KALENDÁRIUM BŘEZEN 2017

Světový den mokřadů (2.2.)
Mezinárodní den lesů a stromů (21.3.)
Světový den vody (22.3.)
PROGRAMY POŘÁDANÉ V URSUS ZÁŽITKOVÉM CENTRU V DOLNÍ LOMNÉ
Více o programech na www.ursuscentrum.cz
Datum

Předmět

Cílová skupina

Cesta vody
Úterý 14.3. 2017
od 8:45
45 Kč/osoba

Pátek 17.3.2017
17:30
55 Kč/film
Celková délka: 70 min.

Jak voda utvářela ráz krajiny, význam vody pro život,
živou a neživou přírodu.
Účastníci se hravou formou obeznamují s cestou vody od
pramene až po Černé/Baltské moře a oceán, s globálním
koloběhem a koloběhem vody na horách, s vodním
prostředím Beskyd (mokřady, řeky/potůčky, tůňky),
významem břehového porostu. Součásti programu jsou
praktické ukázky jednoduchých forem zadržování vody
v krajině.

Vzdělávací program pro
MŠ, ZŠ, SŠ

Filmový večer
Mokřady – Ramsarské lokality Slovenska
(ve slovenském jazyce)
Dokument zachycující významné mokřady Slovenska Veřejnost
jako nejproduktivnější zdroj života. Význam mokřadů
v krajině, zástupci z živočišné a rostlinné říše (čáp černý,
kormorán, volavka popelavá, životní cyklus a tanec jepic,
bobr vodní, aj.), ojedinělé způsoby výstavby hnízd
a mnohá další nevšední fakta nabízí tento dokument.
Krásy Moravskoslezského kraje (v českém jazyce)
Dokument zachycuje významné lokality
Moravskoslezského kraje a jejich obyvatelé: Prales
Mionší, Bílý potok aj.

Pátek 17.3.2017
19:00
5 Kč/osoba

Vernisáž fotografií
Podivuhodný svět planktonu
RNDr. Petr Znachor Ph.D
Hydrobiologický ústav AVČR České Budějovice

Výstava potrvá do 11.5.2017

Veřejnost

Sobota 18.3.2017
16:00
55 Kč/osoba

URSÍK čte dětem
„Zimní spánek medvědů – stopy šelem ve sněhu“
Interaktivní divadelní představení zahrnující čtení
na téma Život medvěda a dalších živočichů.
Představení je doplněno o interaktivní cvičení,
kde se děti naučí rozpoznávat
stopy šelem – vlk, rys, medvěd, a dílničku Ursíka.
Děti si odnesou vlastní výrobek na téma příroda Beskyd.

Veřejnost;
vhodné pro rodiny
s dětmi

Zážitek z představení je nezaměnitelný s jiným médiem.
Po představení bude následovat fotoprojekce.

Neděle 19.3.2017
9:00

Vody Beskyd jak je neznáte
Jan Michalik
Ing. Jitka Kačalová

55 Kč/osoba
Terénní exkurze po stojatých a tekoucích vodách
Beskyd

Veřejnost;
vhodné i pro rodiny
s dětmi, které zvládají
terénní exkurze

Lokalita: Dolní a Horní Lomná
Utváření krajiny vodou – údolní nivy, štěrkové lavice,
tvar krajiny, stará koryta; dopady lidského zásahu na
další utváření říčních biotopů – regulace, zahlubování
toků; říční prostředí – rostlinstvo, živočišstvo, ukázky
invazních druhů rostlin; pozorování života u vody včetně
odchytu drobného vodního živočišstva a jiné budou
součásti programu.
Úterý 21.3. 2017
od 8:45
45 Kč/osoba

Vodní svět pod lupou
Seznámení se s životem v potocích a řekách Beskyd;
význam vody pro život a ekosystém.

Vzdělávací program pro
MŠ, ZŠ, SŠ

Zážitkovou formou účastníci odhalují vodní svět Beskyd.
Součásti programu je pozorování drobných vodních
živočichů pod lupou, určování vybraných druhů včetně
jejich charakteristických znaků. Aktivita doprovázena
vyprávěním přibližuje život drobných vodních živočichů,
jejich nezastupitelný význam pro ekosystém.
Program je doplněn o interaktivní cvičení a hry.
Kontaktní údaje:
tel:+ 420 553 661 368, 553 661 367; mob: + 420 725 435 030
e-mail: infinityprogress@seznam.cz; info@ursuscentrum.cz;

www.ursuscentrum.cz

