
Pestrý život v minulosti i dnes 
( tlačová správa ) 

 

V dňoch 22.-23. novembra 2016 uskutočnili pracovníci Vlastivedného múzea 
v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, viaceré vzdelávacie programy v ZŠ Komenského v Púchove.  

Žiaci si prostredníctvom neformálnej múzejnej pedagogiky osvojovali poznatky o lese, 
faune Považia, venovali sa aj liečivým bylinkám. Pre starších i mladších žiakov bola 
pripravená prednáška o tradičnej kultúre našich predkov a obyčajových tradíciách. Aktuálne 
bola zaradená prednáška o islame ako jednom z monoteistických náboženstiev sveta.  

 Svet prírodnej lekárne predstavila žiakom botanička Ing. Zuzana Huličiaková. 
V úvode svojej prednášky uviedla základné poznatky o fytoterapii. Poznanie a využitie 
liečivých účinkov rastlín – bylinkárstvo, vytvorilo základy modernej farmakológie. Priblížila 
im základné metódy zberu, spracovania a uskladnenia liečivých rastlín. Taktiež ich 
oboznámila s najznámejšími druhmi divorastúcich i pestovaných „liečiviek“, ich časom zberu, 
liečivými účinkami a spôsobmi použitia. Na základe názorných ukážok deti zápajala do 
výučbového vzdelávania. Mohli si zblízka obzrieť mätu, šalviu, echinaceu, či privoňať 
nechtíkovej mastičke. Aby žiaci mohli bylinky spoznávať i chuťovými zmyslami, bola pre ne 
pripravená ochutnávka troch druhov bylinných čajov – pŕhľavový, z dúšky materinej 
a voňavá zmes byliniek. 

 Ďalšie prírodovedné témy rozvinul biológ Ing. Tomáš Žilinčík. Pre prváčikov bola 
pripravená prednáška pod názvom Jar, leto, jeseň, zima ... a jar. Zoológ priblížil deťom, ako 
sa každoročne mení príroda okolo nás, porozprával žiakom o význame slnečnej energie a jej 
toku v prírode, o adaptáciách živočíchov na striedanie ročných období. Taktiež im pútavo 
hovoril o správaní vybraných skupín živočíchov v čase ich rozmnožovania, o ich trofických 
vzťahoch a ako prežívajú zimu. Žiakov prednáška veľmi zaujala, zoológovi kládli veľa 
otázok. 

Pre 4. ročník bola pripravená problematika suchozemských biomov – sú to 
rozsiahle ekosystémy, ktoré sú charakteristické určitým prevládajúcim typom vegetácie, napr. 
tropické dažďové lesy, tundra, préria, savana, ihličnaté a listnaté lesy mierneho pásma a atd. 
V nich žijú charakteristické druhy zvierat.  

Pomocou powerpointovej prezentácie „Fauna Považia“ predstavil žiakom 9. ročníka 
hlavných predstaviteľov hmyzu, plazov, obojživelníkov, vtákov a cicavcov regiónu. Zameral 
sa na rôzne zaujímavosti tykajúce sa ich života. V prednáške „Lesy Slovenska“ predstavil 
mladým žiakom hlavné vegetačné lesné stupne i tzv. azonálne lesné spoločenstvá.  Popísal 
ekologické nároky dôležitých druhov drevín, ich rozšírenie a najdôležitejšie hospodárske 
spôsoby používané v lesníckej prevádzke. Okrajovo spomenul i lesné semenárstvo. Žiaci sa 
oboznámili i so škodlivými činiteľmi, ktoré pôsobia na dreviny.   



 Etnologička Mgr. Petronela Rágulová, PhD. sa venovala tradičnému spôsobu 
života našich predkov. Porozprávala deťom ako bývali naši starí rodičia, ako chodili 
oblečení, čo jedávali a aké mali kalendárne a rodinné zvyky. Zaoberala sa aj postavením 
dieťaťa v minulosti.  Svoje rozprávanie doplnila trojrozmernými predmetmi zo zbierkového 
fondu múzea. 

V súvislosti s medzinárodným dianím a pokračujúcimi migráciami vo svete odprezentovala 
žiakom základné vedomosti o islame. Žiaci sa dozvedeli, že islam je najmladšie zo svetových 
náboženstiev, ktoré založil prorok Mohamed (6./7. stor. n. l.). On i jeho nasledovníci spísali 
nové učenie v posvätnej knihe Korán. Moslimovia sa delia na dve základné skupiny – na 
sunnitov a šiítov. Etnologička múzea oboznámila žiakov so základnými piatimi piliermi 
islamu (vyznaním viery, modlitbou, pôstom, almužnou a púťou do Mekky). V závere 
prednášky upozornila na nebezpečenstvo náboženského fundamentalizmu, vedúceho 
k náboženskej neznášanlivosti. 

 Žiaci zo ZŠ Komenského sa prejavili na všetkých prednáškach ako pozorní poslucháči 
a živo sa zapájali do diskusie s prednášajúcimi.  Dvojdňového vzdelávania sa zúčastnilo 
celkom 322 žiakov. Veľkým zážitkom a skúškou odvahy ☺ bola pre žiakov možnosť 
dotknúť sa živého hada, neškodnej užovky červenej.  

 

V Považskej Bystrici 23. 11. 2016, Rágulová, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 

  



 

 


