PROGRAMY PRE ŠKOLY
NA OBDOBIE SEPTEMBER - OKTÓBER 2022
Ponitrianske múzeum v Nitre sa okrem výstavnej a zbierkotvornej činnosti čoraz viac
venuje výchovno-vzdelávacím aktivitám pre školské a inak organizované kolektívy.
V období september - október 2022 je pripravených niekoľko výchovno-vzdelávacích
programov a prednášok zacielených pre základné a stredné školy, ktoré zväčša
nadväzujú na aktuálne výstavy, ale predstavujú aj svet múzea z inej perspektívy - spoza
"zatvorené dvere" múzea.
PROGRAMY V PONUKE:
HMYZ - NAČO JE NÁM TAKÁ HÁVEĎ? - prednáška
POD NAŠIMI NOHAMI - výchovno vzdelávací program
NAČO SÚ NÁM MÚZEÁ? - výchovno vzdelávací program
EXPEDÍCIA PRAVEK - prednáška a tvorivá dielňa
Viac infomácií k programom na www.muzeumnitra.sk
Kontakt: tel. +421 940 943 015, mail: lektor@muzeumnitra.sk

Prednáška
HMYZ - NAČO JE NÁM TAKÁ HÁVEĎ?
Termíny vždy o 10:00 hod.: 29. 9. 2022
6. 10. 2022
20. 10. 2022
Prednáška je určená primárne žiakom II. stupňa základných škôl, ale aj študentom
stredných škôl. Je vhodným doplnkom vyučovacieho procesu z predmetu biológia.
Prednáška upriamuje pozornosť na druhovú pestrosť hmyzu a iných bezstavovcov.
K bezstavovcom patriace pavúky, hmyz, či mäkkýše predstavujú neuveriteľnú
druhovú pestrosť, ktorá ľudí fascinuje, ale aj desí. V súčasnej dobe dochádza
k rapídnemu úbytku biodiverzity hlavne z radov bezstavovcov, čo má nedozerné
následky nielen na životné prostredie. Prednáška prináša odpovede na otázky - Čo by
sa stalo ak by hmyz zmizol? Aký má hmyz význam pre každodenný život človeka?
Žiaci uvidia vybrané druhy bezstavovcov pochádzajúcich zo zbierkového fondu
prírodovedného odboru Ponitrianskeho múzea v Nitre. Prednáška nadväzuje na aktuálnu
výstavu Pod našimi nohami, ktorú môžu vidieť po absolvovaní prednášky. Výstava je
inštalovaná do konca roka 2022.
Prednášajúca: Ing. Hana Husárová, PhD., zoologička múzea
Dĺžka programu: 1 vyučovacia hodina (30 minút prednáška + diskusia)
Skupina: 1 školská skupina max. 25 detí.
Vstupné: 1,00 € / dieťa (kultúrne poukazy MŠVVaŠSR)
Pedagogický dozor vstup zdarma
Kontakt pre objednávky: tel. +421 940 943 015, mail: lektor@muzeumnitra.sk

Výchovno-vzdelávací program
POD NAŠIMI NOHAMI
Termíny vždy o 10:00 hod: 7. 9. 2022
14. 9. 2022
28. 9. 2022

4. 10. 2022
11. 10. 2022
18. 10. 2022
25. 10. 2022

Program je určený primárne žiakom II. stupňa základných škôl, ale aj študentom
stredných škôl. Je vhodným doplnkom vyučovacieho procesu z predmetu biológia.
Cieľom programu je rozvíjanie poznatkov o hmyze a jeho význame, popularizuje prácu
zoológa v múzeu. Prispieva k formovaniu poznatkov o hmyze aj prostredníctvom
pozorovania "hmyzej arény". Súčasťou programu je práca s didaktickými pomôckami
a expedičným denníkom. Výchovno-vzdelávací program sa realizuje v priestoroch
výstava Pod našimi nohami, ktorá je v Ponitrianskom múzeu v Nitre inštalovaná do
konca roka 2022.
Prednášajúca: Ing. Hana Husárová, PhD., zoologička múzea
Dĺžka programu: 1 vyučovacia hodina (45 minút)
Skupina: optimálne 12 detí
Vstupné: 1,00 € / dieťa (kultúrne poukazy MŠVVaŠSR)
Pedagogický dozor vstup zdarma
Kontakt pre objednávky: tel. +421 940 943 015, mail: lektor@muzeumnitra.sk

Výchovno-vzdelávací program
NAČO SÚ NÁM MÚZEÁ?
Termíny vždy o 10:00 hod: 29. 9. 2022
13. 10. 2022
27. 10. 2022
Výchovno-vzdelávací program Načo sú nám múzeá? je určený žiakom ZŠ.
Predstavuje poslanie a náplň múzea ako inštitúcie v spoločnosti. Deti majú príležitosť
nazrieť za "zatvorené dvere” a spoznať jednotlivé odborné činnosti múzejného života.
Deti zisťujú ako sa do múzea dostal starý džbán a čo všetko sa s ním v múzeu deje
predtým, ako ho návštevníci uvidia na výstave. Súčasťou programu je vyplňovanie
bádateľského denníka.
Dĺžka programu: 1 vyučovacia hodina (45 minút prednáška)
Skupina: 1 školská skupina max. 25 detí.
Vstupné: 1,00 € / dieťa (kultúrne poukazy MŠVVaŠSR)
Pedagogický dozor vstup zdarma
Kontakt pre objednávky: tel. +421 940 943 015, mail: lektor@muzeumnitra.sk

Prednáška
EXPEDÍCIA PRAVEK
Termíny:

7. 9. 2022 Prednáška Po stopách praveku (Doba kameňa) o 10:00 hod.
14. 9. 2022 Prednáška Po stopách praveku (Doba bronzu) o 10:00 hod.
21. 9. 2022 Prednáška Po stopách praveku o 11:00 hod.

Prednáška je primárne určená žiakom II. stupňa základných škôl, ale aj študentom
stredných škôl. Je vhodným doplnkom vyučovacieho procesu z predmetu dejepis alebo
história.
Cieľom prednášok je sprehľadnenie vedomostí o konkrétnych dobách praveku - dobe
kamennej a bronzovej - ich charakteristické znaky a prínos pre poľnohospodárstvo,
remeslá, hmotnú i duchovnú kultúru a vývoj spoločnosti. Prednáška je podporená
dokumentovanými ukážkami materiálno-hmotnej kultúry (archeologické pamiatky),
spôsobu života (obydlia, sídliská pohreby a pohrebiská, náboženské predstavy, kult
a pod.)
Prednášky nadväzujú na aktuálnu výstavu Expedícia Pravek, ktorú môžu vidieť po
absolvovaní prednášky. Výstava je inštalovaná do 29. septembra 2022.
Prednášajúca: PhDr. Jaroslava Ruttkayová, archeologička múzea
Dĺžka programu: 1 vyučovacia hodina (30 minút prednáška + diskusia)
Skupina: 1 školská skupina max. 25 detí.
Vstupné: 1,00 € / dieťa (kultúrne poukazy MŠVVaŠSR)
Pedagogický dozor vstup zdarma
Kontakt pre objednávky: tel. +421 940 943 015, mail: lektor@muzeumnitra.sk

Tvorivá dielňa
UMENIE V PRAVEKU
Termín: 21. 9. 2022 o 9:00 hod.
Tvorivá dielňa je určená žiakom základných škôl. Jej náplňou je výroba kultových
predmetov a šperkov z obdobia praveku, modelovanie zoomorfných plastík
a moravianskej venuše, ktorá patrí k jedným z najhodnotnejších exponátov múzea.
Tvorivá dielňa prispieva k rozvoju vedomostí, manuálnych zručností a estetického
cítenia. Žiaci si domov odnášajú vlastné výtvarné diela.
Dĺžka programu: 1 vyučovacia hodina (45 minút)
Skupina: 1 školská skupina max. 25 detí.
Vstupné: 1,00 € / dieťa (kultúrne poukazy MŠVVaŠSR)
Pedagogický dozor vstup zdarma
Kontakt na objednávky: tel. +421 940 943 015,
mail: lektor@muzeumnitra.sk

Výchovno-vzdelávacie programy a prednášky je možné
absolvovať na KULTÚRNE POUKAZY MŠVVaŠSR.
Na podujatia je potrebné sa vopred rezervovať počas otváracích hodín múzea:
- v letnej sezóne (od apríla do konca septembra) od utorka do soboty 9:00 – 17:00 hod.
- v zimnej sezóne (od októbra do konca apríla) od pondelku do piatku 9:00 – 17:00 hod.
Kontakt: tel. +421 940 943 015, mail: lektor@muzeumnitra.sk
Viac infomácií k programom na www.muzeumnitra.sk
Tešíme sa na Vašu návštevu!
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