
Adventný čas s bylinkami 

(tlačová správa) 

 

Dňa 29. novembra 2016 absolvovali žiaci V. Základnej školy v Považskej Bystrici dve 
zaujímavé prednášky o adventných zvykoch a liečivých bylinkách v priestoroch 
Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. Prednášky sa uskutočnili v rámci projektu Múzeum v škole, ktorý sa 
v múzeu uskutočňuje s podporou Ministerstva kultúry SR.  

Ako prvá sa žiakom venovala botanička múzea Ing. Zuzana Huličiaková. S využitím 
powerpointovej prezentácie ich vtiahla do problematiky bylinkárstva. Dozvedeli sa,  akú 
výbavu potrebuje každý bylinkár – atlasy, kôš, nožnice, sklené nádoby, papierové vrecúška, 
atď.. Porozprávala im o zásadách, ktoré treba dodržiavať pri zbere, sušení a inom nakladaní 
s liečivkami. Predstavila im tie najbežnejšie druhy, ktoré môžeme nazberať  v našom okolí 
i tie, ktoré sa dajú vypestovať doma v záhrade. Oboznámili sa, aké liečivé účinky majú 
spomínané rastliny a kedy je najvhodnejší čas na ich zber.  

Po ukončení teoretickej časti mali možnosť spoznať chuť niektorých liečivých byliniek, 
z ktorých im pracovníci múzea pripravili tri druhy čajov – lipový, bylinkovú zmes a z dúšky 
materinej. 

Na záver, v rámci fixácie získaných poznatkov, botanička pre žiakov pripravila tajničku. 
Prvých štyroch správnych lúštiteľov neminula malá odmena - „skladačka“ motocyklov. 

 S adventným zvykoslovím oboznámila deti etnologička múzea dr. Petronela 
Rágulová. Venovala sa nielen tradičným ľudovým zvykom počas tzv. stridžích dní (sv. 
Kataríny, sv. Ondreja, sv. Barbory, sv. Mikuláša a sv. Lucie), ale aj novšej kresťanskej vrstve 
zvykov. Žiakov oboznámila aj so symbolikou adventného venca.  

V zážitkovej časti vyučovania mali žiaci možnosť spoznať viaceré predmety zo zbierkového 
fondu múzea, napr. pražič na kávu, drevené formy na maslo, včelársky dymák a iné 
zaujímavé predmety.  

 V záverečnej časti si žiaci pozreli prírodovednú výstavu „Prechádzka lesom“, ktorú 
tvoria viaceré dermoplastické preparáty lesných zvierat – výstavu lektoroval zoológ Ing. 
Tomáš Žilinčík.  

Muzeálneho vzdelávania sa zúčastnilo 39 detí 6. ročníka a 2 pani vyučujúce. 

 

V Považskej Bystrici dňa 30. 11. 2016 

Ing. Zuzana Huličiaková – Mgr. Petronela Rágulová, PhD. 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 



 

 

 

  



 

 

 

 


