
Mladí remeselníci v múzeu 
(tlačová správa) 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja,  privítalo vo svojich priestoroch dňa 25. 7. 2016 deti z  Mestského tvorivého  
tábora, ktorý zorganizovalo Centrum voľného času  v Považskej Bystrici, a pripravilo pre ne náučno-
tvorivé dopoludnie s názvom „Mladí remeselníci v múzeu“.  

Úvod návštevy v múzeu patril aktuálne prebiehajúcej výstave historických rádiopríjmačov 
a televízorov. Múzejný pedagóg deťom podal výklad o  začiatkoch vysielania televízie a rozhlasu 
v bývalom Československu. Predstavil im o známeho fyzika N.Teslu, ktorého vynálezy stáli pri vzniku 
mnohých výdobytkov techniky. Deti mali  možnosť vypočuť si zvuk piesne z mobilného telefónu cez 
reproduktory vystaveného exponátu – „zázračnej skrinky“. 

Nasledovala krátka prechádzka prírodou, ktorou deti previedla botanička múzea formou 
prehliadky vystavených  rýb a hmyzu. Zodpovedala deťmi kladené otázky týkajúce sa 
dermoplastických preparátov rýb, stručne popísala ich základnú charakteristiku, formy ich správania 
vo vodnom prostredí a  postup pri preparovaní. 

Hlavným cieľom návštevy detí bola, vzhľadom na tvorivé zameranie denného tábora, 
remeselná činnosť. Múzejní pracovníci pripravili tri remeselné dielničky: dielničku výroby drôtených 
dekoratívnych predmetov, dielničku plstenia z ovčej vlny mokrou technikou a na treťom stanovišti 
konzervátor múzea predviedol deťom jednoduché rezbárske techniky.  

Deti si v rámci tvorivých dielní vytvorili originálne vlastnoručne vyrobené výrobky: či už plstené 
mydielka, drôtené kvietky na kamennom podstavci, drôtených pavúkov, vážky a motýle a zručne 
asistovali pri výrobe kvietkov z vŕbového prútia. 

Prázdninujúcim deťom sa v múzejnom prostredí páčilo. Ich výrobky boli dokladom, že 
prázdninová návšteva vlastivedného múzea splnila svoj didaktický zámer – rozvoj manuálnej 
zručnosti a kreativity detí už od raného veku. Podujatia sa zúčastnilo 29 detí vo veku 7-12 rokov  
v sprievode 2 pracovníčok centra voľného času. 

Tvorivé dielne plstenia z ovčej vlny boli realizované v rámci udržateľnosti projektu ´Samostatne 
a pritom spoločne´ s finančným príspevkom od Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
a Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

25. 7.  2016, Považská Bystrica, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 
Ing. Monika Roncová projektovo-marketingová pracovníčka 

  



 



 

 

 


