
 

Hledání beskydského grálu aneb Mladý badatel Beskyd 

Termín: 26.7.2021- 30.7.2021 

Hlavní vedoucí: Ing. Jitka Kačalová  

Hlavní koordinátor: Miroslava Kretková  (773 908 644) 

                                   

Zodpovědná osoba: Mgr. Jana Karpecká, MBA  

 

Místo: URSUS zážitkové centrum a IS CHKO Beskydy Dolní Lomná,  

            Dolní Lomná 26, 739 91 

Kontakt: tel.: 553 661 367; mob.: 773 908 644 

                 infinityprogress@seznam.cz, info@ursuscentrum.cz 

 

Odborní lektoři 

Ing. Jitka Kačalová 

Mgr.Jana Karpecká, MBA 

Bc.  Dorota Lipowská 

        Markéta Sikorová 

Mgr. Renáta Krosová 

Mgr. Petr Pyszko (Ostravská univerzita) 

Mgr. Michaela Drgová (Ostravská univerzita) 

         Daniel Křenek (Český společnost ornitologická) 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM TÁBORÝCH DNŮ* 

7:00-7:45      Příchod dětí, pohybové aktivity venku, rozdělení do skupin, kreativní činnosti  

8:00-9:20      Dopolední program (viz Program tábora) 

9:20-10:00    Svačinka  

10:00-12:00   Dopolední program (viz Program tábora) 

12:00-12:30   Oběd 

12:30-13:15   Odpočinek  

(čtení Ze života přírody, přírodovědně zaměřený dokument/film/kreslená pohádka pro děti)   

13:15-15:00   Odpolední program (viz Program tábora) 

15:00-15:30   Svačinka 

15:30-16:00   Volnočasové aktivity a odchod dětí 

Po celou dobu pobytu budou mít děti zajištěný volný přístup: pitný režim, ovoce. 

* Časy jsou orientační. Z důvodu náročnosti aktivit může dojít k úpravě harmonogramu 

doby svačin, obědů. 
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PROGRAM TÁBORA 

Pondělí 26. 7. 2021  

Berušky: Jaké je to být entomologem?; Expedice za hmyzem; Mikroskopování 

Modrásci: Mrtvé dřevo aneb komu sloužím; Den s entomologem – bádání v terénu;   

                  Mikroskopování 

Medvědi:   Mrtvé dřevo aneb komu sloužím; Den s entomologem – bádání v terénu;  

                  Mikroskopování 

 

Tvořivé dílničky: tvorba hmyzu, sběr a lisování bylin, komiksový příběh Ze života hmyzu 

 

Úterý 27. 7. 2021  

Berušky: Vodní svět Beskyd pod lupou (lovení a bádání vodního hmyzu) 

Modrásci: Šelmy a savci Beskyd (pobytové znaky šelem, zážitkový program o šelmách) 

Medvědi:   Ptáci Beskyd (zážitkový program o ptácích) 

Tvořivé dílničky: výroba komiksového příběhu Rok medvěda; plstění, výroba chrostíka 

Středa 28.7.2021*  

Berušky: Šelmy a savci Beskyd (pobytové znaky šelem, zážitkový program o šelmách) 

Modrásci: Ptáci Beskyd (zážitkový program o ptácích) 

Medvědi:   Vodní svět Beskyd pod lupou (lovení a bádání vodního hmyzu) 

 

Tvořivé dílničky: odlévání stop živočichů, výroba bzučivky, 3D plakát Ptáci Beskyd 

* Za příznivého počasí výlet na Novinu (středa nebo čtvrtek) 

Čtvrtek  29.7.2021* 

Berušky: Ptáci Beskyd (zážitkový program o ptácích) 

Modrásci: Vodní svět Beskyd pod lupou (lovení a bádání vodního hmyzu) 

Medvědi:   Šelmy a savci Beskyd (pobytové znaky šelem, zážitkový program o šelmách) 

 

Tvořivé dílničky: výroba hmyzu z kamínků, výroba stopařského deníku, výroba závěsné 

ozdoby – dřevina Beskyd 

* Za příznivého počasí výlet na Novinu 

Pátek 30. 7. 2021 

Berušky: Pobytové znaky šelem (hra na hledání pobytových znaků), hlasy živočichů  

               a stavění domečků z přírodnin 

Modrásci: Krása motýlích křídel (projekt Ze života hmyzu), Co se ukrývá v jeskyni 

Medvědi:   Krása motýlích křídel (projekt Ze života hmyzu), Co se ukrývá v jeskyni 

Tvořivé dílničky: výroba záložky, výroba plakátu cyklus modráska bahenního, hledání 

pokladu BeskydZměna programu vyhrazena. Za parného počasí bude namísto kreativních 

dílniček koupání v řece Lomné.  


