
ŠKOLA V MÚZEU – pre základné školy 
 
CENNÍK: 0,50 eur/ žiaka - na jednu tému programu. Je možnosť spájať nieko ko tém za sebou 
(realizovať aj celodenný program). Prijímame aj kultúrne poukazy. 
KDE: Krajské múzeum v Prešove – študijný priestorĽ konkrétná expozíciaĽ či exteriér múzea. 
AKO  DLHO: 45  minút. Je možnosť prispôsobiť dĺžku vyučovacích tém individuálne po dohode. 
KEDY: Vzdelávacie programy sa realizujú: každý druhý týždeň streda a štvrtok (od októbra po 
apríl)Ľ každý deň (v ostatných mesiacoch). Hodinu je potrebné nahlásiť min. 5 dní vopred!!! 
KONTAKT: Krajské múzeum v Prešove – Hlavná 86Ľ Prešov, tel. 051/7734708Ľ ľ kontaktná osoba: 
PhDr. Viera Kačmaríková – múzejná pedagogička 
 
Etnografické témy 

Cieľová skupina:  1. – 4. ročník, 5. – 9. ročník 

1. Tvorivé dielne: Navrhneme si vlastný vzor na oblečenie, maľujeme ľudové výšivky,  
Maľujeme výšivky. Hravou formou sprostredkované tradície udovej kultúry na Slovensku pre deti. 
Práca s oma ovánkamiĽ príručkami a pracovnými listami či zošitmi. Vhodné aj pre najmenších.  
 
2. Spracovanie látky v minulosti: Prezentácia v expozíciiĽ hádaj na čo slúžil tento predmet (v 
súvislosti so súknom). Ukážka filmu o spracovaní anu. Navrhnime si vlastnú výšivku na vestu.  
 
3. Vo zvykoch a obyčajoch. „Hutorime po šarisky.“ Obradová ľudová slovesnosť šarišského 
jazyka. Cez kalendárne obyčaje si priblížime nárečie ŠarišaĽ šarištinu. Sprevádzať nás pri tom budú 
múdrosti ujka Lazoríka z Krivan.  
 
4. Etnické skupiny východného Slovenska. Rozmanitosť obyčajov v jednotlivých etnikách. 
Rozprávajme sa o obyvate ochĽ ktorí tu žijú a žili: NemciĽ ŽidiaĽ RusíniĽ ČesiĽ MaďariĽ RómoviaĽ o 
histórii emigrácieĽ valašskej kolonizácii a procesoch kultúrneho obohacovania medzi etnikami.  
  
5. Čo rozprávajú staré remeslá. Ukážeme si a porozprávame sa o tradičných remeslách. Život 
remeselníkov v mestáchĽ remeslá: hrnčiarstvoĽ klobučníctvoĽ hrebenárstvoĽ kováčstvoĽ obuvníctvo a i. 
 

Dejepisné témy  
Cieľová skupina:  1. – 5. ročník  

6. Čas je v nás. Čo je minulosť? Stávame sa jej súčasťou (dobové fotografieĽ knihy a iné – porovnanie 
so súčasnou podobou – ako sa predmety a udia menia v čase. Nakreslíme si vlastnú časovú os života.  

7. Poklady depozitárov. Čo je múzeum. Čo sa v ňom uchováva. Zahráme sa na odborníkovĽ čo 
môžeme zistiť o predmeteĽ na čo to slúži? Ukážka – lajblikĽ piestĽ žehličkaĽ čepiecĽ kalamárĽ pečať a i.  



Cieľová skupina: 5. – 9. ročník 

8. Keď rinčia zbrane. Vojenské dejiny. Prednáška s ukážkami o historických zbraniachĽ zbroji a 
obliehaní Prešova. Pomocou metódy hands on možnosť zistiť váhu niektorej zbrane. 

9. Malí  archeológovia. V priestoroch átria (pod a počasia). Simulujeme prácu archeológa v teréne. 
Vykopávajme črepy a iné predmety v pieskuĽ popíšemeĽ zistime ich funkciuĽ zmerajme a nakreslíme. 
Téma na suplovanie: Čaro archeológie. Princíp práce archeológov. Terénny výskumĽ práca s 
nálezovým materiálom od nájdenia po uskladnenie. Simulovanie nálezových situáciíĽ ukážka s náradím.  

10. Ako naši predkovia oheň hasili. Poh ad do minulosti hasičstva. Jedinečné ukážky ľ hasičský odevĽ 
parnéĽ motorové striekačky. Možnosť vidieť ako aj vyskúšať si. Pre mladších: Zahrajme sa na hasičov. 

11. Samaritáni – predchodcovia záchranárov.  

12. Dobrovoľný hasičský zbor v Prešove – prvý na Slovensku. Ničivé požiare v dejinách Prešova. 

13. História a tradícia chovu koní v Prešove. 

Cieľová skupina: 2. – 5. ročník 

14. Ako sa dorozumievame. JazykĽ písmoĽ komunikácia. História písomníctvaĽ druhy písma (cyrilikaĽ 
latinka ľ rukopisnáĽ tlačená kniha). Zahráme sa na pisárov a píšeme brkom. 

Cieľová skupina:  5. – 9. ročník 

15. Čaro hmotnej kultúry. Členenie praveku na časové úseky pod a materiálov (doba kamennáĽ 
medenáĽ bronzováĽ železná). Prezentácia predmetov z rôznych materiálov – praslenyĽ sekeromlatyĽ 
keramikaĽ a i. 

16. Historický prameň ako výpoveď minulosti. Čo je historický prameňĽ delenie. Ukážka –  listinaĽ 
pečaťĽ mapaĽ vedutaĽ fotografiaĽ poh adnica. Navrhnime vlastnú pečať so znakom tohoĽ čo nás 
charakterizuje. 

17. Stredoveké mesto Prešov. Slobodné krá ovské mesto Prešov. Čo robilo mesto mestom. Mestské 
výsady a práva v Prešove. Zahrajme sa na krá aĽ aké práva by si mestu v minulosti udelil ty. 

18. Múdrosti starých Slovanov. Čo prezrádza ich spôsob životaĽ pochovávaniaĽ mytológia. Prezentácia 
zbierky archeológie (keramikaĽ šperky a i.). Navrhneme vlastnú výzdobu na keramiku. 

19. Prešovské krvavé jatky. Prešov vo víre stavovských povstaní (ukážku Caraffov meč). Rákociho 
palácĽ pod a koho je pomenovanýĽ ako je jeho rodina spojená s protihabsburskými povstaniami. 

20. Holokaust na Slovensku. Problematika s dôrazom na mesto Prešov. Priebeh riešenia židovskej 
otázky od arizácie po deportácie. Priblížiť pod a veku aj nižším triedam.  

Cieľová skupina:  7. – 9. ročník 

21. 1. svetová vojna a svedectvo vojnových cintorínov. Vojna na fronte dnešného Slovenska. Vojnové 
cintoríny – ako svedectvo na vojnu.  Panelová výstava – fotografieĽ ukážka palnýchĽ strelných zbraní. 

Literárne témy 



Cieľová skupina: 5. – 9. ročník 

22. Starý literárny Prešov. Prierez literárnej činnosti v Prešove známych dejate ov ľ J. ZáborskýĽ P. O. 
HviezdoslavĽ J. JesenskýĽ J. Gregor Tajovský i . Štúr. ZaujímavostiĽ literárne časopisyĽ noviny a i. 

23. Jonáš Záborský. Jeho postavenie v literatúreĽ osobnostné rysy a pôsobenie na východnom 
Slovensku. 

24. Pavol Országh Hviezdoslav. Jeho štúdium a pôsobenie v Prešove. Charakterové rysyĽ životná 
dilema. 

25. Velikáni slovenskej literatúry v Prešove na prelome 19. a 20. storočia. Literárny život v Prešove 
na prelome storočí: J. JesenskýĽ J. Gregor Tajovský a ich činnosť. 

26. Mať svoje nárečie nie je hanba. Šariština a jej postavenie v národnostnom hnutí. Čítanie 
v šarištine. 

Prírodovedné témy 

Cieľová skupina: 1. – 4. ročník 

27. Čo rastie a žije okolo nás.  
 
Cieľová skupina: 3. – 4. ročník 

28. Slanské vrchy. 
29. Vzácne rastliny. 
30. Liečivé rastliny. 
 
Cieľová skupina: 5. - 9. ročník 
 

31. Slanské vrchy. 
32. Chránené druhy našej flóry. 
33. O orchideách v našej prírode. 
34. Neželaní imigranti. (Invázne druhy v našej prírode). 

 


