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Prírodovedné oddelenie Stredoslovenského múzea v 
Tihányiovskom kaštieli v Radvani v máji ponúka širo-
kú paletu podujatí. Môžete navštíviť stálu prírodovednú 
expozíciu, výstavy, tvorivé (eko)dielne a ďalšie priprave-
né sprievodné podujatia. 

• Stála prírodovedná expozícia Príroda stredného 
Slovenska

Poskytuje návštevníkom ucelený obraz o prírod-
ných pomeroch stredného Slovenska prostredníctvom 
2 400 exponátov v 8 tematických celkoch. Predstavuje 
typické ukážky prírodných systémov s naznačením eko-
logických väzieb. Expozícia poskytuje názorné ukážky 
bežných i menej známych druhov hornín, minerálov, 
exponáty dokumentujúce pôdne pomery, umožňuje 
spoznávať rastliny a živočíchy stredoslovenského regió-
nu. Problematiku dokresľujú informácie z ekológie, och-
rany prírody a životného prostredia. Expozícia je sčasti 
oživená zvukovými prejavmi živočíchov. Návštevník 
stlačením tlačidla vyvolá zvuk vybraného druhu, čo mu 
umožní okrem poznatkov o jeho vzhľade, prostredí, v 
ktorom žije, doplniť si poznatky aj o jeho etologických 
zvukových prejavoch.

logickým a environmentálnym 
súvislostiam. Ponúka nielen 
množstvo faktov a informácií, 
ale aj odpovede na najčastej-
šie otázky a predovšetkým 
možnosti ich riešenia, ako 
môže každý z nás prispieť svo-
jím konaním k ochrane životné-
ho prostredia, k ochrane klímy. 
Súčasťou výstavy sú interak-
tívne pomôcky a hry (veľká 
plátená mapa sveta, prístrešok 
domorodcov z dažďového pra-
lesa, klimatický stan, množstvo 
reálnych a plastických ukážok 
predmetov každodenného 
života ľudí z opačného konca 
zemegule...), ktoré vtiahnu návštevníka priamo na výlet 
po zemeguli či do Amazonského pralesa. 

• Tvorivé (eko)dielne 
Doplnkovými formami upevňujúcimi zážitok z výstav a 

z expozície sú aj tematicky previazané tvorivé (eko)dielne. 
Všeobecne sú zamerané nielen 
na získavanie vedomostí, hod-
notovej orientácie, postojov a 
schopností, ktoré sú potrebné 
pre ochranu životného pro-
stredia, ale aj celkový rozvoj 
vzťahu k prírode a ekocítenia 
prostredníctvom použitia rôz-
nych metód, najmä však hrou 
a prácou s prírodnými mate-
riálmi. Základným a stredným 
školám sú v tvorivých dielňach 
určené špecializované vyučo-
vacie hodiny. Prebiehajú počas 
školského vyučovania, ale aj po 
vyučovaní pre záujmové škol-
ské krúžky, poskytujú priestor 
na aktívne využívanie voľného 

času žiakov a študentov škôl. V máji sú pripravené pre 
školy a školské kluby tvorivé (eko)dielne s prepojením na 
výstavy. 

K výstave Klíma nás spája
Utekajte!: Príbeh o ľuďoch, 

zvieratách a rastlinách, ktoré 
hľadajú útočisko pred násled-
kami klimatických zmien. Žiaci 
spoznajú možné dôsledky 
klimatických zmien, s ktorými 
sa bude musieť celá príroda, 
nevynímajúc ľudí, vyrovnať. 
Dozvedia sa o zmenách v prí-
rode, ale aj v sociálnej sfére 
na príklade environmentálneho 
utečenectva. Na záver sa žiaci 
zahrajú na najmocnejších ľudí 
sveta a rozhodnú, ktoré kroky 
treba podniknúť, aby sa globál-
ne otepľovanie zastavilo. 

Tihányiovský kaštieľ privíta návštevníkov 
Envirofilmu

Stála expozícia (foto: archív SM PVO)

Tvorivé (eko)dielne (foto: Dana Debnárová)

Klíma nás spája: Práca s pracovným listom o dome, 
v ktorom žijú ľudia plytvajúci energiami a ľudia šetriaci. 
Žiaci budú hľadať rozdiely a diskutovať o dôsledkoch 
ich prístupu k životnému prostrediu a globálnym klima-
tickým zmenám. Nakreslia si dom, ktorý bude priateľský 
voči prírode svojou stavbou aj aktivitami jeho obyvate-
ľov. Aktivita bude doplnená o test, v ktorom môžu zistiť, 
do ktorej skupiny patrí ich rodina a ktorý pomôže pri 
hľadaní spôsobov, ako byť voči prírode šetrnejší.

K výstave Plazy našej prírody: potomkovia dinosaurov
Plazy z orechových škrupín: Spoznávanie rôznoro-

dosti plazov pri tvorbe korytnačiek, jašteríc a hadov z 
orechových škrupín, ozdôb a ústrižkov farebných látok. 
Pri práci žiaci budú diskutovať o navodených situáciách 
týkajúcich sa života plazov našej prírody.

Plaz alebo dinosaurus?: Rozprávanie o dávnych 
predchodcoch plazov – dinosauroch. Žiaci sa prenesú 
do doby, kedy človek ešte nežil na Zemi a zistia, aké 
druhy dinosaurov žili, prečo vyhynuli, a ktoré z nich pre-
žili až dodnes. Vyrobia si vlastné dinosaury a plazy z 
modelovacej hmoty a z farebného papiera, čím si vytvo-
ria peknú ozdobu.

Tešíme sa na vašu návštevu.
Ingrid Károlyová

Stredoslovenské múzeum B. Bystrica

Výstava Klíma nás spája (foto: Ľudmila Durbáková)

• Výstavy v Tihányiovskom kaštieli
Plazy našej prírody – potomkovia dinosaurov - vlast-

ná autorská výstava (do 31. 7. 2008). Výstava pred-
stavuje slovenských zástupcov tejto bohatej živočíšnej 
skupiny prostredníctvom 18 panelov a niekoľkých de-
siatok fotografických záberov ako nesmierne krásne 
a zaujímavé živočíchy hodné našej ochrany a obdivu. 
Výstava v spolupráci s chovateľmi je obohatená o 
niektoré cudzokrajné druhy živých plazov v teráriách. 
Môžete uvidieť úžovku červenú (Elaphe guttata), kora-
lovku (Lampropeltis triangulum), gekončíka nočného 
(Eublepharis macularius), gekona obrovského (Gekko 
gecko) a agama kočinčínskeho (Phsignathus cocinci-
nus). Dozviete sa ako bezpečne rozoznať jedovatú vrete-
nicu, ako plazy v prírode nerušene pozorovať, aj ako sa 
správne zachovať pri náhodnom stretnutí s hadmi. 

Klíma nás spája (do 31. 5. 2008) - interaktívna výsta-
va prevzatá z Centra environmentálnej a etickej výchovy 
Živica. Výstava je tematicky venovaná problematike kli-
matických zmien, skleníkového efektu, globálnym eko-




