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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. 



Pedagógovia: vstup zdarma
Nahlasovanie skupiny minimálne

týždeň vopred:
p. Chvosteková - 0911 404 053

monika.chvostekova@muzeumpezinok.sk
Maximálna kapacita účastníkov 

programu je 20 detí.

www.muzeumpezinok.sk
Malokarpatské múzeum v Pezinku
M. R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok

Ako sa stal 
z ucna 

majster

tajomstvo 
jedného 

domu

výtvarné 
tvorivé 
dielne

Poď s nami na vandrovku  a staň sa remeselníkom!
Hľadáme šikovných učňov, ktorí na vandrovke okúsia rôzne remeslá a 
na jej konci sa stanú členmi cechu. Čomu sa venovali remeslá? Kto bol 
remeselník? Spoločne sa prenesieme do času, kedy remeslá rozkvitali, 

zlatom sa vážili a dozvieme sa viac o ich fungovaní.
Trvanie: 90 min., Veková kategória: deti MŠ, žiaci ZŠ

Cena: 1, 50 €/os. (v cene je pre deti zahrnutý  pracovný list/vymaľovávanka 
a “majstrovský výrobok”). 

ČO DOKÁŽU NAŠE RUKY
Vďaka jednému z piatich základných zmyslov spoznávame svet okolo 
seba. Prostredníctvom našich rúk dokážeme vidieť i to, čo ostáva 
očiam ukryté. Každý deň používame naše ruky, ktoré dokážu naozaj 
zázračné veci. Dokonca nimi kreslíme, maľujeme, modelujeme a 
nielen to! Je toho omnoho viac. Nie nadarmo nájdeme ich zobrazenie 

aj v dielach veľkých majstrov výtvarného umenia. 
Výsledkom tvorivej dielne bude vytvorenie spoločného diela z jednot-
livých detských prác. Prostredníctvom kolorovaných a domaľovaných 
odtlačkov detských rúk vytvoríme pestrú a jedinečnú kompozíciu, 

ktorá sa stane spoločným hodnotným výstupom.
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) 

Programy sú vhodným doplnením predmetov vlastiveda, dejepis a výtvarná 
výchova.

Programy v stálej ponuke Programy v dočasnej ponuke

tisícrocná
vcela

sprievodný vzdelávací program k výstave “Tisícročná včela”

Milé deti, milí pedagógovia, 
v zimných mesiacoch sme pre Vás pripravili novú výstavu so zaujímavou a 
stále aktuálnou témou. Rozpovieme Vám neobyčajný príbeh o včelách. 
Predstavíme si hmyz, bez ktorého by sme to mali my, ľudia, na našej 
planéte veľmi ťažké. Na výstave budete môcť vidieť živé včielky, 
medovníkovú chalúpku, či najväčšieho labužníka medu zo zvieracej ríše. 
Porozprávame si o práci včelárov alebo o legendárnych brtníkoch. Spolu 
zistíme, že včielka je veľmi užitočný tvor, pričom si ju v skutočnosti nespá-
jame len s tvorbou medu. Koniec koncov, vraví sa,  že je to najusilovnejší 

tvor pod slnkom.
Vedeli ste o tom, že včely sa vzájomne dorozumievajú tancom? Aj Vaše 
pani učiteľky prirovnávajú Vašu triedu k včeliemu úľu? Prečo? Ako to s tým 
včelím kráľovstvom  vlastne je? Na našej výstave sa dozviete odpovede na 

tieto otázky a kopec ďalších zaujímavostí.

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

Program je vhodným doplnením predmetu prvouka, prírodoveda, biológia, 
etická výchova.

“Ak uhynie posledná včela, 

ľuďom ostávajú 

štyri roky života.”

Albert Einstein

500 
rokov

reformácie

sprievodný vzdelávací program k výstave “Viera, víno, vzájomnosť”
Tento rok si pripomíname 500 rokov reformácie. Čo je to tá reformácia 
a kto za ňou stojí? I o tom je naša výstava, na ktorej uvidíte vzácne 

exponáty, od knihy všetkých kníh až po originál dobového odevu 
duchovného. Prostredníctvom interaktívnych prvkov v rámci komen-
tovanej prehliadky sa spoločne dozvieme viac o osobnostiach 
malokarpatského regiónu, ktoré zohrávali dôležitú úlohu v životoch 

evanjelikov, či o význame kníhtlače. 
Trvanie: 60 min., Veková kategória: žiaci ZŠ 2. stupňa, študenti SŠ

Cena: 1, 50 €/os. (vhodné doplnenie predmetu dejepis)
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