
 

 

Taká bola Petržalka  
Petržalka v rokoch 1919-1946 

 

Ponukový list k výstave o histórii Petržalky  

pre všetky základné školy,  stredné školy a gymnáziá 

 

Základné školy – prvý stupeň 

( vlastiveda, regionálna výchova, projektové vyučovanie)  

 

„Cestujeme časom po Petržalke“  
Škriatok Petržalko deťom priblíži, ako sa žilo v období, ktoré bolo pre Petržalku prelomové. Aké pamiatky 

nám po tejto dobe zostali ? Viete ich spoznať ako vyzerali pred osedmdesiatimi rokmi a dnes? Čo stálo na 

mieste kde sa nachádza vaša škola, dom v ktorom bývaš? Interaktívne rozprávanie , ktoré deťom priblíži 

život v Petržalke a objasní súvislosti s niektorými pamiatkami a miestami, ktoré možno obdivovať 

a zachovali sa ešte aj dnes.   

 

Sprievodné slovo a prezentácia:                                                                           Mgr. Michal Selecký,  MKP 

                                                                           a študenti katedry etnológie a muzeológie FF UK  Bratislava 

 

Základné školy- druhý stupeň, stredné školy a gymnáziá 
(dejepis, regionálna výchova, občianska náuka) 

 

„Taká bola Petržalka 1919-1946“ 
Rozpad Rakúsko – Uhorskej monarchie a vznik Československej republiky významne a osudovo vstúpili 

do životov obyvateľov Petržalky a navždy zmenil jej charakter, pretože sa z najväčšej dediny v republike 

stala dôležitou priemyselnou a dopravnou súčasťou Bratislavy.  10. október 1938 a podpísanie 

Mníchovskej dohody ale opäť všetko zmenil a Petržalka sa stáva súčasťou tzv. Tretej ríše. Ako ovplyvnili 

udalosti ktorá sa študenti učia na hodinách dejepisu ľudí a udalosti na mieste kde dnes žijú a chodia do 

školy? Aké pamiatky na toto obdobie v Petržalke zostali? Aké osobnosti tu v týchto rokoch žili ?    

 
Sprievodné slovo a prezentácia:                                                                              Mgr. Andrej Blaas, MKP     

 

Základné a stredné školy, gymnáziá 
(projektové vyučovanie, výchova umením, etická výchova) 

 

„Osobnosti Petržalky  - dramatik Ferko Urbánek, hud. skladateľ Eugen Suchoň    

                                      a maliar Gustáv Mallý“ 
Prezentácia a rozprávanie o osobnostiach , ktoré časť svojho života prežili v Petržalke. Aké boli ich 

najvýznamnejšie diela ? Ovplyvnil život v Petržalke nejako ich tvorbu ?  

 

Sprievodné slovo a prezentácia :                                                                    Mgr. Viera Némethová, MKP 

 

Pobočky Vavilovova 24 a 26, Prokofievova 5, Dudova 2, Lietavská 14, a Furdekova 1 
 

Kontakt: Mgr. Viera Némethová, metodika@kniznicapetrzalka.sk, 02/638 262 03, 0949/824 576 
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