
 

 

Správa z literárno - historickej exkurzie - Dolný Kubín 

 

Dňa 11. 10. 2022 sa žiaci I. BE   (10 žiakov) a II. ŠA  (16 žiakov) triedy zúčastnili literárno - historickej 

exkurzie  v  Dolnom  Kubíne. Pedagogický dozor vykonávali Mgr. Iveta Zipserová a Mgr. Helena 

Bohovičová. 

Spoločne sme si prezreli mesto Dolný Kubín, historické budovy na námestí, dom, v   ktorom počas pobytu 

v   Dolnom Kubíne Hviezdoslav žil a tvoril. 

Navštívili sme Múzeum P.O. Hviezdoslava, kde sme si vypočuli odborný výklad o živote a diele P.O. 

Hviezdoslava. Literárna expozícia v troch miestnostiach približuje život a tvorbu jedného z 

najvýznamnejších realistických, lyricko-epických autorov slovenskej literatúry z prelomu 19. a 20. storočia 

– básnika, dramatika, prekladateľa a advokáta Pavla Országha Hviezdoslava (2.2. 1849 Vyšný Kubín – 

8.11. 1921 Dolný Kubín). Textový a obrazový materiál je doplnený originálnymi osobnými pamiatkami z 

pozostalosti básnika Pavla Országha Hviezdoslava.    Je to jeho pracovňa, časť salónu, odev, dary k 

životným jubileám a množstvo predmetov osobnej potreby. Expozíciu dopĺňajú art protisy akad. maliarky 

Evy Trizuljakovej, inšpirované Hviezdoslavovým lyrickým cyklom Krvavé sonety a   dobový nábytok. 

Pred budovou Čaplovičovej knižnice sa nachádza monumentálne dielo akad. sochára Fraňa Štefunku, 



bronzová socha P. O. Hviezdoslava v nadživotnej veľkosti. Vedľa sochy sú štyri ležaté kvádre s reliéfnou 

výzdobou a textami zo štyroch oblastí Hviezdoslavovej tvorby. 

 Prezentácia pani lektorky bola veľmi zaujímavá a  pútavá, žiaci boli obohatení ozaj užitočnými 

poznatkami o živote a  tvorbe nášho velikána P.O. Hviezdoslava. 

 

 

 

 

                                                                                                                  

Vypracovala:  Mgr. Iveta Zipserová 

 

                                                              

                                                                                                          

 

 

                                                                                                            

 

                                                                           

 

            

Správa z literárno - historickej exkurzie - Dolný Kubín 

 

Dňa 11. 10. 2022 sa žiaci I. BE   (10 žiakov) a II. ŠA  (16 žiakov) triedy zúčastnili literárno - historickej 

exkurzie  v  Dolnom  Kubíne. Pedagogický dozor vykonávali Mgr. Iveta Zipserová a Mgr. Helena 

Bohovičová. 

Spoločne sme si prezreli mesto Dolný Kubín, historické budovy na námestí, dom, v   ktorom počas pobytu 

v   Dolnom Kubíne Hviezdoslav žil a Historický cintorín v Dolnom Kubíne. 



Navštívili sme Múzeum P.O. Hviezdoslava, kde sme si vypočuli odborný výklad o živote a diele P.O. 

Hviezdoslava. Literárna expozícia v troch miestnostiach približuje život a tvorbu jedného z 

najvýznamnejších realistických, lyricko-epických autorov slovenskej literatúry z prelomu 19. a 20. storočia 

– básnika, dramatika, prekladateľa a advokáta Pavla Országha Hviezdoslava (2.2. 1849 Vyšný Kubín – 

8.11. 1921 Dolný Kubín). Textový a obrazový materiál je doplnený originálnymi osobnými pamiatkami z 

pozostalosti básnika Pavla Országha Hviezdoslava.    Je to jeho pracovňa, časť salónu, odev, dary k 

životným jubileám a množstvo predmetov osobnej potreby. Expozíciu dopĺňajú art protisy akad. maliarky 

Evy Trizuljakovej, inšpirované Hviezdoslavovým lyrickým cyklom Krvavé sonety a   dobový nábytok. 

Pred budovou Čaplovičovej knižnice sa nachádza monumentálne dielo akad. sochára Fraňa Štefunku, 

bronzová socha P. O. Hviezdoslava v nadživotnej veľkosti. Vedľa sochy sú štyri ležaté kvádre s reliéfnou 

výzdobou a textami zo štyroch oblastí Hviezdoslavovej tvorby. 

 Prezentácia pani lektorky bola veľmi zaujímavá, pútavá, žiaci boli obohatení ozaj užitočnými poznatkami 

o živote a  tvorbe nášho velikána P.O. Hviezdoslava. 

 

                                                              

 

                                                                                            

Vypracovala:  Mgr. Helena Bohovičová 


