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Herbár
pána 

holubyho

tajomstvo 
jedného 

domu

výtvarné 
tvorivé 
dielne

Spoločne oprášime herbáre, ktoré po sebe zanechal významný 
slovenský učenec Jozef Ľudovít Holuby. 

Nazrieme do tajov rastlinnej ríše a dozvieme sa o moci, ktorú rastliny 
majú. Budeme sa spoločne rozprávať o tom, ako ľuďom môžu pomôcť, 
ale aj o tom, ako môžu ublížiť, vďaka čomu pochopíme, prečo bol 

Holubyho prínos taký dôležitý...

Trvanie: 90 min., Veková kategória: deti MŠ, žiaci ZŠ
Cena: 1, 50 €/os. 

Program je vhodným doplnením predmetov vlastiveda a dejepis.

ZARÁMUJ SA!
sprievodný program k výstave detských prác výtvarnej súťaže

Hľadáme mladých talentovaných umelcov, ktorí sa neboja ukázať, čo v 
nich je! Všetci máme albumy plné fotogra�í, na ktoré sa radi s nostal-
giou pozeráme. Vybavujú sa nám spomienky na krásne chvíle, ktoré 
sme zažili. S radosťou fotíme aj seba, kde sa dá. Niektoré fotogra�e 
chceme mať na očiach častejšie. Najlepší spôsob, ako si fotku uchovať 
a vystaviť, je zarámovať ju. Máte doma rámik? Nie? Tak to musíme 

zmeniť! 
Výsledkom tvorivej dielne bude dekoratívne dozdobenie rámčeka na 

fotogra�u. Téma súvisí s problematikou autoportrétu 
a úžitkového umenia. 

Trvanie: 90 min., Veková kategória: deti MŠ, žiaci ZŠ
Cena: 2 €/os. (vhodné doplnenie predmetu výtvarná výchova)

Počuli ste už o tom, že aj niektoré domy rozprávajú príbehy? Je to 
prípad aj nášho múzea, ktoré sa nachádza v starej renesančnej budove 
s bohatou históriou. Prečo si tento dom toho toľko pamätá? 
Nadviažeme na legendu, ktorá hovorí o dievčatku, ktoré tu žilo dávno 
pradávno a ešte i dnes sa občas túlavému pocestnému zjaví a pomôže. 
Spoločne s profesorom Prešom a tajomným dievčatkom z minulosti 

budeme pátrať po odpovediach na naše zvedavé otázky.

Trvanie: 90 min., Veková kategória: deti MŠ, žiaci ZŠ
Cena: 1, 50 €/os. (v cene je pre deti zahrnutý  pracovný list/vymaľovávanka) 

Program je vhodným doplnením predmetov dejepis a výtvarná výchova.

Príbeh 
keramiky

kachlice a kachliarstvo

sprievodný vzdelávací program k výstave majstrov kachliarov
Kachlice sú dôkazom šikovnosti našich remeselníkov v malokarpat-
skom regióne. Vystavené kachlice a ďalšie exponáty môžu inšpirovať 
detskú fantáziu a kreativitu. Hravou formou sa deti oboznámia s našou 

minulosťou a s umelecko-remeselnou produkciou našich predkov. 

Trvanie: 90 min., Veková kategória: žiaci MŠ, ZŠ, študenti SŠ 
Cena: 2 €/os. (vhodné doplnenie predmetu výtvarná výchova, dejepis)
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maskot múzeaPán profesor Preš
autor návrhu: Igor Dobrotka

 Pán profesor Preš   
                  je historik. Odjakživa veľa    
        cestoval, spoznával svet. Na svojich 
cestách zažil už množstvo dobrodružstiev,
              ktoré boli neraz nebezpečné.                       
  Očití svedkovia tvrdia, že vďaka svojmu 
malému prístroju, ktorý nepustí nikdy   
                z dohľadu, môže cestovať 
                        v čase. 

prehliadka
stálej

expozície

prehliadka stálej expozície Malokarpatského múzea
Dejiny vinohradníctva a vinárstva pod Malými Karpatmi

Trvanie: 60 min., Veková kategória: žiaci ZŠ, študenti SŠ 
Cena: 2 €/os. (vhodné doplnenie predmetu dejepis)


