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Slovenské národné múzeum od roku 2005 realizuje dlhodobý projekt 

s názvom Škola v múzeu – Veda hrou, ktorého hlavným cieľom je čo 

najlepšie sprístupniť výstavy, expozície a činnosť múzea pre detského 

návštevníka. Stavia na neformálnosti múzejného prostredia v edukačnom 

procese, ktorý ponúka priestor pre hru, interakciu, experiment, zábavu 

i diskusiu.  

SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek od roku 2005 zrealizovalo 

viaceré edukačné programy a projekty, ktoré sa tešia obľube organizovaných 

školských skupín aj individuálnych návštevníkov. V edukačnom procese sme 

využili rôzne formy približujúce prácu nášho múzea i témy, ktoré vo svojej 

pôsobnosti múzeum spracováva. Tvorivé dielne, špeciálne lektorované 

prehliadky, kvízy, pracovné listy, prednášky či prezentácie, ale aj činoherné 

a bábkové predstavenia, či iné špeciálne podujatia, prezentujú témy ako 

bábkové divadlo, hračky, históriu, umenie či prírodovedu. 

Spoznajte projekty, ktoré žiakom a študentom umožňujú aktívne poznávanie 

a učenie. Vzbudzujú v študentoch bádateľský postoj, zvedavosť a vôľu 

skúmať, ako veci okolo nás fungujú. Učiteľom tento program umožňuje 

neopakovateľným spôsobom oživiť vyučovanie, zatraktívniť vyučovací proces 

a prehĺbiť vedomosti žiakov a študentov priamou skúsenosťou a kontaktom s 

exponátmi súvisiacimi s výučbou.  

 

Tešíme sa na Vašu návštevu. 
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  Bábková dielňa 
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V tomto programe žiaci 
spoznávajú rôzne typy bábok – 
marionety, maňušky, javajky, 
tieňové bábky, aj bábky 
improvizované. Dozvedia sa o 
spôsobe ich ovládania, 
prezradíme aj niekoľko 
bábkových trikov či tajomstvá 
zvukových a svetelných efektov. 
V rôznych bábkových scénach si 
potom nacvičujú krátke bábkové 
hry, s ktorými sa predstavia pred 
svojimi spolužiakmi. 

Bábkarské tvorivé dielne 

Hra s bábkami 

Výroba bábok  

 

Ráčte vstúpiť ! 

Čaká Vás bábkové umenie ... 

...oživenie neživého! 

Tvorivé dielne, v ktorých sa žiaci oboznamujú s 
materiálmi a technikami tvorby bábok a skúšajú 
ich vytvárať podľa vlastných predstáv. Zhotoviť si 
môžu jednoduché papierové plošné bábky, 
prstové bábky, textilné maňušky, kašírované 
hlavy, papierové marionety, improvizované 
bábky alebo jednoduché krabicové bábkové 
divadlo. 

Pre starších žiakov je možnosť vyskúšať si 
techniku odlievania hláv a končatín, alebo 
vypiľovania plošných bábok a bábkových kulís. 
 

Bábková hra 
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Tajomný hrad 
Modrý Kameň 

Špeciálny výklad histórie hradu 
poukazuje na jeho stavebný a 
architektonický vývoj od 13. 
storočia po súčasnosť. Predstavuje 
typické premeny hradov na našom 
území od jednoduchých obytných 
veží cez honosné paláce až po 
novodobé kaštiele. Zameriava sa 
aj na tajomné miesta v histórii 
hradu Modrý Kameň, ktoré majú 
vzbudiť v žiakoch fantáziu pri 
vlastnej tvorbe.  

Program je možné doplniť o 
tvorivú dielňu, v ktorej môžu deti 
prostredníctvom rôznych 
výtvarných techník (kresba, 
maľba, modelovanie, koláž a pod.) 
doplniť neobjasnené čriepky z 
histórie hradu, najmä niekdajšiu 
podobu gotického hradu, 
obliehanie Turkami, únikové 
chodby či výstavbu vonkajšieho 
opevnenia.  

Pre stredné školy sú k dispozícii 
pracovné listy, s ktorými je možné 
ďalej samostatne pracovať, 
napríklad na vrchole blízkej 
Kalvárie. 
 

Žiaci pracujú pod vedením lektora v štyroch skupinách – šľachta, 
služobníci, vojaci a deti na stredovekom hrade. Skúmajú vývoj bytovej 
kultúry týchto obyvateľov hradu a ich bežný život. V závere programu 
sa sami stávajú obyvateľmi hradu a vytvoria živý obraz bežného 
stredovekého života. Program využíva repliky zbraní, dobového 
oblečenia a bežne používaných nástrojov. 
 

Stretnutie s dávnymi obyvateľmi hradu ... 
... stredovek 



 
 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

Prehliadku stálych expozícií 
hračiek je možné spojiť s 
hrou. Deti sa môžu pohrať v 
herni múzea a sami si 
vyskúšať hračky „svojich 
rodičov“. Herňu sme zriadili 
pre všetky deti, ktoré sa 
chcú hrať.  
 

Hra je príjemná a je to činnosť,  
ktorá má pre jej účastníkov zmysel 

Žiaci si v herni vyberú jednu zo 
súčasných hračiek a v expozícii 
nájdu jej staršieho „dvojníka“. 
Sami následne dedukujú 
zmeny v spôsobe výroby 
hračiek, v použitých 
materiáloch a vo funkcii 
hračiek v rôznych historických 
etapách. Spolu s lektorom 
ďalej skúmajú zmeny v chápaní 
hračky a jej významu pre 
spoločnosť. 

4 

Na čo nám je 
múzeum ? 

Hračkovisko 

Tajomstvo hračiek 
 

Cieľom tohto vzdelávacieho 
programu je priblížiť žiakom a 
študentom prácu a poslanie 
múzea. Formou názornej ukážky 
umožňuje oboznámiť sa s 
múzejníckou prácou na 
jednotlivých oddeleniach. 
Študenti si vyskúšajú prácu 
kurátora, dokumentátora, 
kustóda, konzervátora či 
propagačného manažéra. 
Spoznávajú tak význam múzea 
ako inštitúcie uchovávajúcej 
originálne artefakty pre budúce 
generácie. V programe uvidíte 
viaceré originálne predmety, 
materiály a nástroje používané 
múzejníkmi, ako aj fiktívne 
historické pramene. Žiaci si 
nakoniec odnesú aj pracovný list 
so spoločenskou hrou. 

Program je vhodný najmä pre 5. 
ročník ZŠ, prispôsobiť sa však dá 
aj iným vekovým kategóriám. 
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Každoročné podujatie sa koná pri 
príležitosti Dňa detí. Hrad sa vráti do 
svojich najslávnejších dôb a žiaci pod 
zástavou svojho rytierskeho rádu 
zápasia s Turkami, drakmi alebo inými 
nepriateľmi, aby zachránili princeznú či 
mladého grófa. Úlohy sú tajomné aj 
strašidelné, deti si vyskúšajú dobové 
hry, skúšky obratnosti, odvahy aj 
tímovej spolupráce. Po úspešnom 
zvládnutí úloh budú pasovaní za 
rytierov a šľachtičné svojho rádu. 

Program je striktne časovaný, svoju 
návštevu je nutné zabezpečiť v 
dostatočnom predstihu.  
 

   
   

   
   

 

Ostatné programy 

a podujatia múzea 

Každoročne organizujeme viaceré 

tematické podujatia, ktoré 

pripravujeme k určitým konkrétnym 

dňom či sviatkom. Z kalendária na 

rok 2015 vyberáme: 

 

- Noc múzeí a galérií 

16. máj 2015 

- Koštovka vín 

20. jún 2015 

- Nočné prechádzky 

18. júl 2015 

15. august 2015 

- Poľovnícke dni 

19. september 2015 

- Gaštanové slávnosti 

3. október 2015   

- Vianoce na hrade 

12. december 2015  
 

Pre viac informácií a aktuálnu 

ponuku podujatí sledujte naše 

internetové stránky www.snm.sk. 

 

Zažite u nás netradičný 
 

28. – 29. mája 2015 

http://www.snm.sk/


 
 

   

 

  

 
 

Detský sprievodca expozíciami bábok, 
hračiek a histórie hradu. 
Žiaci pri prehliadke expozícií vypĺňajú 
pracovné listy s rôznymi úlohami. Po 
prehliadke získajú doplnkovú časť 
pracovného listu, jeho prednú stranu. Ich 
odpovede sa tak stávajú súčasťou 
lektorského výkladu, deti sú jeho 
spolutvorcami. Pracovné dvojlisty sú 
pripravené pre každú expozíciu a pomôžu tak 
deťom lepšie si zapamätať informácie o 
rôznych častiach múzea.  
 
Cena: 3,50 € 
 

Publikácie 

Modrý Kamienok 

U nás doma ... 

Taký obyčajný život ... v stredoveku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taký obyčajný život  
... v stredoveku 
 

Brožúra pojednáva o štyroch 
spoločenských vrstvách (šľachta, 
vojenstvo, deti a služobníctvo), 
ktoré spolu žili na malých 
súkromných hradoch, akým bol 
hrad Modrý Kameň v 13. - 15. 
storočí. Predstavuje podstatné 
spoločenské zmeny, ktoré sa 
udiali vo vrcholnom stredoveku 
a porovnáva ich s bežným 
životom, ktorý mohli zažívať 
Balašovci na Modrom Kameni. 
Brožúra je určená predovšetkým 
učiteľom dejepisu a regionálnej 
výchovy na základných školách, 
ako aj pre ich žiakov.  
 
Cena: 4,50 € 
  

  

 

Výchova by mala byť taká, aby to, 
čo je ponúkané, bolo prijímané ako 

cenný dar, nie ako povinnosť . 
(Albert Einstein) 
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Zaujímavá skladačka voľných listov, ktoré slúžia ako 
sprievodcovia po deviatich hradoch, zámkoch a 
kaštieľoch v správe SNM. Svoje detstvo v týchto 
panovníckych sídlach opisujú skutoční obyvatelia vo 
veku, keď boli ešte deťmi. Autori sa opierali o 
historické pramene. O živote na hrade Modrý 
Kameň v atmosfére strachu z tureckého útoku v 
polovici 16. storočia rozpráva 14-ročný Valentín 
Balaša, neskorší významný predstaviteľ renesančnej 
poézie. O živote na hrade Červený Kameň v roku 
1600 hovorí 10-ročný Paľko Pálfi, budúci palatín, 
medzi svadobnými prípravami na Bojnickom hrade 
pobieha 7-ročná Agnes Turzová a pod. Autori 
nechali priestor aj na poznámky používateľov tohto 
sprievodcu, ktorý zohľadňuje ich vek a zbytočne 
nezaťažuje encyklopedickými vedomosťami.  

Zakladač s manuálom a jedným pracovným listom o 
hrade Modrý Kameň je možné zakúpiť za 4 € 
(ostatné získate zdarma pri návšteve ďalších 
historických objektov SNM) 

Samostatne predajný pracovný list o hrade Modrý 
Kameň stojí 1 €. 
 

U nás doma ... 
 

Modrý Kamienok 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Podujatia 

Stredoveký deň detí 

 

Špeciálne lektorské 

výklady 

Valentín Balaša – život a dielo 

Archeologické nálezy Poiplia 

Zahryznime sa do histórie 

 

Valentín Balaša – život a dielo 
 
 

Archeologické 
nálezy Poiplia 

 
 

Odborný výklad o živote a diele prvého významného predstaviteľa 
renesančnej poézie v Uhorsku možno spojiť s vyučovacími hodinami 
literatúry (aj s vyučovacím jazykom maďarským). Program možno 
obohatiť aj o ukážku prednesu poézie z vybraných diel autora. Žiaci si 
v tvorivej dielni sami vyskúšajú tvorbu poézie, alebo výtvarne 
stvárnia život Valentína Balašu. 
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Žiaci najprv absolvujú špeciálny 
lektorský výklad v archeologickej 
expozícii, výklad histórie a 
prehliadku hradnej bašty s 
výhľadom na okolité lokality 
výskytu slovanských hradísk. 
Potom sa rozdelia do skupín a 
formou vedomostného kvízu 
odpovedajú na otázky týkajúce 
sa výkladu. Cieľom programu je 
vzbudiť v žiakoch zdravú 
bádateľskú zvedavosť, overiť ich 
vedomosti a schopnosti 
zapamätať si nové informácie. 
Program je prepojený s 
hľadaním indícií, ktoré vedú k 
rozlúšteniu vedomostného 
kvízu.  
 

Zahryznime sa do 
histórie 

 
 

Na Slovensku jediná a v Európe 
ojedinelá zbierka žiakom umožňuje 
spoznať históriu tohto 
medicínskeho odboru – zubnej 
techniky a zubného lekárstva. 
Dozviete sa, ako sa o svoje zuby 
starali v staroveku, ako prežili 
temné obdobie stredoveku, aj ako 
rýchlo sa vyvíjalo zubné lekárstvo v 
posledných storočiach. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Adresa: 
Zámocká 1 
Modrý Kameň 
992 01 
 
Kontaktná osoba: 
PhDr. Jaroslav Hanko 
referent pre múzejnú 
pedagogiku 
 
Tel: 047/2454 100 
Mail: hanko@snm.sk 
 
Navštívte našu webovú stránku: 
www.snm.sk 

Vstupné  

Poplatok za vzdelávací program: 
1 €  
 
Kompletná prehliadka: 
Dospelí   5,40 €  
Deti, študenti   2,70 € 
 
Expozície samostatne: 
  2,20 €  (1,10 €) 
Výstavy samostatne: 
  2,00 €   (1,00 €) 
Bašta samostatne: 
  0,40 €  (0,20 €) 
Hradné podzemie:  
  0,80 €  (0,40 €)  
 
Vstupné je možné uhradiť aj vo 
forme kultúrnych poukazov. 

Generálny partner SNM 

 

Čím je múzeum jedinečné a prečo sa ho oplatí navštíviť 
Priamo v areáli múzea je počas letnej sezóny pre verejnosť otvorený hradná cukráreň, 

ktorá ponúka možnosť občerstvenia a príjemné posedenie v malebnom prostredí 

hradného nádvoria. V prípade záujmu o skupinové obedy je možnosť využiť objednávku 

v neďalekom hostinci Červené víno. V bezprostrednej blízkosti hradu sa nachádza 

prírodná rezervácia Modrokamenská lesostep a kultúrna pamiatka Kalvária. Návštevu 

múzea tak možno spojiť s príjemným oddychom v krásnom prírodnom prostredí.  

Hrad Modrý Kameň 
Hrad Modrý Kameň je národnou kultúrnou pamiatkou. Hradný objekt pozostáva zo 

zrúcanín gotického hradu z 13. storočia a z barokového kaštieľa z roku 1730.  Od roku 

1994 je sídlom múzea, ktoré je zamerané na dokumentovanie histórie a súčasnosti 

bábkového divadla a detskej hračky, ako aj histórie regiónu. Od roku 2002 sme súčasťou 

Slovenského národného múzea.  
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Informácie o rezervácii programov 
Všetky vzdelávacie programy je potrebné si 

vopred objednať a dohodnúť. Termín a konkrétny 

program je potrebné rezervovať si telefonicky 

alebo e-mailom minimálne tri dni vopred, pri 

Stredovekom dni aspoň mesiac vopred. V čase 

otváracích hodín je zabezpečená stála lektorská 

služba. Žiadosť o lektorský výklad v cudzom jazyku 

je potrebné nahlásiť vopred. 

Ako sa k nám dostanete 
Múzeum sídli v areáli hradu Modrý Kameň, ktorý 

stojí nad rovnomenným mestom, na juhu 

stredného Slovenska, 50 km južne od Zvolena. K 

múzeu vedú dve prístupové komunikácie. V 

blízkosti múzea je parkovisko vhodné aj pre 

autobusy.  

Servis 

• predaj publikácií, propagačných materiálov a 

suvenírov v pokladni múzea 

• občerstvenie v hradnej cukrárni  

 

http://www.snm.sk/

