Ponorili sme sa do objavovania vody
(tlačová správa)

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, v zriaďovateľskej pôsobnosti
Trenčianskeho samosprávneho kraja, usporiadalo dňa 22. marca 2018 podujatie „Ponor sa
do objavovania“. Účastníkmi boli žiaci Spojenej školy internátnej v Považskej Bystrici
v sprievode svojich pedagógov.
V prvej časti vzdelávacieho pásma predstavila etnologička dr. Rágulová vodu ako
prírodnú tekutinu, nevyhnutnú pre život na našej planéte. Stručne oboznámila prítomných
o rôznych druhoch kalendárnych i rodinných zvykov, ktoré sú spojené s používaním vody,
napr. jarné čistenie studničiek, vynášanie Moreny, jánske zvyky, veľkonočná oblievačka, atď.
Druhá časť bola zameraná na objavovanie rôznych vlastností vody a vodných živočíchov.
Pomocou pokusov sa žiaci oboznámili so vzlínavosťou, povrchovým napätím vody,
rovnomerným šírením tlaku či nadnášaním predmetov vo vode. Pozornosť budilo aj
mikroskopické pozorovanie častí panciera korytnačky, či sledovanie črievičky v sennom
náleve. Záujem prejavili deti aj o rybárčenie v umelom jazierku – pomocou jednoduchej
udice chytali rôzne druhy sladkovodných rýb.
Neformálneho vzdelávania sa v priestoroch vlastivedného múzea zúčastnilo 44 žiakov
spojenej školy v sprievode 11 pedagógov.
Pestré zážitkové environmentálne aktivity zamerané na spoznávanie vody ako vzácnej
a nenahraditeľnej cennosti pre človeka, pokračovali dňa 23. marca 2018 v Základnej škole
s materskou školou v Brvništi.
Pracovníčky Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici si pripravili pre žiakov prvého
i druhého stupňa pútavé aktivity. Súčasťou do modra odetého dňa boli efektné experimenty
poukazujúce na fyzikálne a chemické vlastnosti vody. Pre starších žiakov boli pripravené
vedomostné hry – tajnička, osemsmerovka, kvíz, doplňovačky a prešmyčky s tematikou
zameranou na poznávanie a ochranu vôd. Práca sa realizovala v skupinkách a najšikovnejšej
boli udelené zaujímavé ceny v podobe vedomostných hier, zápisníkov, informačných
letáčikov a CD „Detektív v prírode“ s témou životného prostredia, ktoré im poslúžia ako
cenný materiál na ďalšie hravé vzdelávanie.
Akcie sa zúčastnilo 53 žiakov prvého stupňa a 59 žiakov druhého stupňa pod
dozorom siedmich vyučujúcich. Účastníkom sa táto forma propagácie pitnej vody páčila
a odnášali si mnoho zážitkov a novonadobudnutých vedomostí.
Počas oboch dní sa 6 – tich podujatí zúčastnilo spolu 156 detí a 18 dospelých.
Podujatie „Ponor sa do objavovania“ patrilo do série programov Múzeum v škole,
finančne podporený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.
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