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Vážení pedagógovia, učitelia a priaznivci kultúry, 

radi by sme Vás informovali, že Trenčianske múzeum v Trenčíne ponúka školám 
a iným výchovno-vzdelávacím zariadeniam lektorské edukačné programy, nadväzujúce 
na aktuálne výstavy alebo trvalé expozície Trenčianskeho múzea.  Ich aktualizovaná 
ponuka Vám bude s Vašim súhlasom odosielaná emailom, pravidelne zverejňovaná na 

webe a propagovaná i na sociálnych sieťach Trenčianskeho múzea.  

www.muzeumtn.sk    
www.trencianskyhrad.sk

TrencianskyHrad
TrencianskeMuzeum
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Radi by sme Vás a Vašich žiakov pozvali na 
workshop s názvom „Tak sme sa odievali“, 
vytvorený k aktuálne prebiehajúcej výstave 
s názvom „Herbár ľudu Váhu / Herbarium Populi  Vagi“. 
Workshop pozostáva z prednášky, ktorá v prvej časti 
stručne predstaví prebiehajúcu výstavu a následne 
žiakov oboznámi s ľudovým odevom. Účastníci 
workshopu sa dozvedia informácie ako napríklad: čo je 
to kroj, z čoho sa skladal a ako sa delil. V nasledujúcej 
časti si môžu žiaci vypracovať jednoduchý pracovný list, 
v ktorom interakívnou formou získajú ďašie vedomosti 
o etnografii Považia. Na záver workshopu budú aktívne 
zapojení do tvorivej časti, kde si môžu sami vlastným 
ľudovým vzorom vyzdobiť textilnú stuhu alebo navrhnúť 
vlastnú vreckovku.

Vzdelávací program „Letom svetom“ je vytvorený 
pre aktuálnu výstavu „Cestovateľ stáročiami - 100 
rokov Vojtecha Zamarovského“, ktorá práve prebieha 
v priestoroch Kasárne Trenčianskeho hradu. V tomto 
programe sa žiaci pomocou interaktívneho pracovného 
listu zoznámia s osobou Vojtecha Zamarovského. Získajú 
informácie o  jeho rodine, štúdiu, práci či rôznych 
poznávacích cestách, na ktorých zbieral veľké množstvo 
poznatkov a faktov pre svoju literárnu tvorbu. Rovnako 
zistia prečo získal ocenenie „veľvyslanec helenizmu“...
Do pozornosti by sme Vám rovnako radi dali pripravované 
prednášky so samotným kurátorom výstavy Ing. arch. 
Júliusom Brunom, na ktorých budú mať návštevníci 
možnosť vyskúšať si aktivity ako detská archeológia či 
písanie svojho mena pomocou hieroglyfov.  

vhodný pre žiakov I. i II. stupňa ZŠ

 +/- 60 min.

Kasárne Trenčianskeho hradu, Trenčín

1€ alebo kultúrny poukaz    

vhodný pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ

 +/- 60 min.

Kasárne Trenčianskeho hradu, Trenčín

1€ alebo kultúrny poukaz    

Prípadné otázky a objednávky smerujte prosím na 
email: patrik.kucej@muzeumtn.sk 
alebo telefonicky: 032 743 443 1-3, 34.

LETOM SVETOMTAK SME SA ODIEVALI

Program Program

Doba trvania Doba trvania
Miesto Miesto

Cena Cena


