
Program Tajomstvá v Karpatoch   
  

Pondelok  

07:40 – 08:00  
Pre deti prichádzajúce z Bratislavy: Príchod detí na Hlavnú železničnú stanicu, 

odchod vlaku je o 8:18  

07:45 – 08:30  
Pre deti prichádzajúce priamo do Pezinka: Príchod detí pred Malokarpatské 

múzeum  

08:30 – 09:00  Zoznámenie sa s programom, hry na zoznámenie  

09:00 – 09:30  Desiata  

09:30 – 10:00  Presun vláčikom do Svätého Jura  

10:00 – 11:30  
Vzdelávací program Objavujeme Svätý Jur - objavíme ako sa v minulosti v 

meste žilo, kto ho riadil a v akých priestoroch sa toto všetko odohrávalo  

11:30 – 13:30  Obed a oddych  

13:30 – 15:00  
Vzdelávací program Slovania vo Svätom Jure – vďaka predmetom nájdeným na 

hradisku vo Svätom Jure, bližšie spoznáme život našich predkov. Spoločne sa 

dozvieme, ako vyzerali ich obydlia, čo jedli alebo ako sa obliekali  

15:00 – 16:00  Presun späť do Pezinka  

16:00 – 16:30  Olovrant  

16:30 – 17:00  Príchod rodičov v Pezinku pred Malokarpatské múzeum  

16:30 – 17:00  
Príchod rodičov v Bratislave na Hlavnú železničnú stanicu, vlak z Pezinka prichádza 

o 16:42  

  
Utorok  

07:40 – 08:00  
Pre deti prichádzajúce z Bratislavy: Príchod detí na Hlavnú železničnú stanicu, 

odchod vlaku je o 8:18  

07:45 – 08:30  
Pre deti prichádzajúce priamo do Pezinka: Príchod detí  pred Malokarpatské 

múzeum  

08:30 – 09:00  Spoločné hry  

09:00 – 09:30  Desiata  

09:30 – 11:00  
Vzdelávací program Pivnica a jej tajomstvá - len za pomoci svetla bateriek 

spoločne preskúmame múzejnú  pivnicu v Malokarpatskom múzeu  

11:00 – 12:00  Hráme sa a športujeme vonku  

12:00 – 13:30  Obed a oddych  

13:30 – 16:00  
Spoločné hry a riešenie prvých rébusov a indícií Veľkej záhady v Zámockom 

parku  

16:00 – 16:30  Olovrant  

16:30 – 17:00  Príchod rodičov v Pezinku  pred Malokarpatské múzeum  

16:30 – 17:00  
Príchod rodičov v Bratislave na Hlavnú železničnú stanicu, vlak z Pezinka 

prichádza o 16:42  

  
  
   



Streda  

07:40 – 08:00  
Pre deti prichádzajúce z Bratislavy: Príchod detí na Hlavnú železničnú stanicu, 

odchod vlaku je o 8:18  

07:45 – 08:30  
Pre deti prichádzajúce priamo do Pezinka: Príchod detí pred Malokarpatské 

múzeum  

08:30 – 09:00  Ranné spoločné hry  

09:00 – 09:30  Desiata  

09:30 – 11:00  
Vzdelávací program Prešík a Prešinka - súrodenci, trochu vzdialení dnešným 
deťom. Spoznáme vinohradnícke prostredie, v ktorom nie je televízor, tablet ani 

mobil...tam, kde hrozno hýri rôznymi farbami, krásne vonia a chutí  

11:00 – 12:00  Pohybové hry vonku  

12:00 – 13:30  Obed a oddych  

13:30 – 16:00  Športové hry a aktivity  

16:00 – 16:30  Presun späť  

16:30 – 17:00  Príchod rodičov v Pezinku na Radničné námestie  

16:30 – 17:00  
Príchod rodičov v Bratislave na Hlavnú železničnú stanicu, vlak z Pezinka 

prichádza o 16:42  

  

Štvrtok  

07:40 – 08:00  
Pre deti prichádzajúce z Bratislavy: Príchod detí na Hlavnú železničnú stanicu, 

odchod vlaku je o 8:18  

07:45 – 08:30  
Pre deti prichádzajúce priamo do Pezinka: Príchod detí pred Malokarpatské 

múzeum  

08:30 – 09:00  Spoločné hry  

09:00 – 09:30  Desiata  

09:30 – 11:00  
Tvorivé dielne Hrnčiarstvo najstaršie remeslo – hrnčiarske remeslo poznali už 
v praveku. Z hliny si spoločne vyrobíme hrnčeky a nádobky v Malokarpatskom 

múzeu  

11:00 – 12:00  Pohybové aktivity vonku  

12:00 – 13:00  Obed a oddych  

13:00 – 13:30  Presun na kúpalisko  

13:30 – 15:30  Šantenie vo vode a spoločné hry na kúpalisku  

15:30 – 16:30  Olovrant a presun späť  

16:30 – 17:00  Príchod rodičov v Pezinku pred Malokarpatské múzeum  

16:30 – 17:00  
Príchod rodičov v Bratislave na Hlavnú železničnú stanicu, vlak z Pezinka 

prichádza o 16:42  



 Piatok  

07:40 – 08:00  
Pre deti prichádzajúce z Bratislavy: Príchod detí na Hlavnú železničnú 

stanicu,  odchod vlaku je o 8:18  

07:45 – 08:30  
Pre deti prichádzajúce priamo do Pezinka: Príchod detí pred Malokarpatské 

múzeum  

08:30 – 09:00  Spoločné hry  

09:00 – 09:30  Desiata  

09:30 – 12:00  Miniolympiáda – deti súťažia v športových aktivitách v tímoch  

12:00 – 13:30  Obed a oddych  

13:30 – 15:30  

Interaktívny vzdelávací program Ako sa žilo v 4. tisícročí pod Malými 

Karpatmi – vyskúšame si náročný život pravekých ľudí – ako žili, čo jedli, ako sa 
obliekali. Zistíme, čo všetko obnášal svet v 4. tisícročí pod Malými Karpatmi.  

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.  

15:30 – 16:00  Odovzdanie certifikátov  

16:00 – 16:30  Olovrant,  

16:30 – 17:00  Príchod rodičov v Pezinku pred Malokarpatské múzeum  

16:30 – 17:00  
Príchod rodičov v Bratislave na Hlavnú železničnú stanicu, vlak z Pezinka prichádza 

o 16:42  

  
Zmena programu vyhradená.  

  
 

 


