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INTERAKTÍVNE VÝSTAVY 2020  
 

Na prenájom, príp. na predaj ponúkame originálne interaktívne výstavy vedeckých hračiek, hlavolamov 

a fyzikálnych experimentov: 

 

1. Kaleidoskop – vedecká hračka,      

2. Koleso – vedecká hračka, 

3. Vynálezy – vedecká hračka, 

4. Škola – vedecká hračka, 

5. Sea – Scientific Toy / More – vedecká hračka  

6. Technika – vedecká hračka, 

7. Vedecká hračka predškolákom, 

8. Kaleidoskop vedeckých hračiek 

9. Kyvadlo – vedecká hračka. 

 

Názov výstavy charakterizuje jej zameranie či nosný predmet výstavy. Každá výstava má: vlastný námet 

a scenár; hračky, hry a zariadenia, s ktorými sa môže efektívne hrať každý návštevník; informačný leták 

a plagát s logom; obsahovo a graficky odlišné manuály; doplnkové a dekoračné predmety (rôzne druhy 

kaleidoskopov či okuliarov, hlavolamy, autíčka, kópie obrazov, videofilm, ...). 

Základom väčšiny výstav je min. 60 vedeckých hračiek, 10 hlavolamov a 10 neškolských experimentov.  

Prenájom základných výstav: 10 €/deň výstavy. 

Rozšírením môže byť komplet hračiek pre predškolákov, interiérové predmety do tmavého priestoru 

vrátane luminiscenčnej fólie na stopy blesku, optické klamy, Loto-matematika a originálna didaktická 

stolová hra ChemPlay na príjemné a zábavné učenie anorganickej chémie. 

Na inštaláciu a prevádzku nájomcom vybranú interaktívnu výstavu (na základe zmluvy o prenájme) je 

vhodná väčšia miestnosť či učebňa, v ktorej je min. 10 stolov/vodorovných výstavných plôch.  

Materiály výstav prepravíme v kufroch verejnou dopravou (okrem výstav č. 4. a 9., ktoré sa zmestia do 

osobného auta zabezpečeného nájomcom).  

Výstavu nainštalujeme (1-5 hodín) a nadväzne zacvičíme animátorov nájomcu.  

Ku každej výstave poskytneme vysvetľujúce textovo-obrázkové materiály k exponátom a inštrukciu pre 

animátorov. 

 

Viac o výstavách: www.facebook.com/vedeckahracka, telefonicky alebo e-mailom. 

Video ponuky pre školy: https://youtu.be/BmiR2Mx1lIY   

 

Iné tematické výstavy vytvorím na objednávku (kompletná dodávka do dvoch mesiacov od uzatvorenia 

zmluvy o dielo). 

 

             Ing. Beata Puobišová, predsedníčka OZ VH, autorka a kurátorka výstav 

            +421 903 549 243; vedhra@pobox.sk 
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