EXKURZIA NA BRATISLAVSKÝ HRAD
SLOVENSKO-ČESKÁ VÝSTAVA
Termín: 4. 9. 2018
Zúčastnené triedy: M. A a III. A
Hneď v druhý deň nového školského roka 2018/2019 sme
navštívili slovensko-českú výstavu na Bratislavskom hrade pri
príležitosti stého výročia vzniku Československej republiky.
Výstava bola zaujímavá, obsiahla, vyčerpávajúca. Mali sme
možnosť vnímať veľa detailov, faktov, súvislostí,
každodenných predmetov. Videli sme, ako fungovala
organizácia ľudí Československa, skautizmus, ako žili
a fungovali iskry či pionieri. Na akých bicykloch sa jazdilo,
v akých autách sa prevážalo, v akých stanoch sa prespávalo
v prírode. Medzi nami boli prítomní legionári, ale aj bežní
ľudia, ktorí si mohli zatelefonovať z telefónnych búdok (čo
veľmi zaujalo niektorých našich žiakov), architekti,
elektrikári, vojaci, pokladníci či predavači socialistického aj
demokratického Československa. Originál Martinskej
deklarácie či Pittsburskej dohody nám napovedal, aký
dôležitý pre nás bol vznik Československej republiky.
Roztrhaný obraz Františka Jozefa I. nám zase pripomenul
vášnivé nálady ľudí, ktorí zakladali nový a moderný štát na
troskách starobylej, ale starej Rakúsko-uhorskej monarchie.

A teraz slovo samotným študentom, ktorí navštívili a vnímali túto výstavu:

„Celkom sa mi páčila táto výstava. Dozvedeli sme sa, že
najväčšie mestá v roku 1918 boli Praha, Brno, Bratislava,
Košice, aj to, že Petržalka mala byť ako ostrov.“ R.
„Hoci k Čechom sme vždy mali veľmi blízko aj pred
vznikom Československa v roku 1918, táto výstava nám
priblížila dejiny.“ B.
„Zo slovensko-českej výstavy ma najviac zaujali dve sekcie.
Prvá bola sekcia školstva a výučby za socializmu. Drevené
lavičky, kriedové tabule či aktovky nesmeli chýbať. Na
niektoré predmety si spomínam aj ja...“ K.
„Aj keď ma nechytilo úplne všetko, dosť dlho som ostal pri
veciach a zbraniach z prvej a druhej svetovej vojny.“ S.
„Najviac ma zaujalo oblečenie a školstvo tejto doby.“ K.
„Boli tam vystavené najstaršie kamery a evolúcia
elektronických zariadení a spotrebičov.“ J.
„Za veľmi zaujímavú súčasť výstavy považujem aj
premietanie historických udalostí na steny miestností, ktoré
oživili celkový zážitok z poznávania spoločnej minulosti.“ N.

„Na tejto výstave sa mi najviac páčila kamera značky Tesla
a stan Júliusa Satinského.“ M.
„Na konci sa dali zakúpiť retro hry a hračky.“ A.
„Páčilo sa mi, ako vyzeral prvý zákon republiky. Bol
napísaný na A5 a vyzeral ako zdrap papiera.“ P.
„V prvej miestnosti ma oslovil pohraničný stĺp 1. ČSR.“ P.

