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Odborná exkurzia Trnava
Dňa 25. apríla sa triedy I.ŠA, II.ŠA, III.ŠA a I.BE zúčastnili odbornej exkurzie, ktorá sa konala
v historickom meste Trnava.
Exkurzia bola zameraná na poznávanie mesta, jeho kultúrnych a historických pamiatok, sieť
predajní a prevádzok poskytujúcich služby a motiváciu ľudí v pracovnom procese.
Naše spoznávanie mesta so sprievodcom sa začalo na
Trojičnom námestí pri renesančnej Mestskej veži stojacej
v úplnom srdci Trnavy, ktorá sa stala symbolom prestíže
a prosperity mesta.
Hneď vedľa nej sa nachádza Súsošie Najsvätejšej Trojice
z roku 1695.
Oproti
je
situované
Divadlo Jána Palárika,
ktoré vzniklo ako jedna
z prvých
slovenských
verejných
divadelných
budov. Neďaleko odtiaľ
sa
veľkosťou
a majestátnym priečelím
medzi domami Hlavnej
ulice
vyníma
reprezentatívna budova
radnice, ktorej priečelie
dopĺňa secesná štuková
výzdoba a štít s mestským erbom. V minulosti sa tu
v západnom krídle nachádzal Katov dom a žaláre.
Naše putovanie po meste Trnava pokračovalo okolo
Trnavskej univerzity Jej založenie bolo mimoriadnym
prínosom v dejinách Trnavy. Prostredníctvom tejto
medzinárodnej inštitúcie sa mesto stalo nielen centrom obrody
katolíckej viery, ale aj centrom vzdelania a kultúry Uhorského
kráľovstva, a vďaka nej sa Trnava zapísala do intelektuálnej
mapy Európy
Potom sme navštívili Baziliku sv. Mikuláša, kde sa nachádza zázračný slziaci obraz Panny Márie
a Katedrálu sv. Jána Krstiteľa, kde sa nachádza najvyšší celodrevený oltár v Strednej Európe.
Postupne sme odhaľovali aj ďalšie tajomstvá mesta, keď sme prechádzali cez Univerzitné
námestie s komplexom univerzitných budov, kde je umiestnená aj socha pápeža Jána Pavla II. či
renesančný Arcibiskupský palác. Naše putovanie mestom pokračovalo k Domu hudby Mikuláša
Schneidera Trnavského, ktorého vznik siaha do obdobia počiatkov mesta a prechádzali sme aj
okolo množstva meštianskych domov, ktoré tvoria zároveň najpočetnejšiu skupinu historických
pamiatok Trnavy.
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Okolo mesta sa rozprestiera ešte jedna jedinečná pamiatka
mestské hradby/opevnenie, ktorá vďaka štyrom faktorom - vek,
materiál, dĺžka a rozsah zachovania, je stavebným unikátom
v rámci
celého
Slovenska
a zároveň
patrí
medzi
najvýznamnejšie pamiatky svojho druhu v strednej Európe.
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