Spojená škola, Hlavná 53, 045 01 Moldava nad Bodvou

Návšteva ľudovej izby
Písomná správa

Pri plánovaní celoročných aktivít sa pedagógovia – Mgr. J. Laczkóová, Mgr. B.
Greczmajerová a Mgr. H. Kajkóová zamerali na sprostredkovanie kultúrnych tradícií
a zvykov svojim žiakom.
Dňa 1.10.2014 sa žiaci IV. BVM, V. BVM a IV. AM spolu so svojimi učiteľmi
vybrali na návštevu „Slovenskej ľudovej izby“, spojenú s vychádzkou a poznávaním okolia
školy. Ľudová izba sa nachádza v obytnej zóne na ulici Severná 25 v Moldave nad Bodvou.
V prízemných priestoroch bytovky ju zriadila tu bývajúca pani, ktorá vykonáva aj funkciu
domovníčky. Jej zanietenie pre kultúrne a ľudové tradície bolo zjavné hneď po príchode.
V úvode exkurzie všetkých milo privítala, ozrejmila nám jedinečnú myšlienku, ktorú
zrealizovala najskôr z dôvodu skrášlenia nevyužitého priestoru, aj pre vlastné potešenie.
Neskôr sa jej nápad ujal, na návštevy sa hlásia žiaci základných škôl mesta. V dvoch
miestnostiach bol žiakom sprostredkovaný vizuálny zážitok, spojený s rozvojom zmyslových
funkcií, nakoľko všetky vystavené predmety si mohli nielen pozrieť, ale aj podržať, či
vyskúšať. Zhromaždené kusy sú darom od rôznych ľudí, ktorých oslovila pani domovníčka,
ale aj od spontánnych darcov, ktorí sa o tejto milej zbierke dozvedeli z rozprávania. Izby
zdobia úžitkové predmety, krčahy, črpáky, vyšívané obrusy, výrobky zo skla, keramiky,
oblečenie, detské hračky z dôb minulých. Žiaci mnohé z týchto „pokladov“ expozície
nepoznali, preto im boli poskytnuté informácie o ich používaní. Využívala sa metóda otázok
a odpovedí, žiaci hravou formou nadobudli poznatky o tradičných predmetoch používaných
v minulosti v domácnostiach.
V závere návštevy pani hostiteľka ponúkla žiakov
ovocím a pečivom.
Uchovávanie ľudových tradícií je nesporne významné z hľadiska celkového rozvoja
regiónu a obyvateľov v ňom žijúcich. Aj naši žiaci sú jeho súčasťou. Cieľom pedagógov bolo
aj takýmto spôsobom prispieť k obohateniu žiakov novými zážitkami a vedomosťami.
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