Prázdninové dopoludnie v múzeu
(tlačová správa)

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho
samosprávneho kraja, a Základná škola svätého Augustína usporiadali dňa 13. 7. 2016 pre deti
z prázdninového denného tábora náučno-zábavné podujatie „Prázdninové dopoludnie v múzeu“.
Múzejníci považskobystrického múzea ponúkli deťom bohatý program. V úvodnej časti si deti
pozreli práve prebiehajúcu výstavu „Zázračné skrinky“. Odborný výklad k nej podala historička
múzea. Jadro výstavy pozostáva zo starých „socialistických“ rádií a televízorov, niekdajších
skvostných komponentov obývačkových nábytkových zostáv. Deti si za asistencie múzejného
pedagóga pozreli archívne videá rôznych televíznych programov a zvučiek. Taktiež si mohli vypočuť
zvuk starých reproduktorov, napojených na moderné smartfóny.
V ďalšej náučnej časti odpovedal zoológ múzea na zvedavé otázky detí, týkajúce sa
vystavených preparátov sladkovodných rýb, ako aj rozmanitého sveta hmyzu. Botanička múzea
zasa vysvetlila deťom, aké liečivé bylinky možno nájsť počas prázdnin na lúke (napr. pamajorán,
materinu dúšku, repík, rebríček, kostihoj, skorocel, alchemilku, hrdobárku, či ľubovník).
V záhradných podmienkach sa pestujú napríklad mäta, medovka, nechtík, či šalvia. Deti sa zaujímali
aj o účinky spomenutých rastliniek a rôzne spôsoby užívania vo forme čajov, mastí, tinktúr, či
insekticídnych vrecúšok.
V praktickej časti dopoludnia boli pre chlapcov a dievčatá pripravené viaceré zaujímavé tvorivé
dielničky. Najmä starší chlapci prejavili záujem o výrobu vlastných animácií. Zručný výtvarník
a grafik múzea im vysvetlil pracovný postup pri tzv. oživovaní statických snímkov (lat. animá = duša).
Malí výmyselníci si potom pripravili z plastelíny rôzne postavičky. Na podložke následne zaranžovali
statickú snímku z vymysleného krátkeho príbehu, ktorú s grafikom odfotili. Po zdokumentovaní
niekoľko desiatok snímok mohli vytvoriť jedno súvislé video, v ktorom fotky splynuli do pohyblivého
obrazu.
Pre menšie deti boli atraktívne dielne plstenia (v rámci udržateľnosti projektu „Samostatne a pritom
spoločne“, na ktorý finančne prispel Európsky fond regionálneho rozvoja Trenčiansky samosprávny
kraj), drôtovania a decoupage. Za pomoci múzejných asistentiek si vyrobili vlastné plstené
mydielko, drobné drôtené dekorácie, či ozdobné poháre. V závere podujatia sa mohli odfotiť so
živými zvieratkami, užovkou červenou a oblovkou žravou.
Podujatia „Prázdninové dopoludnie v múzeu“ sa zúčastnilo 40 detí denného tábora a 3 pani
učiteľky zo ZŠ sv. Augustína. Pre malých návštevníkov, podľa ich vlastných vyjadrení, bola zaujímavá
najmä tvorba vlastného animovaného videa a kontakt so živými zvieratkami.

V Považskej Bystrici, 13. 7. 2016, Mgr. Petronela Rágulová, PhD., poverená riadením Vlastivedného múzea
v Považskej Bystrici

