
Regionálna výchova v múzeu 
(tlačová správa) 

  

Dňa 18. 3. 2016 navštívili žiaci 5. ročníka zo ZŠ Dolná Mariková vlastivedné múzeum. 
Návšteva bola súčasťou praktickej výučby regionálnej výchovy – deti spoznali hlavné kultúrne 
inštitúcie v meste Považská Bystrica: Považskú knižnicu, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 
a Považské osvetové stredisko. Všetky tri inštitúcie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja.  

Vo vlastivednom múzeu im pracovníci porozprávali, ako funguje múzeum, aké oddelenia má, 
čím sa považskobystrické múzeum zaoberá, aké zbierkové predmety má vo svojom fonde.  Následne 
im etnologička múzea predstavila výstavu Etnofolk, zaoberajúcu sa uchovávaním kultúrneho 
dedičstva v štyroch stredoeurópskych krajinách.  Výstavu zrealizovalo múzeum v spolupráci 
s Ústavom etnológie SAV v Bratislave.  V rámci podporného edukačného programu sa žiaci zaoberali 
aktuálnym pôstnym obdobím. 

Pôst nie je špecifikum kresťanského náboženstva, ale je bežnou praxou aj v iných náboženstvách 
sveta. Príkladom môže byť pôstny mesiac ramadán u moslimov, Deň zmierenia u Židov alebo 
asketické praktiky indických náboženských smerov (buddhizmus, hinduizmus). Žiaci sa dozvedeli, že 
pod pôstom sa najčastejšie rozumie tzv. alimentárne tabu (zákaz pokrmu), no jestvujú i ďalšie formy, 
napríklad zákaz fajčenia, pitia alkoholických nápojov, nepoužívanie informačných technológií, atď.  
V našej kultúre je niekoľko pôstnych dní. Popolcovou stredou začína 40-dňové pôstne obdobie, 
končiace sviatkami Veľkej noci.  Pri praktizovaní pôstu je dôležité prežívať ho vnútorne, nielen 
„naoko“. Moderná veda potvrdzuje pozitívne účinky hladovania a celkového stíšenia sa.  

 Ďalšia časť múzejnej edukácie  bola zameraná prírodovedne. Zoológ múzea oboznámil žiakov  
s vystavenými exponátmi z radu hmyzu, rýb, vtákov a drobných cicavcov. Zvlášť atraktívne bolo 
spoznávanie živých zvierat – užovky červenej a oblovky žravej.  Žiaci pozitívne reagovali na kontakt so 
živými zvieratami, zoológovi kládli množstvo otázok.  

Pracovníci múzea sa so zástupkyňami pedagogického zboru dohodli na ďalších možnostiach 
vzájomnej spolupráce.  

 Netradičného vyučovania v priestoroch vlastivedného múzea sa zúčastnilo 23 žiakov 5. A a 5. 
B triedy, spolu s pedagogickým dozorom.  

 

V Považskej Bystrici dňa 18. 3. 2016  

Mgr. Petronela Rágulová, PhD. , etnologička Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici 

 

 



 

 


