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Pamiatky môjho mesta 
Handlová
Slovenské národné 
múzeum – Múzeum 
Bojnice a Komisia 
p a m ä t i h o d n o s t í 
mesta Handlová 
zorganizovali výsta-
vu žiackych prác 
– Pamiatky môjho 
mesta Handlová. 
Vernisáž sa usku-
točnila v sobotu 19. 
decembra 2009 o 
14.00 h v Stĺpovej sieni Bojnického 
známku a môžete si ju v týchto priestoroch pozrieť do 
6. januára 2010.
V Handlovej bude výstava sprístupnená od 15.1.2010 
v priestoroch Domu Kultúry mesta Handlová.

Projekt Pamiatky môjho mesta bol realizovaný a finan-
covaný ako súčasť projektu Slovenského národného 
múzea (SNM) Škola v múzeu / Veda hrou, v spolu-
práci SNM – Múzea Bojnice a ZŠ na Školskej ulici 
v Handlovej. Deti počas celého roka v rámci krúžkovej 
činnosti absolvovali niekoľko stretnutí s pracovníčkou 
Krajského pamiatkového úradu Trenčín, pobočka 
Prievidza, Mgr. Líviou Blahovou a spoznávali 
pamiatky mesta Handlová. Následne vybrané 

pamiatky dokumentovali a po absolvovaní školenia 
pod vedením vedúcej Fotoklubu Junior pri Centre 

voľného času 
v Prievidzi Magdy 
M a l i c h o v e j , 
odfotografovali. 
S Komisiou 
pamätihodností 
mesta Handlová 
pripravovali ako 
spoluorganizá-
tori podujatia 
zamerané na 
významné his-
torické udalosti 
mesta ako 633. 
výročie založenia 

mesta, 330. výročie bitky pri Handlovej a 410. výro-
čie vyplienenia mesta Turkami a Tatármi. Výstupom 
tohto projektu je práve spomínaná výstava fotografií 
deťmi vybraných pamätihodností. 

Projekt je určený predovšetkým deťom a mládeži. 
Jeho cieľom je priblížiť naše kultúrne dedičstvo 
uchovávané v muzeálnych inštitúciách ako čosi, čo 
nie je len zavreté vo vitrínach alebo depozitároch, ale 
čo súvisí s každodenným životom bežného človeka 
všetkých vekových kategórií. Inak povedané, mnohé 
muzeálie a artefakty sa tu zrazu z polohy „na dištanc“ 
predstavujú návštevníkom a poslucháčom v priamej 
reči a bezprostredne ich oslovujú prostredníctvom 

príťažlivých prezentačných foriem múzejných peda-
gógov. V tomto roku SNM – Múzeum Bojnice realizo-
valo týmto spôsobom dva projekty: „Pamiatky môjho 
mesta“ a „Bojnice v pamäti“. Autormi projektov sú Ing. 
Erik Kližan a Mgr. Diana Kmeťová Miškovičová.

Ako projekt vnímajú naši handlovskí školáci?
Projekt sme zakončili výstavou, ktorá sa niesla v 
„historickom“ duchu. S nápadom uskutočniť tento 
projekt prišlo Slovenské národné múzeum – Múzeum 
Bojnice. My deti, ktoré sme sa na tomto projekte 
zúčastňovali, sme si ho nazvali fotografický alebo 
historický krúžok. Fotografický preto, lebo sme sami 
fotili pamätihodnosti mesta a tieto fotografie sú teraz 
vystavené v Bojnickom zámku. A historický preto, 
lebo sme pátrali po histórii nášho mesta a spozná-
vali sme jeho pamiatky. Okrem fotenia sme chodili na 
rôzne výlety a vystupovali sme na mestských podu-
jatiach v dobových kostýmoch so svojimi textami 
k udalostiam. Napríklad sme boli v Čachticiach na 
hrade, v katakombách a v múzeu. Ďalej na hrade 
Beckov a v miestnom skanzene. Naučili sme sa 
narábať a fotiť s profesionálnym fotoaparátom. Všetci 
sme spolu zažili veľmi veľa zábavy a dúfam, že ešte 
niekedy budeme takto spolu pracovať. Na projekte 
sa zúčastnili títo moji kamaráti a spolužiaci: Lenka 
Hoosová, Tomáš Chovanec, Paťa Lukačovičová, 
Vladka Šišuláková, Kiko Čeri, Rudko Straka, Miško 
Kučera, Pavlínka Ivanová, Sára Krušpánová, Adam 
Komár, Simonka Komárová, Peťo Jambrich, Tomáš 
Greguš a ja, 

Dodo Rückschloss.

Primátor mesta Handlová pokrstil pamätné DVD a pamätný list

Netradične po Európe
Základná škola Morovnianska cesta organizovala 
dňa 26.11.2009 “Deň otvorených dverí” netradične. 
Tento rok sme pripravili “Cestovanie Európskou 
úniou“.
Každá trieda prezentovala jednu krajinu EÚ : 
Belgicko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Írsko, 
Taliansko, Bulharsko, Rumunsko, Anglicko, Nemecko, 
Holandsko, Švédsko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, 
Španielsko, ČR, Fínsko, Portugalsko( krajiny si triedy 
vyžrebovali ) Napr.: v Belgicku sa naši najmenší 
nulťáci predstavili tancom, v Poľsku nás privíta-
li pesničkami a tradičným jarmokom, v Taliansku 
deti plávali na gondole a maliar Leonardo da Vinci 
maľoval Monu Lízu, Dánsko nás vítalo rozprávkou o 
Snehovej kráľovnej, vo Fínsku nás privítali fínskou 

rečou, mali pripravenú aj saunu, Francúzsko prezen-
tovali Eiffelovou vežou a parfémami, vo Švédsku nám 
zatacovala hudobná skupina ABBA, v Grécku sa nám 
predstavili bohovia a učenci, Holandsko sa predsta-
vilo ako krajina syrov, v Bulharsku nás deti učili po 
bulharsky, v Anglicku nám predstavili krajinu Alžbety 
II. a hrala známa skupina Beatles, predstavili nám 
Londýn a univerzitné mestá, Nemecko odprezento-
vali známou automobilkou a plyšovými medvedíkmi, 
v Rumunsku nám predstavili Draculu, prímorské 
pláže a kočovný život, Česká republika nám predsta-
vila Prahu, Írsko deti prezentovali tancom, Rakúsko 
nám predstavilo hudobného skladateľa A: Mozarta, 
Portugalsko nám utkvelo v pamäti ako krajina dob-
rého futbalu, vína a moreplavcov, prechádzku po 
Maďarsku a oddych pri Balatone nám spestril čardáš, 
v Španielsku nás vítal toreádor a svoju šikovnosť 

predviedla skupina futbalistov...Všetky krajiny mali 
deti super pripravené. Triedy mali vyzdobené, hrala 
hudba typická pre danú krajinu.
Rodičia prezentovali Slovensko pri vstupe do budovy 
školy . Vítali hostí chlebom a soľou, oblečení boli v 
krojoch, hrali slovenské piesne, podávali bryndzové 
halušky, slaninu, klobásu ...
Všetky triedy boli vyhodnotené a získali malú odme-
nu.
V triedach hodnotili rodičia, starí rodičia a verejnosť 
výzdobu, prezentovanie tradícií a krátky program 
( spev, tanec, scénka, prednes...). Na akciu prišlo 
veľmi veľa rodičov a hostí. Deti sa hravou formou 
naučili o krajine, ktorú predstavovali (polohu, zvyky, 
tradície, kultúru). Vysoko si vážime spoluprácu ro-
dičov, bez ktorých by toto podujatie nebolo takým 
zaujímavým.

Decembrové oslavy v Materskej 
škole na Ul. SNP v Handlovej
December nie je len posledným mesiacom v kalen-
dári, ale súčasne aj mesiacom najkrajších sviatkov 
v roku. Táto skutočnosť je dobre známa aj deťom 
a učiteľkám z MŠ na Ul. SNP v Handlovej.
Od začiatku decembra sa postupne menil interiér 
MŠ. Triedy, okná a priestory dýchajú sviatočnou 
atmosférou. Pri vstupe do budovy všetkých pri-
víta nádherný živý vianočný stromček, za ktorý 
ďakujeme v mene všetkých detí jednému z rodičov, 
pánovi Líškovi. Každá trieda je nádherne vyzdobená 

zimnými a vianočnými motív-
mi. Predzvesťou vianočných 
sviatkov je tradične aj v našej 
MŠ sviatok Mikuláša. Deti ho 
oslávili spoločne v Dome kultú-
ry v Handlovej na divadelnom 
predstavení „Cirkus Prndolíno“ 
v podaní I. Suchého a B. 
Čukana. Ich zábavné vystúpe-
nie pobavilo nielen deti, ale aj 
pani učiteľky. Na záver prišiel 

aj sám Mikuláš, ktorý stihol rozniesť balíčky, kým 
deti sledovali predstavenie. Po návrate do materskej 
školy si každý našiel svoj mikulášsky darček.

V decembri tradične organizujeme vianočné posede-
nia s rodičmi. Deti majú pripravený kultúrny program, 
v ktorom sa predstavia ako zdatní recitátori, hudobní-
ci, speváci, či tanečníci. Rodičom dobre padne trochu 
relaxu v predvianočnom zhone a „malí umelci“ veľmi 
radi ukážu, aké talenty sa v nich skrývajú. Na oplátku 
sa ich rodičia postarali, aby na stoloch v triedach 
počas posedenia nechýbalo občerstvenie, dokonca 
aj vlastnoručne napečené zákusky, za čo všetkým, 
ktorí sa o to zaslúžili, veľmi pekne ďakujeme. Plné 
stoly pripomenuli Vianoce, a preto touto cestou želá-
me všetkým deťom z Materskej školy na Ul. SNP 27 
v Handlovej a ich rodičom šťastný nový rok. 

Daniela Hudáková, učiteľka MŠ UL. SNP 27 v Handlovej
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