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Programy, které baví – aneb zážitkovou metodou k vzdělávání!

Představení URSUS zážitkové centrum
URSUS zážitkové centrum v Dolní Lomné aneb Příběh Beskyd v Západních Karpatech.
Jedinečné zážitkové centrum, které poskytuje zábavu ve světě přírody pro všechny věkové
kategorie. Zážitkové expozice formou příběhu prezentují vznik a vývoj Beskyd, zástupce fauny a
flory Karpat, významné mokřady mikroregionu včetně jejich zástupců ze světa rostlin a živočichů
nebo Chráněnou krajinnou oblast Beskydy, která popisuje přírodní hodnoty území. Centrum
obohatí návštěvníky o nové poznatky a vědomosti nevšední formou. Návštěvník má
prostřednictvím interaktivních nástrojů a nejnovějších AV technologií možnost nahlédnout do
nitra

světa

přírody

hlouběji

a

poznat

tak

přírodní

a

fyzikální

procesy

lépe.

Shlédnout Beskydy z ptačí perspektivy, nahlédnout do nitra tajemné jeskyně, setkat se s živočichy
obývající vodní toky, seznámit se s biotopy Západních Karpat nebo se dozvědět více o původních
dřevinách Beskyd - je jen výčet z mála, co URSUS centrum návštěvníkovi nabízí.
Poznáte stopu rysa, vlka či veverky? Prostřednictvím nejnovějších AV technologií má návštěvník
jedinečnou možnost si vyzkoušet své znalosti. A co se na svět třeba podívat očima medvěda,
rysa, včely nebo puštíka?.
Historicky první 3D film „Beskydská zákoutí“ za doprovodu podmanivé hudby představí krásy
a půvabná zákoutí

Beskyd.

Zahrada nevšedních zážitků nabízí stezku Zelený ráj, která Vám hravou formou umožní skládat
střípky přírodních krás, rozeznávat zvuky dřevin, poznávat vůni bylin nebo hnízdiště a vajíčka
beskydských ptačích zástupců.

Informační středisko CHKO Beskydy, které je součástí URSUS centra, nabízí návštěvníkovi
informace a poznatky jak o samotné CHKO Beskydy, tak o přírodních zajímavostech a krásách
Beskyd, turisticky zajímavých místech a lokalitách.
Hlavním posláním centra je přiblížit veřejnosti prostřednictvím unikátní interaktivní expozice
pod názvem „U všeho byla a je voda“ přírodní hodnoty a krásy pohoří Beskyd v Západních
Karpatech, které jsou domovem spousty životních forem nemající v rámci Evropy obdoby.
Stále se více prohlubující celosvětová hrozba nedostatku vody se stala nosným pilířem a
symbolem expozice.

URSUS centrum připravuje přednášky, besedy, výstavy a filmové večery, nabízí

programy

zaměřené na zvyšování základních a odborných kompetencí, tvůrčích a jazykových dovedností
v přírodovědné oblasti (výukové programy, workshopy, animační programy…), organizuje
příměstské tábory a spoustu dalších aktivit.

Expozice ukryté v srdci URSUS:
Kde je voda, tam je život.
U všeho byla a je voda – nosným prvkem celé expozice je voda, která v podobě symbolu kapky
provází návštěvníka příběhem Beskyd. Bez vody není ţivota, bez vody není nic.
Voda – to je krev a odkaz našich předků.
Vydejte se s námi expozicí a zaţijte nezapomenutelné.
Beskydy – hory zrozené z moře
Odkud se vzaly Beskydy? Jak vznikaly? Jak to, ţe zdejší hory byly aţ 4 tisíce metrů vysoké?
Ţe zde před 230 miliony lety byl jeden obrovský kontinent.

3 D model hor
Unikátní model hor Vám nabízí nevšední pohled na krásu Beskyd, zároveň Vám také přiblíţí
Ţivot v jeskyni. Nebojte se a nahlédněte do nitra tajemné jeskyně, kde Vás čeká překvapení.
3 D model řeky Lomné s dioráma
Model řeky Lomné, který navazuje na model hor, Vám poskytne představu, jak se voda z hor
dostává do údolí, jakými fázemi zdánlivě potůček či říčka musí projít. A kdopak to bydlí u vody?
Ţivočichové a rostliny říčního biotopu…
Mokřady Beskyd
Význam a funkce mokřadů pro ţivot je stále nedoceněn. Prvky, které zde najdete, Vás obohatí
o nové informace a poznatky, proč je důleţité zachovávat mokřady, které si příroda vytvořila.

Koloběh vody v Beskydech
Jak je to s koloběhem vody v Beskydech? Pomocí interaktivního prvku si budete moci vyzkoušet
své znalosti.
Cesta vody
Jak dlouhou cestu musí voda uběhnout, neţ se k nám zpátky od oceánu odstane? Které potůčky,
říčky, řeky se vlévají do Baltského moře či Černého?
Les
A víte, ţe les je zásobárna vody, „čistička“ ovzduší, přirozená klimatizace… Nevěříte, více se
dozvíte zde. Jak dlouho ale tyto funkce bude les plnit je na kaţdém z nás.
K lesu patří bylinky. Ty z Beskyd Vám napoví, jak si pomoci od kašle, zánětu průdušek,
střevních bolestí, výronů či jiných onemocnění. Elektronický herbář Vás provede rájem bylin.
CHKO Beskydy
Expozice Chráněné krajinné oblasti Beskydy Vám představí významné druhy fauny a flory
Beskyd.
Audiovizuální prvky přiblíží svět živočichů a rostlin netradiční formou.
Očima zvířat
Jak vidí rys, puštík, netopýr či medvěd? Podívejte se na svět jejich očima.
Stopy šelem a jiných zvířat
Myslíte si, ţe poznáte stopu vlka, veverky, jezevce? Své znalosti si vyzkoušíte pomocí
interaktivního modelu doplněného o kvízy a další zajímavosti.
Co žere ryba, čáp, vydra, rak, netopýr?
Ţe nevíte?
Vyzkoušejte své znalosti.
URSUS centrum připravuje přednášky, besedy, výstavy a filmové večery, nabízí programy
zaměřené na zvyšování základních a odborných kompetencí, tvůrčích a jazykových dovedností
v přírodovědné oblasti (výukové programy, workshopy, animační programy…), organizuje
příměstské tábory a spoustu dalších aktivit.

Programy pro školy a další vzdělávací zařízení:
Vzdělávací programy jsou připravovány s využitím zážitkových a interaktivních metod.
























Vzdělávací přírodovědné a jazykové programy pro MŠ, ZŠ, SŠ; děti, mládeţ
(hodinové, půldenní, celodenní)
Animační programy pro MŠ, ZŠ, SŠ; děti, mládeţ
Přírodovědné a jazykové workshopy
Jazykové programy pro MŠ, ZŠ, SŠ; děti a mládeţ
Akreditované programy pro pedagogické pracovníky v rámci DVPP v anglickém jazyce
 Zavádění interaktivních prvků do výuky
 Přípravné kurzy PET, FCE, CAE
 Přípravné přírodovědné a jazykové programy v realizaci
Programy pro pedagogické pracovníky: metoda CLIL
Příměstské tábory
Jazykové pobyty (víkendové, týdenní)
Jiné pobyty (matematické, přírodovědné….)
Školy v přírodě
Vzdělávací dokumentární pořady: 2D a 3D dokumenty/filmy
3D Beskydská zákoutí
3D Slavkovský les (v nabídce do 1 měsíce)
3D Litovelské Pomoraví (v nabídce do 1 měsíce)
2D Natura Bohemica
2D Krásy Moravskoslezského kraje
2D Natura 2000 v České republice
2D Upovídaný svišť (slovensky, anglicky…)
2D Ţivot kamzíků
A jiné…..
Realizace konferencí, seminářů, workshopů

Cenová nabídka pro:
1. Vstupné URSUS centrum
Cenová nabídka zahrnuje:
-

vstup do expozic (časově neomezeno)
vstup do venkovních prostorů – zahrada Zelený ráj (časově neomezeno)
promítání z programové nabídky URSUS záţitkového centra, popř. na základě dohody

Dítě/žák/student/ZTP

ZTP/P

Pedagogický
dozor/dospělý

Dospělý

Expozice s výkladem á
30 min

75 Kč

70 Kč

65 Kč

85 Kč

Expozice s programem
á 90 min

145 Kč

140 Kč

135 Kč

165 Kč

Zahrada

35 Kč

35 Kč

zdarma

35 Kč

3D/2D film

55 Kč

50 Kč

60 Kč

60 Kč

Expozice + zahrada

85 Kč

80 Kč

65 Kč

95 Kč

Expozice + 3D/2D film

100 Kč

90 Kč

115 Kč

115 Kč

Expozice + zahrada +
3D/ 2D film

125 Kč

115 Kč

115 Kč

140 Kč

Výukový program

cena viz. NABÍDKA VÝUKOVÝCH-ZÁŢITKOVÝCH PROGRAMŮ,
WORKSHOPŮ

Sleva 5% pro školní a zájmové skupiny nad 15 dětí/žáků. Sleva se netýká objednání
jen vzdělávacího/zážitkového programu.


1x pedagog/lektor á 15 dětí/ţáků vstup zdarma + zdarma 1x espresso/čaj v URSUS kavárně

Cílová skupina:
-

Děti mateřských škol
Ţáci základních škol
Studenti středních škol
a jiných vzdělávacích zařízení

Časová dotace pro vzdělávací/záţitkový program je 60 min.; vstupné se záţitkovým programem
začínají od 105 Kč.
Cenová nabídka je doplněna o nabídku výukových a záţitkových programů –
viz. Příloha 1 ( Nabídka výukových-záţitkových programů, workshopů).
* V případě realizace záţitkového programu v zahradě se k ceně programu připočítává cena za
vstup do zahrady á 35 Kč/osoba.

Min. počet osob/vzdělávací program: 10
V případě menšího počtu bude za výukový program počítána částka za 10 osob.
Max. počet osob/vzdělávací program: 15
Věková kategorie účastníků vzdělávacího programu: max. 2 kontinuální věkové
ročníky/skupina

2. Program: Divadelní představení URSÍK čte dětem
Seznámení se s ţivotem medvěda hnědého a dalších typických zástupců z ţivočišné a rostlinné
říše Beskyd, významem zachování a udrţení ekosystémů v přírodě, významem zachování
přírody pro člověka…
V nabídce:

 Zimní spánek medvědů
 Medvědí školička
Cílová skupina:
- Děti MŠ
- Ţáci 1. stupně, 1.- 2. třída
- Rodiny s dětmi do 8 let
Divadelní představení zaloţené na interaktivní práci s diváky; divák je vtahován do hry a jeho
reakce jsou součásti představení. V průběhu představení účastníci reagují na různé podněty ze
světa přírody, hravou formou plní aktivity, rozvíjejí tvůrčí činnost výrobou suvenýru medvídka
Ursíka či jiných zvířátek a rostlin, nechybí společné zpívání na téma příroda.
Zážitek z představení je tak nezaměnitelný s jiným médiem.
Program á 60 minut zahrnuje:
 Záţitkový program: interaktivní divadelní představení zahrnující čtení na téma Ţivot
medvěda
 Ţivočichové a rostlinstvo Beskyd: interaktivní cvičení a hry na dané téma
 Dílnička Ursíka: děti si dotvářejí postavičku medvídka (suvenýr domů) nebo jiné zvířátko
 Pohybová aktivita a zpívání na téma „medvědi“
 Svět zvířátek Beskyd – doplňování zvířátek do biotopů (přirozené prostředí), seznamování
se s biotopy Beskyd
Doporučený počet/představení: max. 30-35 osob
Min. cena za program v URSUS centru: 3.400 Kč /představení
Min. cena za program mimo URSUS centrum do 20 km: nabídka na vyţádání
(nad 20 km – nabídka na vyţádání)

3. Občerstvení v URSUS centru (min. počet strávníků je 20)
3.1. Cenová nabídka pro děti MŠ
OBČERSTVENÍ

Cena/ porce/žák*

Cena/
porce/dospělý

1. Těstoviny po italsku

80 Kč

115 Kč

2. Kuřecí na slanině, brambor, kompot/salát dle
sezóny

80 Kč

115 Kč

Cena/ porce/dítě*

Cena/
porce/dospělý

1. Těstoviny po italsku

80 Kč

115 Kč

2. Kuřecí na slanině, brambor, kompot/salát dle
sezóny

80 Kč

115 Kč

Cena/ porce/žák*

Cena/
porce/dospělý

1. Těstoviny po italsku

115 Kč

115 Kč

2. Kuřecí na slanině, brambor, kompot/salát dle
sezóny

115 Kč

115 Kč

Cena/ porce/žák*

Cena/
porce/dospělý

1. Těstoviny po italsku

115 Kč

115 Kč

2. Kuřecí na slanině, brambor, kompot/salát dle
sezóny

115 Kč

115 Kč

3.2. Cenová nabídka pro žáky ZŠ 1.-3. třída
OBČERSTVENÍ

3.3. Cenová nabídka pro žáky ZŠ: 4.-6. třída
OBČERSTVENÍ

3.4. Cenová nabídka pro žáky ZŠ: 7.-9. třída
OBČERSTVENÍ

* V ceně pro dítě je zahrnut nápoj á min. 0,3l. Nápoje jsou připravovány z bylinek z URSUS
zahrádky a chemicky neošetřovaného ovoce ze sadu v Bocanovicích. Nápoje jsou slazeny
bylinkovými sirupy, které se rovněţ vyrábí v URSUS centru.
.
 Moţnost doobjednání polévky k hlavnímu jídlu, polévka dle denní nabídky (luštěninová,
zeleninová, zelná, kulajda …), cena porce 20 Kč.

