
Ekodielnièka
SNP 25, Handlová
Ekodielnièka
SNP 25, Handlová

      Kontakt: Mgr. Michaela Smoreková - Wagnerová
      sbm.handlova@muzeumbs.sk    (+421)046 5412 39 73, 0903 411 011                  
    

                  
  Kontakt: Mgr. Michaela Smoreková - Wagnerová

      sbm.handlova@muzeumbs.sk    (+421)046 5412 39 73, 0903 411 011

Ponuka aktivítPonuka aktivít

PLSTENIE

TKANIE NA KROSIENKACH

KOŠÍKY Z PEDIGU

NÁRAMKY Z EKO KOŽE

CIGÁNSKE TKANICE alebo NÁRAMKY VYROBENÉ POMOCOU DREVENÝCH DOŠTIÈIEK

QUILLING

RUÈNÝ, ALEBO MRAMOROVÝ PAPIER

MA¼OVANIE NA HODVÁB

Zdá sa ti tvoj outfit jednotvárny? Oživ ho farebným doplnkom - náušnicami, èi brošòou z farebnej plste. 
Gentlemani pozor! Máme pre vás perfektný typ. Vyrobte pre svoju priate¾ku èi maminu krásny, farebný tulipán 
z plste, ktorý nikdy nezvädne. Dievèatá urèite poteší aj princezná, èi víla.
Vhodné  pre deti od 5 rokov, žiakov ZŠ, vstupné 1€

Utkaj si retroobrúsok, minikabelku, alebo obal na doklady na krosienkach. Nová podoba starej 
remeselnej práce je dnes IN!
Vhodné pre deti  od 5 rokov, žiakov ZŠ, vstupné: 1,50€

H¾adáte nový doplnok do rodinného hniezda? Košík z pedigu je ideálny.  S týmto prírodným  
materiálom sa ve¾mi dobre pracuje, ak ho vopred namoèíte vo vode. Zaujímavé je, že do vody môžete prida� 
napríklad farby na textil. Výhodou je jednoduchá manipulácia aj pre zaèiatoèníkov v košikárstve.           
Vhodné pre žiakov II. stupòa ZŠ, študentov SŠ, dospelých, vstupné: 3€ - 6€

Ak spletieš pár pásikov eko kože, vznikne náramok priate¾stva, ktorý môžeš darova� blízkemu- 
kamarátke, láske, rodièom.                                                                                                                        
Vhodné pre žiakov II. stupòa ZŠ, vstupné 1€ + eko  koža/1ks - 0,20€ 

Pravdepodobne ste sa ešte nestretli s pletením náramkov, èi opaskov pomocou drevených doštièiek -  
hrebeòa a farebných bavlnených nití. Táto zaujímavá metóda pripomínajúca starých tkáèov vás urèite 
zaujme. Originálny darèek je hotový za chví¾u.                                                                                           
Vhodné pre žiakov II. stupòa ZŠ, študentov SŠ, dospelých, vstupné 1,5€

Quilling je zaujímavá práca s papierom, ktorou vytvoríte z pripravenej predlohy obraz pripomínajúci 
fresky a farebné okenné sklá.
Vhodné pre žiakov II. stupòa ZŠ, študentov SŠ, dospelých, vstupné 1,5 €

V múzeu sa staré noviny nevyhadzujú. Ak chcete odhali� tajomstvo výroby ruèného papiera, zastavte 
sa v našej eko- dielnièke. Chcete vyrobi� papier, ktorý nebude len biely? Aj to sa dá zaujímavým a hlavne 
prírodným spôsobom. Nudí vás písa� list na obyèajný biely kancelársky papier? Vytvorte si z takéhoto 
obyèajného papiera mramorový a to za pomoci farieb na hodváb a hrubozrnnej soli. Váš list, alebo obálka 
budú jedineèné.
Vhodné pre deti od 5 rokov, vstupné  1€

Ma¾ovaním na hodváb sa vytvárajú originálne mandaly, alebo rôzne doplnky do šatníka, ako napríklad 
šatky, šáliky, púzdra na okuliare èi kravaty. Za pomoci šablón, alebo vlastných nápadov vytvoríš svoj vlastný 
originál.                                                                                                                                                       
Vhodné pre žiakov II. stupòa ZŠ, študentov SŠ, dospelých, vstupné: 4€ -10€
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DECOUPAGE (servítková technika)

TEXTILNÉ TAŠKY

PEÈENIE CHLEBÍKA

PEÈENIE MEDOVNÍÈKOV

Stará zdobiaca metóda , ktorou  sa zo servítok a lepidla vytvorí originálny dekoratívny predmet. U nás 
v múzeu si môžete dotvori� textilné tašky, podložky pod poháre, alebo aj fotorámik. Vhodné pre žiakov I. a II. 
stupòa ZŠ, študentov SŠ, dospelých, vstupné: 1€ -3€

Kto by ešte dnes používal igelitové tašky? V rámci ochrany životného prostredia prejdime na 
používanie textilných. Nudia vás tie obyèajné. U nás si môžete vytvori� vlastný originál, èi už voskovými 
pastelkami, alebo farbami na textil.                                                                                                             
Vhodné pre žiakov I. a II. stupòa ZŠ, študentov SŠ, dospelých, vstupné: 3€

Peèenie chlebíka je známe už od nepamäti. V dnešnej rýchlej dobe si ho kupujeme, málokto dnes už 
peèie domáci. U nás V SBM sa môžete nauèi� rýchly recept na vlastný, chutný chlebík.
Vhodné pre deti od 5 rokov, vstupné 1€ 

Poèas vianoèných a ve¾konoèných dní s vami upeèieme krehké medovníèky s výzdobou pod¾a vášho 
vkusu. Deti, ale aj dospelí, si z pripraveného cesta povykrajujú tvary a za chví¾u je sviatoèná vôòa v celom 
múzeu.
Vhodné pre deti od 5 rokov,  vstupné 1,5 €
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