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Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici zorganizovalo v dňoch 16. – 20. marca 2015 
podujatie s názvom Ponor sa do objavovania s podtitulom Týždeň vody vo vlastivednom múzeu.  

 Podujatie bolo zorganizované pri príležitosti svetového Dňa vody, ktorý 22. marca každoročne 
vyhlasuje Organizácia spojených národov. 

Týždeň vody ponúklo vlastivedné múzeum ako alternatívny vzdelávací program pre žiakov 
základných  a stredných škôl. Triedne pani učiteľky a školskí programoví koordinátori promptne 
zareagovali, takže v priebehu dvoch dní sme mali celý týždeň programu obsadený. Podujatia sa 
zúčastnili nielen žiaci považskobystrických škôl, ale aj žiaci z priľahlých obcí. 

 Program Týždňa vody pozostával z dvoch základných častí – teoretickej a praktickej. 
V úvodnej teoretickej časti sa žiaci oboznámili s tradičnými slovenskými zvykmi kalendárneho 
a rodinného cyklu, v ktorých hrala voda dôležitú úlohu. Príkladom môže byť novoročná posviacka 
domov, vynášanie Moreny, veľkonočná oblievačka, či slávnosť kresťanského krstu. Zoológ múzea 
zasa deti sprevádzal svetom nevšedných vodných živočíchov z radov hmyzu, bezstavovcov, plazov, 
obojživelníkov, vtákov i rastlín.  

 Druhá, praktická časť podujatia pozostávala z niekoľkých aktivít. Deti, sústredené na niekoľko 
stanovíšť, robili za asistencie lektorov biofyzikálne pokusy zamerané na výnimočné vlastnosti vody – 
vzlínavosť, vztlakovú silu, povrchové napätie, filtráciu, atď. Veľmi obľúbené bolo pozorovanie 
samotných vodných živočíchov – pijavíc, podenky, pošvatky, ploskule, vodných ulitníkov. Na ďalšom 
stanovišti si deti vypracovávali zaujímavé pracovné listy, rozdelené podľa veku školákov. 
Prostredníctvom labyrintovej úlohy hľadali larvy vodného hmyzu, príbytky živočíchov, zaoberali sa 
potravinovým reťazcom, množstvom vody v organizmoch, rozličnými spôsobmi adaptácie živočíchov 
pre život vo vode, atď.  

 Počas dvoch dní sa podujatia zúčastnilo i niekoľko ročníkov stredoškolskej mládeže, ktorej 
bol odvysielaný film z produkcie The  National Geographic  ´The End of the Line´, pojednávajúci 
o nepriaznivých dôsledkoch nadmerného rybolovu.  

 Nakoľko sa Týždňa vody nemohli zúčastniť všetci záujemcovia, pracovníci múzea dva dni, 
23. – 24. marca 2015, vykonali pracovnú cestu do dvoch škôl v okrese Považská Bystrica. V ZŠ 
Papradno sa akcie zúčastnil celý prvý stupeň, v utorok na 7. ZŠ prvý a druhý ročník.  

 Hoci sa podujatie Ponor sa do objavovania konalo prvý krát, v prostredí žiakov i učiteľov 
zožalo úspech. Zaujímavou a hravou formou deťom predkladalo učebnú látku o vode ako zdroji 
všetkého života na Zemi. Vzdelávacieho programu sa celkovo zúčastnilo 350 detí.  Jeho priebeh 
i výsledky hodnotíme veľmi kladne. Dúfame, že aj v budúcnosti sa nám podarí zorganizovať podobné 
„enviro – podujatie“. 



     

Mediálne výstupy z akcie Ponor sa do objavovania: 

 

20. 3. 2015 ITV – považskobystrická regionálna televízia: 

Príspevok o podujatí „Týždeň vody“  

http://www.i-televizia.sk/noviny_16.php 

 

31. 3. 2015 TV Považie:  

Príspevok o podujatí   „Ponor sa do objavovania“ 

http://www.tvpovazie.sk/index.php/videoarchiv-3/archivspravodajstvo2/item/5202-31032015-
ponor-sa-do-objavovania 

 

30. 3. 2015 SME regióny /online/: 

Článok „Život vo vode objavovali pod mikroskopom“ 

http://povazska.sme.sk/c/7722866/zivot-vo-vode-objavovali-pod-mikroskopom.html 

 

 

 30.3.2015  SME regióny /online/: 

Článok „Týždeň vody v múzeu“ http://povazska.sme.sk/c/7724911/tyzden-vody-v-muzeu.html 

 

 

      

 

Považská Bystrica   Mgr. Petronela Rágulová, PhD. 

9. 4. 2015    poverená riadením Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici 

 

 

 


