
Milé deti! Vitajte na výstave AKO SA MERAL ČAS!

Prejdite si výstavu s našim lišiakom. Má pre Vás viaceré úlohy. Ak by ste
niečo nevedeli nájsť, poobzerajte sa, či neuvidíte na zemi obrázok
rozety, ktorá vás nasmeruje k správnej vitríne...

Kalendáre odjakţiva pomáhali orientovať sa v čase.
Najstaršie tu máme zo 14. a 15. storočia. Vtedy začali
vychádzať prvé tlačené kalendáre, často ako súčasť iných
kníh. Vo vitríne v rohu vpravo od vchodu je jedna takáto
hrubá a bohato zdobená kniha – Bratislavský misál.

AKÉ ZVIERATKO JE SÚČASŤOU VÝZDOBY?
N – váţka I – myška P – lienka

Nájdete tu aj veľký model slnečných hodín. Zistiť čas
podľa polohy Slnka alebo podľa smeru tieňa, ktorý vrhá,
bol jedným z najstarších spôsobov, akými človek meral čas.

Posuňte lampu-slnko na modeli na rozetu (symbol múzea).

AKÝ ČAS UKAZUJÚ SLNEČNÉ HODINY?
Š – 12:00 Ť – 8:00 Č – 10.00

Choďte po tmavočervenej čiare na zemi aţ do miestnosti
označenej lišiakom.
Tu je veľká otáčavá mapa hviezdnej oblohy. Ukáţe vám,
aké hviezdy je kedy vidno – môţete zistiť napríklad aké
hviezdy bolo vidno na oblohe, keď ste sa narodili.
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Medzi hviezdami na oblohe je aj súhvezdie Jednoroţec.
Pomôţte si mapou aj s návodom a zistite,

KEDY JE HO NA NEBI VIDNO O POLNOCI?
O – od 15. apríla do 12. decembra
E – od 28. októbra do 15. marca

Zastavte sa pri stanovišti s pečiatkami.

MENIL SYMBOL NOŢNÍC SVOJ VÝZNAM,
PODĽA TOHO AKO BOLI NATOČENÉ?
A – áno I – nie

V kalendároch pouţívali takéto symboly (aj keď oveľa
menšie) na zaznačenie rôznych vecí.

Odtlačte si sem pečiatky a vráťte sa do výstavy.
DOKÁŢETE ICH NÁJSŤ AJ V KALENDÁROCH?

rúbanie dreva siatie branie pilúl

V ďalšej miestnosti, ktorá má lišiaka vo dverách, nájdete
plno presýpacích hodín.

NAPÍŠTE SEM, AKO SA DÁ ODMERAŤ 8 MINÚT:

................................................................................

................................................................................

Vidíte tu aj pexeso. Zahrajte sa a pozorne si prezrite
obrázky.

KOĽKO STÁL SLOVENSKÝ DOMOVÝ KALENDÁR?
P – 5 korún S – 15 korún R – 30 korún

Keď sa vrátite do výstavy, opäť choďte po tmavočervenej
čiare. Na jej konci sa poobzerajte. Nájdete maličký maličký
vreckový kalendár (č. 7) v jednej z vitrín blízko vás?

Z KTORÉHO ROKU JE? ................

V 19. storočí uţ vydávali aj kalendáre s peknými
obrázkami. Viaceré vidíte vo vitríne na stene oproti.

PRI KTORÝCH MESIACOCH JE RUŢOVÁ RUŢA?
Y – marec a apríl U – september a október

Ďalej v miestnosti pohľadajte kalendár, v ktorom pouţili
lisovaný kvet.

AKÝ KVET POUŢILI?
I – fialku M – slnečnicu T – bodliak

V ďalšej miestnosti nájdete model kolíkového kalendára.
Vedeli by ste na ňom vyznačiť narodeniny vašich rodičov?

Podopĺňajte písmenká pri odpovediach do tajničky na
zadnej strane podľa rímskych čísiel pri otázkach. Dokáţete
uhádnuť posledné písmenko?

Za vyplnený pracovný list dostanete v poslednej miestnosti
výstavy nálepku. Môţete si tu aj skontrolovať, či ste
odpovedali správne.
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