
 

Hledání beskydského grálu aneb Mladý badatel Beskyd  

Termín: 25. 7. 2022 – 29. 7. 2022 

Hlavní vedoucí: Ing. Jitka Szkanderová  

 

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  

Koordinátor tábora – Miroslava Kretková 

 

Odborní lektoři a asistenti 

Ing. Jitka Szkanderová 

Markéta Sikorová  

Nikol Turoňová 

 

Daniel Křenek (Český společnost ornitologická) 

Kateřina Ševčíková (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.  

 



 

PROGRAM TÁBORA  

Pondělí 25. 7. 2022  

Obyvatelé lesů – (pobytové znaky živočichů, poslech hlasů vybraných zvířat, ukázka exponátů; bádání v 

terénu) 

Mikroskopování  

 

Tvořivé dílničky - odlévání stop a tvorba stopařského deníku 

Pohybové aktivity a hry – Rys a srna 

Úterý 26.7.2022* 

Co se ukrývá v korunách stromů - (ukázky exponátů, poslech hlasů vybraných ptačích zástupců) 

Mikroskopování vodního hmyzu 

* Za příznivého počasí odchyt a kroužkování ptáků  

Tvořivé dílničky - výroba chrostíka 

Pohybové aktivity a hry – Co jím?  

Středa 27. 7. 2022 
Příběh řeky Lomné - (lovení a bádání vodního hmyzu, terénní exkurze k řece Lomné, ukázka exponátů)  

Mikroskopování vodního hmyzu 

Tvořivé dílničky: plstění, výroba 3D plakátu 

Pohybové aktivity a hry – Najdeš mě? 

Čtvrtek 28. 7. 2022 

Krása motýlích křídel: tajuplný život modráska černoskvrnného - (odchyt a ukázka motýlů) 

 

Tvořivé dílničky - výroba plakátu cyklus modráska bahenního 

Pohybové aktivity a hry – Všichni jsem jedna velká rodina 

Pátek 29.7.2022  

Příroda všemi smysly aneb Mladý badatel přírody – (odchyt a ukázka hmyzu, hmatové schránky, veverčí 

stezka) 

Hledání pokladu Beskyd. 

Tvořivé dílničky - výroba záložky Ze života hmyzu 

Pohybové aktivity a hry - Pohybová olympiáda 

 

Změna programu vyhrazena. Za parného počasí bude namísto kreativních dílniček koupání v řece Lomné.  



 

Co s sebou:  

- Láhev na pití.  

- Užívané léky.  

- Obuv: přezůvky, dobrá obuv na venek, gumáky.  

- Oblečení (na venek i do místnosti); náhradní tričko a ponožky.  

- Pláštěnku.  

- Oděv na zašpinění (zástěra/tričko).  

- Pokrývka hlavy.  

- Plavky a ručník.  

- Dobrou náladu ;-).  
 

 

PROSÍME RODIČE, ABY DÍTĚ MĚLO S SEBOU VĚCI ZE SEZNAMU.   
 

 

V případě špatného počasí se bude jednotlivým dnům program uzpůsobovat.  

 

 


