6.- 9. roèník základných škôl
a osemroèné gymnáziá

Mlados s Mladými letami
Asistované prehliadky

Program využíva rôzne informaèné pramene: písomné, obrazové, hmotné
a hudobné. Porovnávanie dôb minulých so súèasnosou formuje u detí
a mládeže vytváranie kritického historického názoru. Za symbol rozvoja detskej
kultúry program volí vznik vydavate¾stva Mladé letá v roku 1950. Vydavate¾stvo
spája mládež z 50. rokov so súèasnou generáciou detí.
Na pozadí uvedeného symbolu je vytvorený dialóg mládeže a lektora v interiéri 50.
rokov. Smeruje k životným hodnotám, kultúre, záujmom a kreativite detí 50.rokov.
Výsledkom dialógu je spoloèné skladanie mozaiky uvedeného obdobia dejín.
Program pracuje najmä s dobovými fotografiami a tlaèeným materiálom.
Požiadavka múzea
Žiaci si môžu prinies fotografie príbuzných alebo známych, ktorí boli demi
v uvedenom období. Uèite¾om dopredu vybraný žiak v skupine vyrozpráva príbeh
zo školských lavíc, ktorý získal od respondenta.

Som diea pädesiatych rokov
Besedy s osobnosami

Osobnosti rôznych profesií hovoria o svojich životných skúsenostiach
z poh¾adu mládeže 50. rokov. Cie¾om besedy je podpori odvahu žiakov
komunikova s dospelou osobou a získa informácie o uvedenej dobe.
Besedujúci má k dispozícii vlastné dobové fotografie. Tým vznikne možnos
vizuálneho porovnávania detstva v 20. a 21. storoèí. Závereèné spoloèné
fotografovanie vytvorí milú spomienku a prispeje k vytvoreniu fotogalérie besied.

Hláste sa na program
Múzeum mesta Bratislavy
hneï po obdržaní tohto materiálu

Tel.: 00421 2 59205135
e-mail: husova@bratislava.sk
www.muzeum.bratislava.sk
Zaèiatok o 10.00 h
Ilustrácie z èasopisov ZORNICKA 1950 - 1960
foto: ¼udmila Mišurová

Termíny besied, utorky
október:
10.; 17.; 24.; 31.; 2006
november:
07.; 14.; 21.; 28.; 2006
december:
05.;12.; 2006
január:
09.; 16.; 23.; 2007

Balík tvorivých aktivít pre deti a mládež
k výstave: Vitajte a nevyzúvajte sa prosím
Naše bývanie v 50. rokoch

od 20. septembra 2006 do 4. februára 2007
Projekt sa realizuje podporou Grantového programu
Hlavného mesta SR Bratislavy - ART BRATISLAVENSIS
Tento projekt sa uskutoènil vïaka podpore Nadácie SPP
Autorka projektu: PhDr. Beáta Husová
Projekt je realizovaný ako súèas programu Bližšie k múzeu.
tlaè: www.dizajny.sk

Univerzitná
knižnica
v Bratislave

O projekte

2.- 5. roèník základných škôl

Projekt Vitajte a nevyzúvajte sa prosím je sprievodným programom
vzdelávacieho charakteru, ktorý dopåòa, ilustruje a oživuje výstavu s rovnomenným
názvom s podtitulom Naše bývanie v 50. rokoch. Výstavu a program ponúka
Múzeum mesta Bratislavy od 20. septembra 2006 do 4. februára 2007.

Ozajstné rozprávanie
s kamarátkou Zornièkou

Projekt Vitajte a nevyzúvajte sa prosím je balíkom tvorivých aktivít.
Ide o interaktívne asistované prehliadky výstavy založené na dialógu medzi
úèastníkmi a múzejným pedagógom.

Program ponúka vedomosti o dobe
prostredníctvom autentických obrázkov,
hier, hlavolamov èerpaných zo Zornièky. Zaèala vychádza v rokoch 1949/50
a stala sa skutoènou kamarátkou detí. Na pozadí ukážok ilustrácií a èlánkov
v èasopisoch súèasné deti získajú preh¾ad o kultúre, školstve a záujmoch ich
rovesníkov z minulého storoèia.
Súèasou programu je podnetná hra, tzv. „vystrihovanky“. Aktivita prebúdza
kreativitu detí a mládeže, poskytuje ukážky odievania detí v uvedenej dobe.
Vhodným doplnením je èestný list návštev Vitajte ..., ktorý dokumentuje
návštevnos detí.

Tvorivo nadväzuje na uèebné osnovy dejepisu,
náuky o spoloènosti a vlastivedy na základných
školách a osemroèných gymnáziách. Rozširuje
vzdelanie a vedomosti žiakov, formuje zruènosti,
prácu s historickým materiálom, komunikaèné
schopnosti a napomáha orientova sa v histórii.
Projekt porovnáva život detí a mládeže
v 50. rokoch a dnes. Konfrontuje spôsob života
v minulosti a súèasnosti. Formuje historické
vedomie a kritické myslenie žiakov.

Témy
Ozajstné rozprávanie s kamarátkou Zornièkou, asistovaná prehliadka
2.- 5. roèník základných škôl.
Mlados s Mladými letami, asistovaná prehliadka
6.- 9. roèník základných škôl a osemroèné gymnáziá.
Som diea pädesiatych rokov, besedy,
6. - 9. roèník základných škôl a osemroèné gymnáziá.

Pilotné asistované prehliadky
prezentácie pre pedagógov, Stará radnica
20. september 2006, 9 00 h
Ozajstné rozprávanie
s kamarátkou Zornièkou
2. - 5. roèník základných škôl
21. september 2006, 9 00 h
Mlados s Mladými letami
6. - 9. roèník základných škôl
a osemroèné gymnáziá

Hláste sa na program
Múzeum mesta Bratislavy, Stará radnica
utorok až piatok od 10.00 h
minimálne 1 týždeò vopred
maximálny poèet detí 30
Tel.: 00421 2 59205135
e-mail: husova@bratislava.sk,
www.muzeum.bratislava.sk

