
             FEBRUÁR
�  Mária Terézia a Jozef II.  Habsburgovci –  matka a syn, vedomostný kvíz (Budatínsky hrad, pre 7. ročník ZŠ),
�  Stopy minulosti okolo nás  historické pramene, ich spracovanie, interpretácia (Budatínsky hrad, pre 5. ročník ZŠ),
� Feudalizmus. Kto žil v stredovekom štáte?  vývoj a štruktúra stredovekej   (Budatínsky hrad, pre 6. ročník ZŠ),
    spoločnosti, hra pexeso – ľudia v stredoveku

                 MAREC
� Bol raz jeden zámoček, bol raz jeden hrad (Budatínsky hrad, pre MŠ a I. stupeň ZŠ), 
    povesť O gró�e, ktorá chcela byť najmúdrejšia
� Feudalizmus. Kto žil v stredovekom štáte? vývoj a štruktúra stredovekej        (Budatínsky hrad, pre 6. ročník ZŠ), 
    spoločnosti, hra pexeso – ľudia v stredoveku
� Buď historikom na jeden deň práca historika, práca s historickým prameňom (Budatínsky hrad, pre 5. ročník ZŠ), 
� Kultúra a umenie v 19. storočí krátka prehliadka Budatínskeho hradu, ukážka  (Budatínsky hrad, pre 8. ročník ZŠ), 
    zbierkových predmetov a znakov jednotlivých umeleckých štýlov
� Tradičné veľkonočné zvyky zvyky, obrady a povery veľkonočného obdobia, (Sobášny palác v Bytči, pre ZŠ), 
    tvorivé dielne: dekupáž vajíčok 

                       APRÍL
� Bol raz jeden zámoček, bol raz jeden hrad (Budatínsky hrad, pre MŠ a I. stupeň ZŠ), 
    povesť O gró�e, ktorá chcela byť najmúdrejšia
� Pamäť ľudstva – zapísaná myšlienka sa uchovala história písma, jeho vznik, typy,    (Budatínsky hrad, pre 7. ročník ZŠ), 
    tvorivé dielne: vlastnoručne písaný historický text
� Ako sa žilo v stredoveku život ľudí na vidieku a v mestách, dramatické stvárnenie(Budatínsky hrad, pre 6. ročník ZŠ), 
� Kráľ so znamením havrana o kráľovi Matejovi Korvínovi z rodu Huňadyovcov,   (Budatínsky hrad, pre 7. ročník ZŠ), 
    tvorivé dielne: vlastný erb
� Kultúra a umenie v 19. storočí krátka prehliadka Budatínskeho hradu, ukážka   (Budatínsky hrad, pre 8. ročník ZŠ)  ,
    zbierkových predmetov a znakov jednotlivých umeleckých štýlov
� Ľudové hudobné nástroje prezentácia a hudobné ukážky ľudových   (Budatínsky hrad, pre 4. – 9. ročník ZŠ), 
    hudobných nástrojov, tvorivé dielne: výroba jednoduchých aerofónov z rôznych prírodných materiálov
� Svadobné radosti priebeh tradičnej svadby v našom regióne, zmysel  (Sobášny palác v Bytči, pre ročník ZŠ), 
    svadobných zvyklostí 

                             MÁJ
� Bol raz jeden zámoček, bol raz jeden hrad , (Budatínsky hrad, pre MŠ a I. stupeň ZŠ)
    povesť O gró�e, ktorá chcela byť najmúdrejšia
� Ako sa žilo v stredoveku život ľudí na vidieku a v mestách, dramatické stvárnenie(Budatínsky hrad, pre 6. ročník ZŠ), 
� Mesto Žilina v stredoveku  vznik a dejiny mesta, práca s historickými prameňmi (Budatínsky hrad, pre 6. ročník ZŠ),
    tvorivé dielne: postav si svoj Žilinský hrad
� Králi sa striedajú, veľmoži bohatnú – stredoveké hrady situácia v Uhorskom   (Budatínsky hrad, pre 7. ročník ZŠ), 
    kráľovstve na prelome 13. – 14. storočia, charakteristika osobností Karola Róberta a Matúša Čáka, krátka prehliadka 
    Budatínskeho hradu 
� Slováci a revolučné roky 1848 – 1849 slovenské národné hnutie, písomné                      (Budatínsky hrad, pre 8. ročník ZŠ), 
    a obrazové pramene
� Ľudové hudobné nástroje prezentácia a hudobné ukážky ľudových    (Budatínsky hrad, pre 4. – 9. ročník ZŠ), 
    hudobných nástrojov, tvorivé dielne: výroba jednoduchých aerofónov z rôznych prírodných materiálov
� Tajomstvá zo života hlodavcov o hlodavcoch vo svetle najnovších poznatkov vedy(Budatínsky hrad, pre MŠ a ZŠ), 
� Ľudové liečiteľstvo liečivé rastliny, mágia živočíšnych a rastlinných produktov, kvíz,   (Sobášny palác v Bytči, pre ZŠ), 
    tvorivé dielne: príprava a ochutnávka liečivých čajov a výroba koláží z bylín 
� Hradná škola pevne stanovené dátumy: 22. máj, 29. máj, edukačno-interaktívne   (hrad Strečno, pre žiakov ZŠ), 
    podujatie, prehliadka hradu obohatená o odborné stanovištia histórie, archeológie, zoológie, botaniky, etnológie, 
    hrnčiarstva…
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                                   JÚN
� Bol raz jeden zámoček, bol raz jeden hrad ,(Budatínsky hrad, pre MŠ a I. stupeň ZŠ)
    povesť O gró�e, ktorá chcela byť najmúdrejšia
� Mesto Žilina v stredoveku , vznik a dejiny mesta, práca s historickými prameňmi, (Budatínsky hrad, pre 6. ročník ZŠ)
    tvorivé dielne: postav si svoj Žilinský hrad
� Králi sa striedajú, veľmoži bohatnú – stredoveké hrady , situácia v Uhorskom  (Budatínsky hrad, pre 7. ročník ZŠ)
    kráľovstve na prelome 13. – 14. storočia, charakteristika osobností Karola Róberta a Matúša Čáka, krátka 
    prehliadka Budatínskeho hradu 
� Slováci a revolučné roky 1848 – 1849 , slovenské národné hnutie, písomné                                  (Budatínsky hrad, pre 8. ročník ZŠ)
    a obrazové pramene
� Tajomstvá zo života hmyzožravcov , najnovšie vedecké poznatky z ich života(Budatínsky hrad, pre MŠ a ZŠ)
� Ľudové liečiteľstvo , liečivé rastliny, mágia živočíšnych a rastlinných  (Budatínsky hrad, pre 4. – 9. ročník ZŠ)
    produktov, kvíz, tvorivé dielne: príprava a ochutnávka liečivých čajov a výroba koláží z bylín
� Ľudová kultúra ľudové tance, spevy a odevy(Sobášny palác v Bytči, pre ZŠ) 
� Hradná škola , pevne stanovené dátumy: 5. jún, 12. jún, 19. jún, 26. jún,(hrad Strečno, pre žiakov ZŠ)
    edukačno-interaktívne podujatie, prehliadka hradu obohatená o odborné stanovištia histórie, archeológie,  
    zoológie, botaniky, etnológie, hrnčiarstva…  
   
    Prípadné návrhy prednášok na vami zvolenú tému je možné konzultovať s múzejným pedagógom 
    Považského múzea v Žiline Mgr. Marekom Leškom / lesko@pmza.sk

CELOROČNÁ PONUKA 
Botanika
� � � � �  História Budatínskeho parku  Herbár Považského múzea  Invázne rastliny  Flóra Národného parku Malá Fatra 
   Chránené územia okolia Žiliny  Život na lúke  Chránené stromy okresu Žilina� �
Doprava
� Hodina dopravy , zábavno-náučná hodina dejepisu a fyziky,    (Múzeum dopravy – Rajecké Teplice, pre 5. – 9. ročník ZŠ)
    A) čas pary a komínov, B) rozvoj priemyslu a železníc
Drotárstvo
� Drotárstvo. Každodenný život, práca a zvyky slovenských drotárov, tvorivé dielne: práca s drôtom
História
� Šľachta v 20. storočí. Gejza Čáki
� Žilina v období 1. a 2. svetovej vojny
� Mestská správa v Žiline do konca novoveku
� Dejiny hradu Strečno
Etnológia
� Rodinné obyčaje – zvyky pri narodení, tradičná svadba v našom regióne, pohrebné rituály, 
    tvorivé dielne: svadobné zvyky
� Výročné obyčaje – vianočné tradície, fašiangy, Morena, Veľká noc
� Ľudové staviteľstvo – tradičné bývanie v drevenici a zariadenie interiéru
� Ľudový odev – spôsob odievania v minulosti, druhy odevov, výšivka
� Jánošík v histórii a v ľudovej kultúre – život a zbojníčenie 
� Tradičná strava – všetko o tradičných jedlách v minulosti, konzervovaní a uskladnení potravín                                           
    a poľnohospodárskych produktov, tvorivé dielne: príprava a ochutnávka niektorých tradičných jedál 

    NA PREDNÁŠKY JE POTREBNÉ SA VOPRED OBJEDNAŤ / kubikova@pmza.sk
     základná cena prednášky: 1 € / žiak, pedagogický dozor zadarmo�

Výstava TOTO JE MÚZEUM_75 ROKOV PMZA retrospektívne približuje históriu a činnosť múzea.  
Môžete ju zadarmo navštíviť do 10. júna 2018 vo výstavnej miestnosti – oproti kaplnke v areáli Budatínskeho 
hradu. 
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