kam sa vydali? Z Petržalky do Dúbravky. A prečo práve do Dúbravky? Čo jej tam zaujímavé?
Dozviete sa, keď budete čítať ďalej.

Cestovali sme MHD - autobus číslo 83 sa stal naším prechodným domovom.



Po polhodinke cesty sme „zakotvili“ konečne v centre Dúbravky. Okolo nás samé veľké paneláky
skoro ako v Petržalke, na druhej strane cesty sa však črtal zaujímavý špicatý dom - moderný kostol.

Neďaleko od kostola na nás už čakal značkovaný turistický chodník.



Vydali sme sa po ňom a zrazu . . . ako mávnutím čarovného prútika sa paneláky stratili a dostali sme sa
do „dediny“.

Popri malých domčekoch, niektoré boli pekne opravené, sme prišli ku kopčeku, na ktorom
bola vidieť kostolná veža. Pod kostolom nás čakalo milé prekvapenie – detské ihrisko. Tu sme doplnili

tekutiny a stravu, trochu si zaspomínali na časy v škôlke ….



… a vydali sme sa okolo starej studne a zaujímavého skaliska ….

… po viac ako 90 schodoch k cieľu našej cesty, Kostolu sv. Damiána a Kozmu...



… konečne kostol!

Pred kostolom nás už čakal pán farár, ktorý nám ho otvoril, povolil fotografovať, aj ísť skoro všade, za
čo mu pekne ďakujeme.



Dozvedeli sme sa, že pred týmto kostolom tu stál iný, omnoho starší, a pred ním tu bolo hradisko a
pred ním … Bolo toho ozaj veľa!



A ký bol kostol veľký – zistíte, keď si pozriete, akí sme my pri ňom malí!

Pri odchode sme si ešte pozreli kaplnku pri kostole a potom zase tie schody!



Po malej zastávke v centre mesta sme sa rozdelili, tretiaci sa vrátili priamo do školy, piataci sa išli pozrieť
na Ministerstvo kultúry SR. Viete, že v budove ministerstva je malá, ale bezplatná galéria? Jedna
momentka z nej stojí za to! (Pripomíname, že fotografia nie je žiadnym spôsobom upravovaná!)

A čo viac v nej možno vidieť? Choďte sa pozrieť aj vy!

Dnešný deň dejepisno-vlastivednej exkurzie bol veľmi úspešný. Videli sme, ako sa mení
architektúra stavieb, aj ich účel, ako sa z panelákového mesta „stáva dedina“ a naopak, ako sa ľudová
architektúra mení a prispôsobuje terajším potrebám bývania a ako sa dá jednoducho dostať hoci aj na
ministerstvo, keď sa vie, ako na to. Mimochodom, aj na Ministerstve zahraničných veci SR je malé

múzeum, ktoré si možno pôjdeme pozrieť niekedy inokedy.

Či tomu bude tak,
vie iba princezná Dúbravka, Juraj drakobijec a trojhlavý drak,

ktorí budú reprezentovať našu školu
v Supertriede!


