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Ahoj kamaráti, 

dnes si povieme koho stretnete v expozíciách a výstavách a kto vás nimi prevedie. A samozrejme tiež 
ďalšie zaujímavosti o M. M. Harmincovi. Zo SNM sa dozviete aké rôzne programy môžete u nás 
navštíviť. 
 

 Slovák  M.M. Harminc 

Keď Miško vyrástol a ukončil štúdium odsťahoval sa do Budapešti. Tam sa zapájal do spoločenského 

života. Keďže bol Miško národnosťou Slovák, zapájal sa v zahraničí  hlavne do aktivít Slovákov  – 

Slovenského spolku. Neskôr sa stal jeho predsedom. Staral sa o spevokol, či divadelný krúžok. Veľmi 

podporoval slovenský život.   

 Koho stretnete v múzeu? 
 
Vo výstave alebo v expozícii stretnete dozorcov. Pekne ich pozdravte a ukážte im lístok. Ak máte 

dohovorený sprievod (lektorát), bude vás čakať lektor/ lektorka. Prevedú výstavou alebo expozíciou, 

ktoré sú vždy zaujímavo pripravené a venované nejakej téme alebo udalosti. Pri každom predmete sa 

lektori zastavia a porozprávajú vám o ňom nejaké  zaujímavostí.  Počúvajte, nerozprávajte  sa pritom 

s kamarátmi, aby ste si všetko nové zapamätali a nerušili ostatných. Ak pôjdete do múzea spolu so 

svojou  triedou, učiteľ/učiteľka vyberie pre vás zaujímavý program. Pestrú ponuku  múzejných 

programov pre školy, deti či rodiny pripravujú múzejní pedagógovia. Môžete sa tak zahrať zaujímavú 

hru, vytvoriť pekný predmet, vyplniť farebný pracovný list či dokonca zahrať múzejné divadlo. Určite 

sa dobre zabavíte. 

 

 Prečo ich máme v múzeu? 

Páni dozorcovia  vám skontrolujú lístky a dozrú na to, aby sa vzácne predmety nepoškodili. 
Poradia,  čo zaujímavé si môžete pozrieť. 
Páni lektori  vedia o výstavách a expozíciách veľa zaujímavých informácií. Pútavo vám porozprávajú 
o vystavených predmetoch a pripoja aj zopár zaujímavostí. 
Múzejní pedagógovia  vám pripravia pekný program, zaujímavý pracovný list k výstave, alebo 
expozícii. S nimi sa vo výstave zabavíte a dozviete sa veľa nových vecí.    

 

 O SNM 
 
SNM ponúka veľa zaujímavých výstav, podujatí a programov. V ponuke má vzdelávacie programy, 
rodinné programy, tvorivé dielne, prednášky. Pred návštevou múzea môžete na internete 
www.snm.sk nájsť všetky potrebné informácie a vybrať si podľa toho, či navštívite múzeum so svojou 
triedou, s rodičmi alebo kamarátmi. Ak si vyberiete program z ponuky, nezabudnite do múzea zavolať  
a prihlásiť sa vopred, aby sa vám lektori či múzejní pedagógovia mohli venovať.  

 

http://www.snm.sk/


 
 

 Tvoríme si múzeum 
 

V minulej časti si si nakreslil pokladňu, vrátnicu a šatňu v múzeu. Otoč stránku na druhú stranu 
a nakresli ľudí, ktorí ťa prevedú výstavou a expozíciou alebo pre teba pripravia zaujímavý program.  
 
Inšpirácia 

Katka ich nakreslila takto: 

 

 
 
 
 
 

 
Teším sa na ďalšie stretnutie, vaša sova 

                                                                                                                             

                                                                                                                                     

 

 

 

 

                                                                                                                             Múzejka 

 


