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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

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. 
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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.

POZDRAV Z MÚZEA

sprievodný program k výstave LAPIŤ UMENIE
Hľadáme mladých talentovaných umelcov, ktorí sa neboja ukázať, 
čo v nich je! Výsledkom tvorivej dielne bude vytvorenie autorskej 

gra�ky. 
Na program je možné sa prihlásiť do 29. 3. 2019. 

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

“Poď za umením, ktorému rozumieš!
Chceš si oddýchnuť? Vkroč do obrazárne plnej portrétov či  zákutí 
Pezinka. Príď a prejdi sa alejou sôch. Zaujíma Ťa, čo všetko skrýva 

múzejná zbierka výtvarného umenia? Uvidíš, čo si čakal, ale aj, čo si 
nevieš ani predstaviť. Predmety z konca 19. storočia a z 20. storočia, 

drevo z porcelánu, či samorast.”

Umenie je kumšt. Umenie je pre každého. Áno, aj pre vás! Navštívte 
naše múzeum a spoznajte čaro našej umeleckej zbierky. 

 
Na program je možné sa prihlásiť do 29. 3. 2019.

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

Program je vhodným doplnením predmetov výtvarná výchova a dejepis.

drak 
zo svätého 
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Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure 
spolu s Malokarpatským múzeom v Pezinku pripravili nový 
vzdelávací program pre deti materských a základných škôl. 

Prostredníctvom starej povesti deti odhalia príbeh o nebojácnom 
junákovi, s ktorým je spätá minulosť Svätého Jura. A to nie je 

zďaleka všetko! :)
a

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

výtvarná výchova)

od 25. 9. 

2018 od 25. 9.

2018

prehliadkY
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expozícií

prehliadky stálych expozícií Malokarpatského múzea 
Príbeh vína a Dejiny vinohradníctva a vinárstva 

pod Malými Karpatmi

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

Svätý Jur
miesto konania


