INTERAKTÍVNY EDUKAČNÝ PROGRAM
DOZVIETE SA O LESE...
TERMÍN PODUJATIA:
9. 9. 2022 OD 9:30 HOD.
MIESTO:
MÚZEUM V ZLATÝCH MORAVCIACH
A PARK JANKA KRÁĽA V ZLATÝCH MORAVCIACH

Na úvod školského roka 2022 -23 pripravilo Ponitrianske múzeum v Nitre pre
svojich školopovinných návštevníkov sprievodný interaktívny edukačný program
Dozviete sa o lese..., zameraný na poznávanie a vzdelávanie o lese formou lesnej
školy.
Dozviete a o lese... sa uskutoční v expozitúre Ponitrianskeho múzea v Nitre v Múzeu v Zlatých Moravciach dňa 9. septembra 2022 v čase od 9:30 do 15:00
hod. v areále parku Janka Kráľa.
Uvedený program je súčasťou inštalovanej výstavy Na postriežke so šľachtou
v revíroch pod Tribečom, ktorá prináša informácie o poľovných revíroch nobility
bývalej Nitrianskej a Tekovskej župy na priereze rokov 1800 – 1945,
nachádzajúcich sa v pohorí Tribeča. Prostredníctvom archívnych materiálov, ako
sú dobové fotografie, genealogické tabuľky a rodové erby, približuje návštevníkom
atmosféru poľovačiek a diplomatických poľovačiek, vrátane ich hlavných aktérov
vo vybraných najkrajších poľovných revíroch situovaných na územiach dnešných
Topoľčianok, Oponíc, Kovariec, Veľkých Uheriec, Veľkého Klíža, Horných
Lefantoviec, Machuliniec, Mankoviec, Velčíc, Hosťoviec, Loviec, Obýc, Kňažíc,
Prílep, Zlatna a iných lokalít. Výstava je inštalovaná v Múzeu v Zlatých Moravciach
do 26. októbra 2022.
Výstava je spolu s programom Dozviete sa o lese... prepojením minulosti
s prítomnosťou. Už v dávnej minulosti panovníci (Žigmund, Mária Terézia) svojimi
nariadeniami stanovovali povinnosti starať sa o les, vydali lesné poriadky
na využívanie lesov, výsadbu, či výrub lesných drevín. Okolité lesy pod Tribečom
vlastnila šľachta. Tá lesy využívala, starala sa, hospodárila a lovila v nich.
V minulosti, ale aj v súčasnosti má les pre život človeka a pre celú ľudskú
spoločnosť obrovský význam.
Cieľom programu Dozviete sa o lese... je prispieť k vytvoreniu trvalého pozitívneho
vzťahu mládeže k prírode, priblížiť im, ale aj širokej verejnosti prostredie lesného
spoločenstva, funkcie lesného hospodárstva, umožniť poznávanie a vnímanie
prírody všetkými zmyslami práve formou zážitkového učenia a hier.

Múzeum v spolupráci s generálnym partnerom podujatia LESY SR štátny podnik,
organizačná zložka OZ Tribeč v programe lesnej pedagogiky zoznámia návštevníkov
s úlohou a prácou lesníkov, poľovníkov, naučia ich ako sa správať v lese, či
rozoznávať stopy zvierat v lese. Priblížia ukážky výcviku poľovných psov
a vábenia zveri. Zoznámia ich s prácou lesných robotníkov pri obhospodarovaní lesa.
Návštevníci podujatia budú besedovať s prof. Mgr. Ivanom Balážom, PhD.
z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre o problematike vplyvu zmien krajiny na
výskyt drobných zemných cicavcov – myší. O bylinkách, receptoch, návodoch a ich
využití v ľudovom liečiteľstve porozpráva pani Anzelma Hlôšková, autorka knihy
Recepty starých mám – Bylinky. Pripravené sú aj aktivity s prvkami súťaženia.
Sprievodný interaktívny edukačný program Dozviete sa o lese... je určený
predovšetkým žiakom I. a II. stupňa základných škôl, ale určite zaujme aj širokú
verejnosť.
Generálny partner podujatia: LESY SR štátny podnik, organizačná zložka OZ Tribeč
Partneri podujatia: Nitriansky samosprávny kraj, Mesto Zlaté Moravce, Mestské
stredisko kultúry a športu Zlaté Moravce, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
Obec Beladice, TESCO Zlaté Moravce a O. z. Zlatomoravčianka.
V Nitre dňa 5. 9. 2022

Miesto konania:
Múzeum v Zlatých Moravciach
Námestie Andreja Hlinku 1, 953 01 Zlaté Moravce
Termín podujatia:
9. 9. 2022
Kontakt:
Zuzana Vilčeková, marketing@muzeumnitra.sk, 0948 194 385
www.muzeumnitra.sk
www.facebook.com/ponitrianskemuzeumvnitre/
www.instagram.com/muzeumnitra.sk/

