Podujatie: Deň Zeme
ZŠ Udiča, 27. apríla 2015

V pondelok 27. apríla 2015 boli traja pracovníci Vlastivedného múzea v Považskej
Bystrici na návšteve v ZŠ Udiča za účelom lektorovania environmentálneho podujatia Deň
Zeme. Nakoľko je táto škola zapojená do celoslovenského projektu „Zelená škola“, tematické
zameranie bolo vopred dané. V roku 2015 bol Deň Zeme venovaný odpadom.
Výučba prebiehala paralelne v dvoch triedach, pričom v jednej triede sa sústredili žiaci
1. – 2. ročníka a v druhej triede boli žiaci 3. – 4. ročníka. Po jednej vyučovacej hodine sa žiaci
vymenili, takže všetky ročníky prvého stupňa sa oboznámili s celým obsahom vzdelávacieho
programu.
Zoológ múzea Ing. Tomáš Žilinčík sa v prírodovednej časti vzdelávacieho programu
(konala sa na školskom dvore) sústredil na nepriaznivé dôsledky ilegálnych skládok – ľudia
odhadzujú voľne do prírody rôzne predmety, pričom neuvažujú o ich následnej škodlivosti
pre životné prostredie. Pre prírodu predstavujú smetiská záťaž najmä kvôli rozličnej dobe
rozpadu chemicky vyrobených materiálov.
V praktickej časti sa žiaci učili identifikovať strom na základe prinesenej vzorky vetvičky,
hľadali názov stromu v jazykovednej prešmyčke, či lúštili zaujímavé krížovky
s prírodovednou tematikou.
Veľkej obľube sa tešilo stanovište s binokulárnou lupou, pomocou ktorej mohli deti
pozorovať suché entomologické preparáty.
Etnologička múzea Mgr. Petronela Rágulová, PhD. sa vo svojej prezentácii zamerala
na porovnanie tradičnej kultúry našich predkov so súčasnou kultúrou ľudí 21. storočia.
Pri podrobnejšej analýze tradičného bývania, odievania a najmä stravovania zistíme, že ľudia
mali v minulosti iný postoj k veciam. Materiálne veci si viac vážili (nakoľko si ich sami
vyrábali), nebol priestor pre plytvanie (rozbité nádoby si napríklad nechali drotármi
odrôtovať, aby znova mohli plniť úžitkovú hodnotu). Pri otázke: „Boli v minulosti odpadkové
koše?“ sme prišli k zaujímavému zisteniu, že naozaj koše až do polovice 20. storočia vo
vidieckej kultúre absentovali (papier sa spálil, plienky, hygienické vložky neboli, neboli šupy
z exotického ovocia, neboli umelé materiály...).
Etnologička múzea ilustrovala tradičný postoj ľudí k veciam na príklade chápania chleba.
V minulosti bol chlieb symbolom Božieho požehnania: chlieb sa pred konzumáciou
prežehnával, bozkával. Ešte aj jeho odrobinky boli vzácne, preto neskončili v koši, ale
gazdovia ich dávali za pokrm zvieratám.
Aby sa u detí utužil zážitkový efekt z prednášky, lektorka ukázala deťom, ako sa kedysi krájal
chlieb, pričom deti sa mohli chlebíkom aj ponúknuť.
Vzdelávacieho programu ´Náš región´ sa celkovo zúčastnilo 71 žiakov – celý prvý
stupeň základnej školy v Udiči.
V Považskej Bystrici, 27. 4. 2015, Mgr. Petronela Rágulová, PhD., poverená riadením VM

