Ponuka aktivít v rámci programu Škola v múzeu na oddelení Kammerhof
„ČO NÁM ZANECHALO BANÍCTVO“
1. Na oddelení Baníctvo na Slovensku ponúkame výklad pre deti formou rozprávky „Rozprávka o baníkovi Jožkovi“.
Deti dostávajú do rúk zbierkové predmety, rekvizity dopĺňajúce expozíciu. Lektorský text je prispôsobený detskému
návštevníkovi. Ponuka je pre najmladšieho návštevníka - deti MŠ, I. stupeň ZŠ, rodiny s deťmi.
2. Pre najmenšieho návštevníka sme pripravili „Pexeso“ s obrázkami zbierkových predmetov. Jedna kartička z páru je
v kontúrach. Úlohou detí je vymaľovať ju podľa vystavených predmetov v expozícii. Pripravené kartičky sa rozložia a
nasleduje hra. Pri hre lektor popisuje obrázky. Kartičky pexesa ostávajú pre kolektív. Určené pre deti MŠ, I. stupeň ZŠ.
3. Bližšie sa dostať ku zbierkovým predmetom je u nás možné cez projekt „Hádaj čo je to“. Skupiny detí, mládeže, medzi
sebou súťažia. Ich úlohou je čo najbližšie určiť využitie zbierkových predmetov, ktoré postupne dostávajú do rúk.
Výklad expozície je vedený cez tieto konkrétne vybraté predmety. Ponuka je pre deti od 3. ročníka ZŠ, II. stupeň ZŠ a
stredné školy.
4. Ďalšou ponukou je hľadanie vystavených zbierkových predmetov podľa pripravených obrázkov „Sprevádzajú nás
obrázky“. Skupiny detí a študentov dostávajú do rúk obrázky, podľa ktorých vyhľadajú v expozícii vystavené zbierkové
predmety. Zapíšu si názov predmetu, využitie, poznačia kontext v akom sú vystavené. Nasleduje prezentácia, kde sa
stávajú priamo študenti lektorom a robia výklad k danému predmetu. Lektor výklad dopĺňa.
5. Možnosťou doplnenia vyučovacej hodiny prírodovedy priamo v expozícii Baníctvo na Slovensku je ponuka pracovného
listu „Staré banské miery a meranie kompasom“. Pracovný list je zameraný na meranie kompasom, dĺžkové miery.
Určené žiakom 3.-4. roč. ZŠ.
6. Atraktívnou ponukou nášho oddelenia je „Ryžovanie zlata“ spojené s prehliadkou expozície Baníctvo na Slovensku.
Okrem informácii o spôsobe ryžovania zlata si každý účastník môže túto aktivitu priamo vyskúšať a odchádza so
zlátinkou. Je určené hlavne pre žiakov II. stupňa ZŠ a staršie kolektívy.
7. „Putovanie baníka s betlehemskou hviezdou“. Hra určená žiakom od 3. ročníka ZŠ, rodiny s deťmi. Účastníci hry
dostanú hrací plán s otázkami a úlohami na ktoré hľadajú odpovede. Správny smer ukazuje hviezda. Po úspešnom
vyriešení poslednej úlohy prichádza odmena. Cez hru chceme priblížiť ťažké putovanie baníka za tým, čo bolo pre
neho vzácne, tak ako traja králi putovali za Ježišom.
Úlohou ponúknutých akcii je hravou a netradičnou formou priblížiť expozíciu Baníctvo na Slovensku detskému
návštevníkovi a študentom. V rámci možností dať priestor na dôkladnejšie prezretie zbierkových predmetov nie len formou
prezentácie za vitrínou. Deti chceme oboznámiť s baníctvom a bohatou baníckou históriou mesta Banská Štiavnica.
V prípade záujmu o účasti na našich podujatiach nás kontaktujte vopred telefonicky alebo na adrese:
Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica
hramesa@muzeumbs.sk, www.muzeumbs.sk,
+421 45 6949418, Mgr. Gabriela Marková

Cena vstupného:
Deti MŠ – 0,50 Eura
Hromadné skupiny detí – 1,- Eura
Ryžovanie zlata za osobu – 1,- Euro
Rodiny s deťmi – podľa cenníka SBM

Otváracie hodiny:
október – apríl: pondelok – piatok 8.00 – 16.00
máj – september: utorok – sobota 9.00 – 17.00
Ryžovania zlata je v mesiacoch máj – október /za priaznivého počasia/
Putovanie baníka s betlehemskou hviezdou je v mesiacoch december - január

hodinové vstupy, posledný vstup hodinu pred koncom

1. Rozprávka o baníkovi Jožkovi
Veková skupina: MŠ, ZŠ I. stupeň
Expozičná časť: Celá expozícia Baníctvo na Slovensku
Spôsob realizácie: Prehliadka expozície s rozprávkou,
prispôsobený výklad lektora doplnený o rekvizity, zbierkové
predmety.
Trvanie: 45 – 60 min.
Cieľ: Priblížiť expozíciu najmenšiemu návštevníkovi
prostredníctvom rozprávky, ktorá nahrádza lektorský výklad.
Cez kostýmy a rekvizity zaujať pozornosť detí k baníckej
problematike.
Ponuka: celoročne
2. Pexeso – hra
Veková skupina: MŠ, I. stupeň ZŠ
Expozičná časť: Akadémia, Archeológia, Komorskí grófi,
Návštevy, Ľudové umenie, Dobývanie, Meračstvo,
Osvetľovanie, Čerpanie banských vôd
Spôsob realizácie: Samotnej hre pexesa predchádza
vymaľovanie jednej kartičky z páru podľa vystavených
zbierkových predmetov v expozícii. Následne sa deti a lektor
presunú do prijímacej miestnosti, kde si všetci posadajú do
kruhu a na zemi sa zahrá pexeso. Lektor pri hre vysvetľuje
predmety, ktoré sú na obrázkoch. Pexeso ostáva detskému
kolektívu.
Trvanie: 45 - 60 min.
Cieľ: Poukázať na to, že návšteva múzea nemusí byť vždy
nudná a nezaujímavá. Deti priamo zapájať do činnosti a
prostredníctvom hry zvýšiť ich pozornosť. Je to netradičná
forma sprevádzania po expozícii Baníctvo na Slovensku.
Ponuka: celoročne
3. Hádaj čo je to – hádanie využitia zbierkových
predmetov z depozitu
Veková skupina: od 3 roč. ZŠ, II. stupeň ZŠ, stredné školy.
Expozičná časť: Ľudové umenie, Dobývanie, Meračstvo,
Osvetľovanie, Čerpanie banských vôd
Spôsob realizácie: Pripravené zbierkové predmety z depozitu
sa vystavia v priestore prijímacej miestnosti. Deti sa rozdelia
približne do 3- 4 skupín. Lektor ukazuje vybrané zbierkové
predmety a dáva priestor deťom, aby sa poradili na čo predmet
slúžil a ako sa volá. Ich úlohou je zapísať svoj tip na papier.
Postupne sa ukážu všetky predmety. Nasleduje vyhodnotenie.
Skupina, ktorá mala najviac správnych odpovedí vyhráva
symbolickú odmenu. Zbierkové predmety zastupujú konkrétne
časti expozície. Lektor dovysvetľuje, na čo slúžili a po
vyhodnotení prechádzajú všetci spoločne expozíciou, kde sú
podobné zbierkové predmety inštalované.
Trvanie: 45 – 60 min.
Cieľ: Hravou a netradičnou formou priblížiť expozíciu a výklad,
dať možnosť bezprostrednejšie si prezrieť predmety, ktoré sú
voľne návštevníkom nedostupné.
Ponuka: celoročne
4. Sprevádzajú nás obrázky, alebo ako sa zahrať na
sprievodcu
Veková skupina: II.stupeň ZŠ, stredné školy

Expozičná časť: Akadémia, Archeológia, Návštevy, Ľudové
umenie, Dobývanie, Meračstvo, Osvetľovanie, Čerpanie
banských vôd
Spôsob realizácie: Sprevádzanie expozíciou BT pomocou
pripravených fotografií zbierkových predmetov. Skupina detí je
privítaná v prijímacej miestnosti komorského grófa. Deti sú
požiadané, aby vytvorili niekoľko skupín. Každej skupine sú
pridelené 3 - 4 ks fotografií z jedného tematického celku.
Úlohou detí je prejsť expozíciou, nájsť predmety na
fotografiách, konkrétne vystavené v rámci expozície, ako aj
odpísať popis z vystaveného predmetu a odpovedať na vopred
pripravené otázky. Nasleduje detská prezentácia. Nakoniec
lektor doplní výklad danej časti.
Trvanie: 45 – 60 min.
Cieľ: Hravou a netradičnou formou priblížiť expozíciu. Deti sa
stávajú lektorom, sú nútené aktívne pracovať so získanými
informáciami a logicky si spájať získané poznatky.
Ponuka: celoročne
5. Staré banské miery a meranie kompasom – pracovný list
Veková skupina: 3. – 4. ročník ZŠ
Expozičná časť: Meračstvo
Spôsob realizácie: Praktická výučba merania kompasom,
meranie dĺžky a ďalšie úlohy podľa pracovného listu.
Trvanie: 45 – 60 min.
Cieľ: Doplnenie hodín prírodovedy v expozícii Baníctvo na
Slovensku. Oboznámiť deti s používanými mierami a
meradlami v baníctve v minulosti a porovnanie so súčastnými.
Vhodné ako doplnok k učebným osnovám.
Ponuka: celoročne
6. Ryžovanie zlata
Veková skupina: II. stupeň ZŠ a staršie skupiny
Expozičná časť: Ryžovanie zlata v nádvorí a súčasťou je
prehliadka expozície Baníctvo na Slovensku.
Spôsob realizácie: Vysvetlenie, prečo ľudia ryžovali zlato
a ako, vrátane ukážky. Po výklade si každý žiak môže
klasickým spôsobom vyryžovať zlátinku, ktorá mu ostáva.
Trvanie: 45 – 60 min.
Cieľ: Praktická ukážka spôsobu ryžovania zlata.
Ponuka: máj – október /podľa počasia/
7. Putovanie baníka s betlehemskou hviezdou
Veková skupina: od 3. ročníka ZŠ, rodiny s deťmi
Expozičná časť: Akadémia, Archeológia, Návštevy, Ľudové
umenie, Dobývanie, Meračstvo, Osvetľovanie, Čerpanie
banských vôd
Spôsob realizácie: Na pripravený hrací plán vpisovať
odpovede na otázky a riešenie úloh. Riešitelia postupujú
v smere hviezdy, ktorá ich vedie k cieľu. Po úspešnom
vyriešení poslednej úlohy prichádza odmena.
Trvanie: 45 – 60 min.
Cieľ: Oživiť expozíciu a priblížiť prácu a život baníka.
Poukázať na ťažké putovanie za tým, čo bolo pre baníka
vzácne, tak ako putovanie troch kráľov za Ježišom. Vhodné
v predvianočnom a vianočnom období.
Ponuka: december - január

