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Ochrana přírody, nedílná součást naši společnosti 

URSUS zážitkové centrum a Informační středisko CHKO Beskydy hostilo nevšední konferenci o ochraně 

přírody. Tematického odpoledne se zúčastnili pedagogové se zaměřením na  environmentální výchovu, 

rovněž i ostatní pedagogové, kterým ochrana přírody není lhostejná.  

Této akce se zúčastnilo 26 pedagogů z Moravskoslezského kraje. Cílem konference nebyla pouze 

nabídka a ukázka přírodovědně zaměřených vzdělávacích programů, nosným tématem byla osvěta 

ochrany hmyzu a zadržování vody v krajině. Nedílnou součástí byla rovněž diskuze nad faktory, které 

negativně ovlivňují krajinu, používání těžké techniky v zemědělství a lesnictví, používání chemických 

přípravků, pesticidů a nadměrné kosení zahrad.   

V úvodní části se účastníci seznámili 

s expozičními částmi URSUS zážitkového 

centra a Informačního střediska CHKO 

Beskydy, s jejími interiéry a exteriéry. Další 

část konference byla věnována výstupům 

projektu Ze života hmyzu/Life for Insects 

z programu LIFE, reg.č. LIFE16 

NAT/CZ/000731. Účastníkům byly 

představeny výstupy projektu, které byly 

vytvořeny hostitelskou organizací infinity-

progress z.s.. Vzdělávací program Krása motýlích křídel nadchl všechny přítomné. Účastníci se 

zatajeným dechem naslouchali vyprávění o tajuplném životě modráska černoskvrnného 

doprovázenému jedinečnými ilustracemi. Následovalo seznámení s didaktickou sadou pro vyučující 

k dané problematice, metodickou příručkou se spousty aktivit, obrazovou dokumentací, pracovními 

listy, sadou ilustrovaných karet s příběhem o modrásku černoskvrnném, pracovní listy, ilustrovaným 

dominem s doprovodným textem. Součástí prezentace výukového programu bylo využití dalších 

pomůcek ve výuce se zaměřením na pozorování a bádání, exponáty, mikroskopy, smýkadla, 

sklepávadla, lupy a  mnohé další. V závěru tohoto bloku si účastníci prohlédli menší expoziční část, kde 

si pod lupou mohli prohlédnout vybrané druhy motýlí říše Beskyd a zároveň si vyzkoušet interaktivní 

prvek opětovně s příběhem o modrásku černoskvrnném.  

Prostřednictvím tohoto kouzelného příběhu, jenž tvoří linii výukového programu Krása motýlích křídel, 

účastníci prohloubili poznatky o významu hmyzu pro krajinu, a tím i člověka.   
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Další část programu byla zaměřena na prezentaci dílčích 

výukových programů, které URSUS zážitkové centrum 

a  Informační středisko CHKO Beskydy nabízí. Účastníci byli 

seznámeni s vybranými environmentálně zaměřenými 

programy, které byly doprovázeny i ukázkami živých 

exponátů, potápník vroubený, splešťule blátivá, larva vážky, 

či ukázkou výrobků z polytechnické dílny.  

 

Poslední část programu konference byla věnována opětovně 

výukovým programům, ale v jiném pojetí. Prostřednictvím 

expozice „U všeho byla a je voda“ a venkovní zahrady Zelený 

ráj si pedagogové sami vyzkoušeli možnosti netradičního 

vzdělávání, a to formou přímé práce v tematicky zaměřených 

částech s využitím množství interaktivních mechanických 

a audiovizuálních prvků. Účastníci se formou příběhu 

seznámili s pohořím Beskydy, geologií a geomorfologií, 

stojatými a  tekoucími vodami, vybranými druhy z živočišné 

a rostlinné říše, skladbou lesů, pobytovými znaky živočichů 

a  dalšími zajímavostmi. 

 

Děkujeme pedagogům škol a školských zařízení Moravskoslezského kraje za jejich návštěvu a těšíme 

se na setkání s jejich žáky. 

Pracovníci URSUS zážitkového centra a IS CHKO Beskydy 
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