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Cesta do 
Moskvy

Všetci sme sa tešili na tri dni, 
počas ktorých nás čakalo 
spoznávanie Moskvy -
„literaturnyj maršrut“ -
exkurzia so zameraním na 
ruskú literatúru a ruských 
autorov, ktorí žili a pôsobili v 
Moskve



Príchod do 
Moskvy

Do Moskvy sme prileteli v 
noci, ale za to nám bolo 
umožnené si vychutnať 
krásy nočnej Moskvy.



Prvý deň v 
Moskve

S mestom sme sa zoznamovali počas 
autobusovej prehliadky, kedy nám naša 
sprievodkyňa rozprávala o jeho histórii, 

kultúre a architektúre.



Prvá zastávka bola na Vorobjových horách s 
výhľadom na Moskva – City a areál Moskovskej 
štátnej univerzity M. V. Lomonosova.





Následne sme navštívili Pamätník na Poklonnoj hore – umelecké dielo, centrálne múzeum Veľkej Vlasteneckej vojny.





Po obede sme sa 
prešli po 
priestoroch 
historického 
obchodného 
domu GUM a po 
Červenom 
námestí, kde sme 
obdivovali 
veľkolepý 
Chrám Vasilija Bla
ženého.





V areáli Kremľa sme obdivovali nádhernú ruskú architektúru a odfotili sa pred historickou Cár – puškou a Cár -kolokolom.



Naša exkurzia sa začala 
poberať literárnym smerom.

Druhý deň



Naša exkurzia smerovala do usadlosti 
„Melichovo“, kde žil a pracoval A.P. 
Čechov - klasik svetovej literatúry, 
spisovateľ, prozaik, dramaturg a 
lekár z povolania

• Tu pracoval na svojich 
najznámejších dramatických 
dielach Čajka a Ujo Váňa, 
taktiež liečil roľníkov a pre deti 
postavil školu. Absolvovali 
sme prehliadku múzea, prešli 
sme sa po parku a aleji lásky.





Po návrate do Moskvy sme 
navštívili múzeum v 
Chamovnikách a dom, v 
ktorom žil L.N.Tolstoj so 
svojou rodinou.

• V múzeu sa nachádzajú osobné veci, oblečenie a 
nábytok, ktoré patrili autorovej rodine. Dom je 
obkolesený záhradou, v ktorej veľa času trávil 
spisovateľ so svojou rodinou.



Tretí deň
Návšteva najväčšej ruskej umeleckej galérie.



Posledný deň sme navštívili 
Tretiakovskú galériu, ktorá 
nám otvorila dvere do sveta 
umenia.





Sme radi, že sme dostali možnosť spoznávať ruskú kultúru aj 
naživo a tiež sme mali možnosť si preveriť naše znalosti z 

ruského jazyka v praxi. Zostali nám krásne zážitky a 
nezabudnuteľné spomienky na krajinu. Veríme, že čoskoro 
navštívime a spoznáme nové miesta nielen Moskvy ale aj 

samotného Ruska.


