
Hudobno-prírodne a tvorivo v múzeu 

(tlačová správa) 

 Dňa 19. októbra  2017 navštívili stredoškoláci zo  Strednej odbornej školy 

poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline regionálnu kultúrnu inštitúciu 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. 

Pracovníci múzea pripravili  pestrý program. Úvod návštevy patril edukačnému 

programu z oblasti etnológie s názvom „Ľudová pieseň a hudba“, so zameraním na región 

Javorníkov. Etnológ múzea,  Mgr. Juraj Jakubík,  oboznámil návštevníkov s vývojom ľudovej 

hudby a so základnými  pojmami  a delením ľudovej piesne. Edukačný program doplnil 

autentickými nahrávkami a fotografiami. 

Po krátkej prestávke, počas ktorej  mali dievčatá a chlapci možnosť ochutnať čaj 

pripravený z liečivých byliniek,nasledovala prehliadka aktuálne prebiehajúcej výstavy„Jedy 

v prírode“, prostredníctvom ktorej sa dozvedeli o vybraných  jedovatých  druhoch fauny 

a flóry.  V letnom a jesennom období stúpa riziko kontaktu s prírodnými jedmi, čím dochádza 

k častejším výskytom otráv, hlavne u detí,  a preto je dôležitá prevencia a schopnosť rozlíšiť 

jedovaté druhy od nejedovatých. Okrem informatívnych bannerov, fotografií i modelov si 

študenti mali možnosť prehĺbiť vedomosti prostredníctvom interaktívnych hier, krížoviek 

a mikroskopického pozorovania živočíchov.  

Zaujímavým spestrením návštevy múzea bola tvorivá dielňa plstenia, ktorá bola zrealizovaná 

v rámci udržateľnosti projektu Samostatne a pritom spoločne- SK/FMP/12/034, kde  sa 

študenti oboznámili s tradičnou technikou plstenia a vyskúšali si vytvoriť originálne oplstené 

mydielka. Technika plstenia má bohatú históriu a s ľuďmi sa spája už tisícky rokov. Využíva 

zaujímavé vlastnosti niektorých živočíšnych vlákien.  Pri mokrom plstení sa pomocou 

mydlovej vody a tlaku, ovčie rúno (spradená a nafarbená vlna) plstí. Navlhčené vlákna sa 

vplyvom mechanického trenia pevne prepletajú až vznikne pevná súvislá textília. 

V závere návštevy si študenti prezreli  stálu expozíciu vlastivedného múzea „Prechádzka 

našou prírodou“, v rámci ktorej sa zoznámili s najznámejšími predstaviteľmi fauny nášho 

regiónu.  

 Dopoludnia v múzeu sa zúčastnilo 17študentov  druhého a štvrtého  ročníka 

zo  Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline študujúcich 

v odbore  Manažment regionálneho cestovného ruchu sprievode 2 pedagogických 

pracovníkov.  



Na programe sa finančne podieľal zriaďovateľ múzea Trenčiansky samosprávny kraj 

apersonálnu pomoc zabezpečil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Považskej Bystrici. 

 

V Považskej Bystrici 19. 10. 2017 

Ing. Monika Roncová,  Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 

 


