
 II. polrok

Neformálne, zážitkové aj odborné vzdelávanie v múzeu, predstavuje vhodné doplnenie edukácie 
žiakov základných škôl. Nadväzuje na tematické okruhy a vzdelávanie v oblasti štátneho 

vzdelávacieho programu. Môže tak obohatiť výchovno-vzdelávací proces žiakov v priestore 
autentických historických budov a originálnych artefaktov.

pre I. stupeň základných škôl 
v školskom roku 2021/2022           

PONUKA VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT
STREDOSLOVENSKÉHO MÚZEA

 1,60 €
30 min

2 €
45 min

1 €
45 min

2 €
1 - 1,5 h

Pri jednotlivých programoch uvádzame odporúčanú vekovú kategóriu aj nadväznosť 
na učebné osnovy. Záujem o absolvovanie programu podľa výberu je potrebné nahlásiť 

najneskôr TRI DNI VOPRED. Vstup možný aj na kultúrne poukazy. 
Pedagogický dozor má vstup zadarmo a zodpovedá za pokojný priebeh aktivity.

 1,60 €
45 min

Edukačné aktivity Stredoslovenského múzea (SSM) zahŕňajú:

• LEKTORÁTY v expozíciách SSM na vybrané témy
s možnosťou vzhliadnuť originálne artefakty na vlastné oči.
Vstupné: 1,60 € zahŕňa vstup do expozície a lektorát.
Dĺžka trvania: 45 min.

• PREHLIADKY výstav s lektorátom, 
ktoré zahŕňajú aj množstvo vizuálnych a interaktívnych prvkov.
Vstupné: 1,60 € zahŕňa vstup do expozície a lektorát..
Dĺžka trvania: 30 min.

• TVORIVÉ DIELNE podporujú vzdelávací proces
a poskytujú priestor na rozvoj kreatívnych schopností detí. 
Tematicky sa viažu k témam expozícií a výstav.
Vstupné: 2 €
Dĺžka trvania: 45 min.

• TVORIVÉ DIELNE 
k rôznym ekologickým a prírodovedným témam. 
Vstupné: 1 €
Dĺžka trvania: 45 min.

• VZDELÁVACIE PROGRAMY
s doplnením hravých úloh a hier poskytujú priestor 
na hlbšie spoznávanie vybranej problematiky.
Vstupné: 2 €
Dĺžka trvania: 1 – 1,5 hod.



TVORIVÁ DIELŇA K EXPOZÍCII - POD KRÍDLAMI ANJELA
Erby sú v podstate symboly a znamenia, vďaka ktorým sa mestá a obce dokázali 
odlíšiť. Poznáte najstaršiu podobu erbu Banskej Bystrice? Porozprávame sa o vývoji 
a symbolike erbov, pohľadáme rôzne erby v expozícii Matejovho domu a napokon si 
vyrobíme svoj vlastný.

VZDELÁVACIE PROGRAMY K EXPOZÍCII
ZAHRAJME SA V MÚZEU
Vyberte sa s nami na dlhú cestu históriou Banskej Bystrice. Zistíme, kto boli prví 
osadníci, ako bývali Slovania, kto to bol richtár a čo má spoločné anjel s naším 
mestom. Keďže v múzeu nie je žiadna nuda, pomáhať nám bude pexeso.

CESTOVANIE V ČASE
Chceli by ste sa niekedy vrátiť do minulosti? U nás k tomu nepotrebujete žiadny 
záhadný časostroj. V rámci nezvyčajného „cestovania“ žiaci zažijú na vlastnej koži 
(v historickom kostýme), ako sa žilo ich rovesníkom v typickom slovanskom domčeku, 
na šľachtickom dvore, či na bojovom poli, ale priblížime si aj neľahký údel učňov.
Určené pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ.

RYTIERSKE DOBRODRUŽSTVO
Hoci dnes už rytieri vymenili kone za autá a „kone“ pod kapotou, u nás zistíte, ako sa 
žilo skutočným rytierom v období „temna“. Povieme si, kto sa mohol stať rytierom a či 
naozaj chodil celý deň vo svojom lesklom brnení. Naši malí rytieri tiež budú musieť 
splniť rôzne úlohy, aby ich napokon kráľovná mohla pasovať do rytierskeho stavu.

VOĽBA RICHTÁRA
Staňte sa na okamih členom mestskej rady a zvoľte si spomedzi seba richtára! 
Zoznámite sa s právami, ale aj s povinnosťami, ktoré boli súčasťou týchto
dôležitých funkcií. Určené pre žiakov 4. ročníka ZŠ.

VEĽKÁ NOC
K sviatkom Veľkej noci sa viaže veľké množstvo  obradov, ale tak isto veľa
tradičných obyčajov, ktoré súviseli s príchodom jari. Symbolmi Veľkej noci boli 
oheň, voda, nové ratolesti stromov a vajíčka – symbolizovali očistu, zdravie
a nový život. Ako vznikol názov kraslica, prečo sa dávali do hrobu a načo sa 
používala kyslá kapusta?  Odpovede na tieto otázky a množstvo iných informácií 
sme si pripravili aj na túto prednášku. 

TAJOMNÝ SVET POD NOHAMI
Zaujímavé rozprávanie o práci archeológa, spojené s hravými úlohami a ukážkou 
zbierkových predmetov vykopaných v Banskej Bystrici a okolí. Deti sa okrem 
množstva iných informácií dozvedia, v ktorej jaskyni žili ľudožrúti, kde sa našiel 
strieborný poklad a ako sa dajú nájsť vykopávky v strope. 
Určené pre žiakov 2 . - 4. ročníka ZŠ

VZDELÁVACIE PROGRAMY V EXTERIÉRI
„ZA ŽIVA V BYSTRICI“
Ako dobre poznáte svoje mesto? Otestujte sa s nami pri prehliadke historického 
centra mesta spojenej s objavovaním tajomstiev vybraných budov. 

NIE JE HRAD AKO HRAD
Možno ani netušíte, ale aj Banská Bystrica má svoj hrad. Čo všetko sa skrývalo 
za hradbami, kde sa nachádzal padací most, vodná priekopa a mnoho iných 
tajomstiev odkryjeme pri zábavnom spoznávaní mestského hradu. 
Určené pre žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ.

OSUDOVÁ CESTA OHŇA
Porekadlo „Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“ poznáme snáď všetci. 
Napriek tomu si len veľmi ťažko dokážeme predstaviť jeho ničivú silu a nespútanosť. 
Porozprávame si o tom, ako tento živel postihol naše mesto, aj ako sa rozhodlo 
mesto proti nemu bojovať. Žiaci absolvujú prechádzku mestom, vyriešia zaujímavé 
úlohy, ktoré odhalia príbeh mesta v deň osudného požiaru z roku 1761.
Určené pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ.

1,60 €
45 min

1,60 €
45 min

2 €
1 - 1,5 h.

2 €
1 - 1,5 h.

2 €
1 - 1,5 h.

2 €
1 - 1,5 h.

2 €
45 min

MÚZEJNÝ ŠKRIATOK
V noci chodí po našom múzeu malý škriatok a robí poriadnu šarapatu. 
So žiakmi sa pozrieme na to, čo ten nezbedník vyparatil a nájdeme predmetom 
správne miesto. Zameriame sa na porovnanie života v minulosti a dnes.
Určené pre 1. a 2. ročník ZŠ.

MATEJOV DOM
Nám. Š. Moysesa 20, Banská Bystrica
tel. číslo: 048/412 55 77
kontaktná osoba: Jaroslava Dobrotová, 
e-mail: md@ssmuzeum.sk, dobrotova@ssmuzeum.sk

Stála expozícia HISTÓRIA MESTA BANSKÁ BYSTRICA 
V stálej expozícii  o histórii Banskej Bystrice vám vyrozprávame vznik 
Stredoslovenského múzea, históriu medeného mesta a umožníme vám spoznať 
jeho najvýznamnejšie osobnosti. Uvidíte hodnotné zbierkové predmety, vzácne 
klenoty a bohatú archeologickú expozíciu. Medzi exponátmi nechýbajú rôzne zbrane, 
ktoré nielen chránili, ale aj brali životy, výsledky práce šikovných rúk bystrických 
remeselníkov, či zbierky gotického umenia v našom meste.



TVORIVÁ DIELŇA K EXPOZÍCII - POD KRÍDLAMI ANJELA
Erby sú v podstate symboly a znamenia, vďaka ktorým sa mestá a obce dokázali 
odlíšiť. Poznáte najstaršiu podobu erbu Banskej Bystrice? Porozprávame sa o vývoji 
a symbolike erbov, pohľadáme rôzne erby v expozícii Matejovho domu a napokon si 
vyrobíme svoj vlastný.

VZDELÁVACIE PROGRAMY K EXPOZÍCII
ZAHRAJME SA V MÚZEU
Vyberte sa s nami na dlhú cestu históriou Banskej Bystrice. Zistíme, kto boli prví 
osadníci, ako bývali Slovania, kto to bol richtár a čo má spoločné anjel s naším 
mestom. Keďže v múzeu nie je žiadna nuda, pomáhať nám bude pexeso.

CESTOVANIE V ČASE
Chceli by ste sa niekedy vrátiť do minulosti? U nás k tomu nepotrebujete žiadny 
záhadný časostroj. V rámci nezvyčajného „cestovania“ žiaci zažijú na vlastnej koži 
(v historickom kostýme), ako sa žilo ich rovesníkom v typickom slovanskom domčeku, 
na šľachtickom dvore, či na bojovom poli, ale priblížime si aj neľahký údel učňov.
Určené pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ.

RYTIERSKE DOBRODRUŽSTVO
Hoci dnes už rytieri vymenili kone za autá a „kone“ pod kapotou, u nás zistíte, ako sa 
žilo skutočným rytierom v období „temna“. Povieme si, kto sa mohol stať rytierom a či 
naozaj chodil celý deň vo svojom lesklom brnení. Naši malí rytieri tiež budú musieť 
splniť rôzne úlohy, aby ich napokon kráľovná mohla pasovať do rytierskeho stavu.

VOĽBA RICHTÁRA
Staňte sa na okamih členom mestskej rady a zvoľte si spomedzi seba richtára! 
Zoznámite sa s právami, ale aj s povinnosťami, ktoré boli súčasťou týchto
dôležitých funkcií. Určené pre žiakov 4. ročníka ZŠ.

VEĽKÁ NOC
K sviatkom Veľkej noci sa viaže veľké množstvo  obradov, ale tak isto veľa
tradičných obyčajov, ktoré súviseli s príchodom jari. Symbolmi Veľkej noci boli 
oheň, voda, nové ratolesti stromov a vajíčka – symbolizovali očistu, zdravie
a nový život. Ako vznikol názov kraslica, prečo sa dávali do hrobu a načo sa 
používala kyslá kapusta?  Odpovede na tieto otázky a množstvo iných informácií 
sme si pripravili aj na túto prednášku. 

TAJOMNÝ SVET POD NOHAMI
Zaujímavé rozprávanie o práci archeológa, spojené s hravými úlohami a ukážkou 
zbierkových predmetov vykopaných v Banskej Bystrici a okolí. Deti sa okrem 
množstva iných informácií dozvedia, v ktorej jaskyni žili ľudožrúti, kde sa našiel 
strieborný poklad a ako sa dajú nájsť vykopávky v strope. 
Určené pre žiakov 2 . - 4. ročníka ZŠ

VZDELÁVACIE PROGRAMY V EXTERIÉRI
„ZA ŽIVA V BYSTRICI“
Ako dobre poznáte svoje mesto? Otestujte sa s nami pri prehliadke historického 
centra mesta spojenej s objavovaním tajomstiev vybraných budov. 

NIE JE HRAD AKO HRAD
Možno ani netušíte, ale aj Banská Bystrica má svoj hrad. Čo všetko sa skrývalo 
za hradbami, kde sa nachádzal padací most, vodná priekopa a mnoho iných 
tajomstiev odkryjeme pri zábavnom spoznávaní mestského hradu. 
Určené pre žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ.

OSUDOVÁ CESTA OHŇA
Porekadlo „Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“ poznáme snáď všetci. 
Napriek tomu si len veľmi ťažko dokážeme predstaviť jeho ničivú silu a nespútanosť. 
Porozprávame si o tom, ako tento živel postihol naše mesto, aj ako sa rozhodlo 
mesto proti nemu bojovať. Žiaci absolvujú prechádzku mestom, vyriešia zaujímavé 
úlohy, ktoré odhalia príbeh mesta v deň osudného požiaru z roku 1761.
Určené pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ.

2 €
1 - 1,5 h.

2 €
1 - 1,5 h.

2 €
1 - 1,5 h.

2 €
1 - 1,5 h.

2 €
1 - 1,5 h.

Modernizáciu vzdelávacieho programu SSM
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Fond je hlavným partnerom projektu.



1,60 €
45 min

2 €
1 - 1,5 h.

2 €
1 - 1,5 h.

2 €
1 - 1,5 h.

2 €
1 - 1,5 h.

TIHÁNYIOVSKÝ KAŠTIEĽ
Radvanská 27, Banská Bystrica 
tel. číslo: 048/410 33 76
kontaktná osoba: Mgr. Lucia Hrčková, PhD.
e-mail: tk@ssmuzeum.sk, hrckova@ssmuzeum.sk

Stála expozícia PRÍRODA STREDNÉHO SLOVENSKA
Prehliadka stálej expozície so zameraním na spoznávanie geológie, fauny a flóry, 
na charakteristiku a porovnávanie biotopov vyskytujúcich sa na strednom Slovensku. 

VZDELÁVACIE PROGRAMY K EXPOZÍCII
Interaktívne spoznávanie hornín a minerálov s geológom  Ing. Miroslavom Schmidtom. 
Výukový program približuje žiakom  geológiu a jej disciplíny (predovšetkým mineralógiu,
petrografiu, paleontológiu a historickú geológiu)  -  nerast, hornina, fosília, nerastné 
suroviny. Stavba a zloženie Zeme. Geologická stavba Slovenska ako súčasti 
Karpatského oblúka, Stručná geologická  stavba jadrových pohorí s akcentom na Tatry. 
História vzniku Zeme.  História vývoja človeka, spojenie vývoja človeka s používaním 
kameňa. Nerastné suroviny, ich význam a ťažba, ako v minulosti, tak aj v súčasnosti.  
Spojenie prezentovaných informácií s praktickými ukážkami nerastov, hornín, fosílií. 
Predstavenie (názorné ukážky) rôznych možností určovania nerastov a hornín. 

Z ríše parazitológie - KUKUČKA, AKO JU (NE)POZNÁME
Výukový program približuje svet parazitov a hostiteľov z vtáčej ríše. Prednáška 
o zaujímavých prispôsobeniach kukučiek, ako hniezdnych parazitov iných vtáčích
druhov. Druhy na Slovensku a vo svete. Význam kukučiek pre prírodu, odhaľovanie 
zaujímavých faktov zo života týchto zvierat.  

MÄSOŽRAVÉ RASTLINY 
Výukový program približuje zaujímavosti zo sveta rastlinnej ríše so zameraním 
na mäsožravé rastliny. Prednáška zameraná na biotopy mäsožravých rastlín a príčiny
vzniku predácie  v rastlinnej ríši. Typy pascí jednotlivých druhov, druhová pestrosť 
na Slovensku a vo svete. Zaujímavosti zo sveta týchto nevšedných rastlinných predátorov. 
Program je doplnený aj o tvorivé dielne, kde si žiaci vytvoria rôzne typy lapacích
mechanizmov a naučia sa základy pestovania týchto rastlín v domácich podmienkach. 

VZDELÁVACIE PROGRAMY K VÝSTAVE  SEDÍM NA VEDENÍ A JE MI DOBRE
(Termín: 18. 3. – 12. 6. 2022)

SEDÍM NA VEDENÍ A JE MI DOBRE 
Výukový program približuje žiakom dôsledky používania elektriny na vtáctvo a riešenia 
týchto problémov. Dnes je pre nás elektrina už úplnou samozrejmosťou, avšak vtáky 
sa za pomerne krátky čas existencie týchto bariér nedokázali prispôsobiť. Elektrické 
vedenia sú neoddeliteľnou súčasťou funkčnej modernej spoločnosti a vďaka 
zodpovednému prístupu  ochranárov a energetických spoločností sa na Slovensku 
inštalujú prvky, ktoré vtáctvo ochránia. Ako tieto prvky vyzerajú a fungujú? 
Aké to je bez problémov sedieť na elektrickom vedení? 

PRELET NAD BEZPEČNÝM MIESTOM (premietanie filmu, dĺžka trvania filmu: 29 min) 
Odborníci sa znížením vplyvu elektrických vedení na operence zaoberajú veľmi dlho. 
Ako je možné predchádzať zraneniam a usmrteniam operencov? Dozviete sa
v dokumente, ktorý vznikol vďaka projektu LIFE Energia. Podporila ho Európska únia
z programu Life a Ministerstvo životného prostredia SR.

KEĎ VTÁČKA CHYTAJÚ, PEKNE MU SPIEVAJÚ? 
Výukový program približuje žiakom zaujímavú výskumnú metódu založenú na označovaní 
vtákov špeciálnymi ornitologickými krúžkami. Krúžkovanie vtákov patrí k  najúčinnejším 
metódam na zistenie ich migračných trás, biológie, ekológie a správania. Čo všetko
ornitológom a krúžkovateľom  prezradí krúžok na nohe vtáka? Zážitková beseda, 
na ktorej sa žiaci dozvedia históriu vzniku krúžkovania, ciele, spôsoby značenia vtákov
a v prípade záujmu zažijú aj terénnu prácu s krúžkovateľom. 

INÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY 
HLÚPY DODO  
Pútavá prednáška spojená s besedou na tému vymretých živočíchov. Prečo vták Dodo
nevydržal po boku človeka ani 100 rokov? Prednáška zameraná na oboznámenie 
sa s najznámejšími  živočíšnymi druhmi, ktoré v posledných storočiach vymreli príčinou
človeka. Následná  beseda so žiakmi na tému krehkosti ekosystémov, efektu domina, 
výziev do budúcnosti v súvislosti s ochranou druhov. 

PRÍRODA AKO VZOR 
Čo je to Bionika? Výukový program je zameraný na spoznávanie prírody  a jej procesov,
ktoré sú inšpiratívne pre ľudí. Prednáška odkrývajúca vzájomné súvislosti s vecami 
našej každodennej potreby, ktoré majú východisko z prírody.  Výukový program
je doplnený aj o zážitkové ukážky a aktivity zamerané na odkrývanie prírodných 
princípov v nadväznosti na ich prepojenie s technikou. Súčasťou výukového programu 
je aj pracovný zošit pre žiakov. 



2 €
1 - 1,5 h.

2 €
1 - 1,5 h.

2 €
1 - 1,5 h.

2 €
1 - 1,5 h.

Po dohode je možné spracovať aj iný vzdelávací program 
s PRÍRODOVEDNÝM ZAMERANÍM (ekológia, environmentalistika, botanika, 

zoológia, geológia, etológia zvierat) podľa konkrétnych požiadaviek učiteľov.

Viac informácií Vám poskytne: 
Mgr. Ivana ŽAČOKOVÁ, manažér vzdelávania

t. č. 0915 788 146, 048/412 55 87, 
e-mail: zacokova@ssmuzeum.sk; vzdelavanie@ssmuzeum.sk

Stála expozícia PRÍRODA STREDNÉHO SLOVENSKA
Prehliadka stálej expozície so zameraním na spoznávanie geológie, fauny a flóry, 
na charakteristiku a porovnávanie biotopov vyskytujúcich sa na strednom Slovensku. 

VZDELÁVACIE PROGRAMY K EXPOZÍCII
Interaktívne spoznávanie hornín a minerálov s geológom  Ing. Miroslavom Schmidtom. 
Výukový program približuje žiakom  geológiu a jej disciplíny (predovšetkým mineralógiu,
petrografiu, paleontológiu a historickú geológiu)  -  nerast, hornina, fosília, nerastné 
suroviny. Stavba a zloženie Zeme. Geologická stavba Slovenska ako súčasti 
Karpatského oblúka, Stručná geologická  stavba jadrových pohorí s akcentom na Tatry. 
História vzniku Zeme.  História vývoja človeka, spojenie vývoja človeka s používaním 
kameňa. Nerastné suroviny, ich význam a ťažba, ako v minulosti, tak aj v súčasnosti.  
Spojenie prezentovaných informácií s praktickými ukážkami nerastov, hornín, fosílií. 
Predstavenie (názorné ukážky) rôznych možností určovania nerastov a hornín. 

Z ríše parazitológie - KUKUČKA, AKO JU (NE)POZNÁME
Výukový program približuje svet parazitov a hostiteľov z vtáčej ríše. Prednáška 
o zaujímavých prispôsobeniach kukučiek, ako hniezdnych parazitov iných vtáčích
druhov. Druhy na Slovensku a vo svete. Význam kukučiek pre prírodu, odhaľovanie 
zaujímavých faktov zo života týchto zvierat.  

MÄSOŽRAVÉ RASTLINY 
Výukový program približuje zaujímavosti zo sveta rastlinnej ríše so zameraním 
na mäsožravé rastliny. Prednáška zameraná na biotopy mäsožravých rastlín a príčiny
vzniku predácie  v rastlinnej ríši. Typy pascí jednotlivých druhov, druhová pestrosť 
na Slovensku a vo svete. Zaujímavosti zo sveta týchto nevšedných rastlinných predátorov. 
Program je doplnený aj o tvorivé dielne, kde si žiaci vytvoria rôzne typy lapacích
mechanizmov a naučia sa základy pestovania týchto rastlín v domácich podmienkach. 

VZDELÁVACIE PROGRAMY K VÝSTAVE  SEDÍM NA VEDENÍ A JE MI DOBRE
(Termín: 18. 3. – 12. 6. 2022)

SEDÍM NA VEDENÍ A JE MI DOBRE 
Výukový program približuje žiakom dôsledky používania elektriny na vtáctvo a riešenia 
týchto problémov. Dnes je pre nás elektrina už úplnou samozrejmosťou, avšak vtáky 
sa za pomerne krátky čas existencie týchto bariér nedokázali prispôsobiť. Elektrické 
vedenia sú neoddeliteľnou súčasťou funkčnej modernej spoločnosti a vďaka 
zodpovednému prístupu  ochranárov a energetických spoločností sa na Slovensku 
inštalujú prvky, ktoré vtáctvo ochránia. Ako tieto prvky vyzerajú a fungujú? 
Aké to je bez problémov sedieť na elektrickom vedení? 

PRELET NAD BEZPEČNÝM MIESTOM (premietanie filmu, dĺžka trvania filmu: 29 min) 
Odborníci sa znížením vplyvu elektrických vedení na operence zaoberajú veľmi dlho. 
Ako je možné predchádzať zraneniam a usmrteniam operencov? Dozviete sa
v dokumente, ktorý vznikol vďaka projektu LIFE Energia. Podporila ho Európska únia
z programu Life a Ministerstvo životného prostredia SR.

KEĎ VTÁČKA CHYTAJÚ, PEKNE MU SPIEVAJÚ? 
Výukový program približuje žiakom zaujímavú výskumnú metódu založenú na označovaní 
vtákov špeciálnymi ornitologickými krúžkami. Krúžkovanie vtákov patrí k  najúčinnejším 
metódam na zistenie ich migračných trás, biológie, ekológie a správania. Čo všetko
ornitológom a krúžkovateľom  prezradí krúžok na nohe vtáka? Zážitková beseda, 
na ktorej sa žiaci dozvedia históriu vzniku krúžkovania, ciele, spôsoby značenia vtákov
a v prípade záujmu zažijú aj terénnu prácu s krúžkovateľom. 

INÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY 
HLÚPY DODO  
Pútavá prednáška spojená s besedou na tému vymretých živočíchov. Prečo vták Dodo
nevydržal po boku človeka ani 100 rokov? Prednáška zameraná na oboznámenie 
sa s najznámejšími  živočíšnymi druhmi, ktoré v posledných storočiach vymreli príčinou
človeka. Následná  beseda so žiakmi na tému krehkosti ekosystémov, efektu domina, 
výziev do budúcnosti v súvislosti s ochranou druhov. 

PRÍRODA AKO VZOR 
Čo je to Bionika? Výukový program je zameraný na spoznávanie prírody  a jej procesov,
ktoré sú inšpiratívne pre ľudí. Prednáška odkrývajúca vzájomné súvislosti s vecami 
našej každodennej potreby, ktoré majú východisko z prírody.  Výukový program
je doplnený aj o zážitkové ukážky a aktivity zamerané na odkrývanie prírodných 
princípov v nadväznosti na ich prepojenie s technikou. Súčasťou výukového programu 
je aj pracovný zošit pre žiakov. 


