ŠKOLAV MÚZEU–prestrednéškoly
CENNÍK:0,50eur/
žiaka

-najednutémuprogramu.Jemožnosťspájaťnieko kotémzasebou
(realizovaťajcelodenný
program).
Prijímameajkultúrnepoukazy.
KDE:Krajskémúzeum
v Prešove
–
študijnýpriestorĽkonkrétnáexpozíciaĽčiexteriérmúzea.
AKODLHO:45
minút
.
Je
možnosť
prispôsobiťdĺžkuvyučovacíchtémindividuálnepodohode.
KEDY:Vzdelávacie
programy
sa
realizujú:každýdruhýtýždeňstredaa štvrtok(odoktóbrapoapríl)Ľ
každýdeň(v ostatných
mesiacoch).
Hodinujepotrebnénahlásiťmin.5dnívopred!!!
KONTAKT:Krajské
múzeum
v Prešove
–Hlavná86ĽPrešov.,tel.051/7734708Ľľkontaktnáosoba:
PhDr.VieraKačmaríková
–
múzejná
pedagogička

Historickétémy
1.Historickýprameň
ako
výpoveď
minulosti.ČojehistorickýprameňĽdelenie.Ukážka–listinaĽpečaťĽ
mapaĽvedutaĽfotografiaĽ
poh adnica.
NavrhnimevlastnúpečaťsoznakomtohoĽčonáscharakterizuje.
2.Stredovekémesto
Prešov.

Slobodné
krá ovskémestoPrešov.Čorobilomestomestom.Mestskévýsady
a právav Prešove.
Aké
práva
by
si
mestu
v minulostiudelilty?
3.Prešovskékrvavé
jatky.
Prešov
vo
vírestavovskýchpovstaní(ukážkuCaraffovmeč).RákocihopalácĽ
pod akohojepomenovanýĽ
ako
je
jeho
rodinaspojenás protihabsburskýmipovstaniami.
4.Holokaustna
Slovensku.

Problematika
s dôrazomnamestoPrešov.Priebehriešeniažidovskejotázkyod
arizáciepodeportácie.
Priblížiť
pod a
veku
ajnižšímtriedam.
5.1.svetovávojna
a svedectvo
vojnovýchcintorínov.VojnanafrontednešnéhoSlovenska.Vojnové
cintoríny–akosvedectvo
na
vojnu.
Panelovávýstava–fotografieĽukážkapalnýchĽstrelnýchzbraní.
6.Čojearcheológia?
Princíp
práce
archeológov.Predstavenieterénnehoarch.výskumuaprácesnálezovým
materiálomodnájdenia
cez
ošetrenie
až
po
uskladneni.Predvádzaniedokumentácienasimulovaných
nálezovýchsituáciách.
Realizácia:
pod
otvorenýmnebomvpriestorochátriaĽvprípadenepriaznepočasia
prednáškanatému
"Čo
je
archeológia"
(bohatáfotodokumentáciaailustrácieĽoriginálnepomôckyĽukážky
archeologických
nálezov).
7.Čarohmotnej
kultúry.
Princíp
členeniahistórienakratšiečasovéúsekyĽdoby.Predstaveniedoby
kamennejĽmedenejĽ
bronzovej
a
železnej
sprenichtypickýmiartefaktmisrôznorodýmifunkciamia
vyrobenýmizrôznych
materiálov
(nástrojeĽ
náradieĽkeramikaĽšperkyĽzbrane).Realizácia:prednáškas
praktickýmiukážkamiĽ
možnosť
detailnejšiesazoznámiťsarcheologickýminálezmi.
8.StaríSlovania.
Aký
bol
spôsob
života
starýchSlovanov?AkožiliĽbývaliĽpracovaliĽsláviliĽzdobilisanaši
slovanskípredkovia?
Aké
boli
ich
náboženstváĽmytológiaĽakémalipredstavyosmrtiazáhrobíĽako
pochovávali.Výklad
dopĺňajú
ukážky
originálnycharcheologickýchnálezov.

9.Teóriaevolúcie
a
antropogenéza.
VysvetlenieprincípovevolúcieotomĽžesúčasnábohatosťdruhov
vzniklapostupným
rozde ovaním
druhov
naviaceronovýchdruhovvpriebehučasu.Vysvetlenie
antropogenézyĽt.j.
procesu
vzniku
a
vývoja
človekaajehovyčleňovaniasazoživočíšnejríše.
10.
Múzeum–jeho
úloha
a
poslanie.

Čím
prechádzazbierkovýpredmetpokia sadostanedovitríny?
Ukážky.Diskusia:
Čo
patrí
do
múzea
a
čo
nasmetisko?
11.
I.Lazorík:Pohľad
do
minulosti
hasičstva.Jedinečnéukážky–hasičskýodevĽparnéĽmotorové
striekačky.Unikátne
predmety
z
dejín
hasičstva.
12.
Samaritáni–predchodcovia
záchranárov.PríbehzáchrannejsamaritánskejšatkyĽmyšlienkanezištnej
pomoci.
13.
Dobrovoľný
hasičský
zbor
v
Prešove

(založenieĽstanovyľZakladajúcalistinaohňohasiacehoa
záchrannéhozboru
na
dobrovo nom
základe)
14.
Akonašipredkovia
oheň
hasili.
NajničivejšiepožiarevhistóriiPrešova(jedinečnézáberyKarola
Divaldastaršieho.
15.Históriaatradícia
chovu
koní
v
Prešove.

Literárnetémy
16.
Starýliterárny
Prešov.
Prierez
literárnejčinnostia pôsobenieznámychdejate ovv Prešove–J.
ZáborskýĽP.O.HviezdoslavĽ
J.
JesenskýĽ
J.GregorTajovskýi .Štúr.ZaujímavostiĽliterárnečasopisyĽ
novinya i.
17.JonášZáborský.

Jeho
postavenie
v literatúreĽosobnostnérysya pôsobenienavýchodnomSlovensku
(ukážky:osobná
korešpondenciaĽ
biblia
J.
Záborského).Čítamejehorukopis.
18.
PavolOrszágh
Hviezdoslav.

Jeho
štúdiuma pôsobeniev Prešove.CharakterovérysyĽživotnádilema.
19.
Velikánislovenskej
literatúry
v Prešovenaprelome19.a 20.storočia.Literárnyživotnavýchodnom
Slovenskunaprelome
storočí.
J.
JesenskýĽ
J.GregorTajovskýa ichčinnosťv Prešove.
20.
Maťsvojenárečie
nie
je
hanba.
Šarištinaa jejúlohav národnostnomhnutí.Čítaniev šarištinea jej
znaky.

Etnografickétémy
21.
Vozvykoch
a
obyčajoch.
„Hutorime
pošarisky.“ Obradováľudováslovesnosťšarišského
jazyka. Cezkalendárne
obyčaje
si
priblížimenárečieŠarišaĽšarištinu.Sprevádzaťnáspritombudú
múdrostiujkaLazoríka
z
Krivan.

22.
Etnickéskupiny
východného
Slovenska. Rozmanitosťobyčajovv jednotlivýchetnikách.
Rozprávajmesa
o
obyvate ochĽ
ktorí
tu
žijúa žili:NemciĽŽidiaĽRusíniĽČesiĽMaďariĽRómoviaĽohistórii
emigrácieĽvalašskej
kolonizácii
a
procesochkultúrnehoobohacovaniamedzietnikami.

23.
Čorozprávajú
staré
remeslá. Ukážemesia porozprávamesao tradičnýchremeslách.Akýbol
životremeselníkov
v mestách
aj
dedinách
a akýmiremeslamisazaoberali:hrnčiarstvoĽklobučníctvoĽ
hrebenárstvoĽkováčstvoĽ
obuvníctvoĽ
či
zaujímavostiakobolivoskáriĽsviečkáriĽmedovnikári.

