
horská chata Dům svatého Josefa na Gruni 

NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ŠKOLY 

Jste na pobytu na Gruni a chcete se dozvědět více o krásách zdejší krajiny? Nabízíme zážitkové programy, 

besedy a terénní exkurze pro školy. Programy připravujeme individuálně „na míru“, lze je také nakombinovat 

do tematického vícedenního bloku. V případě větší skupiny jsme schopni zajistit více lektorů. Programy 

zasahují do různých oborů lidského vědění a jsou zpracovány v návaznosti na učivo RVP dané věkové skupiny. 

 

 

NAŠI LEKTOŘI  

Manželé Honza a Darinka Husákovi jsou zkušení lektoři  

a přírodovědci z Janové u Vsetína. Oba vystudovali 

Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci  

a s realizací programů pro školy a s pořádáním exkurzí mají 

bohaté zkušenosti. Rádi se s vámi podělí o své nadšení!  

Programy rezervujte s předstihem na tel. 606 535 262  

nebo na e-mailu husakjan@gmail.com. Cena dohodou 

v závislosti na délce programu a počtu lektorů. 

 

 
Program probíhá uvnitř 

 
Program probíhá zčásti venku (je závislý na počasí) 

 



PŘÍRODA BESKYD   

To nejzajímavější z přírody Moravskoslezských Beskyd. Představíme si zdejší zvířata i rostliny, vyzkoušíme  

si odlévání stop i zábavné pohybové hry. Doporučujeme spojit s terénní exkurzí po hřebeni Gruně. 

doporučený věk 6–19 let, délka cca 90 min (s exkurzí 180 min) 

 

CESTA DO MINULOSTI  

I kameny umí vyprávět! Nechte se vtáhnout do napínavého příběhu od vzniku naší planety až po současnou 

krajinu. Objevíme dávné fosilie či vzácné polodrahokamy a zjistíme, že geologie nemusí být nudná věda. 

doporučený věk 9–19 let, délka cca 90 minut 

 

PÁSLI OVCE VALAŠI 

Přemýšleli jste, proč je na hřebeni Gruně tolik domků, a dokonce i kostelík? V tomto programu se vydáme po 

stopách valašských pastevců. Dozvíte se, jak se žilo na salaši, co valaši jedli a pili, jaký byl jejich náboženský 

život, ale také jak jejich hospodaření ovlivnilo krajinu. Programem vás provedeme v pravém valašském kroji! 

doporučený věk 9–19 let, délka cca 90 minut 

 

VODA, ZÁKLAD ŽIVOTA  

Voda je zázračná kapalina. To si potvrdíme fyzikálními pokusy a budeme si povídat o životě ve vodě a kolem 

ní. Naučíte se rozpoznat třeba rosničku od rosnatky! A na závěr se stanete zastupiteli města a budete bojovat 

proti povodním. Doporučujeme spojit s exkurzí na přírodní památku Podgruň. 

doporučený věk 9–19 let, délka cca 90 minut (s exkurzí 180 min) 

 

TAJEMSTVÍ NOČNÍ OBLOHY 

Věděli jste, že Gruň je od roku 2013 součástí Beskydské oblasti tmavé oblohy? Byla by škoda toho nevyužít! 

Program se skládá z besedy o Vesmíru s interaktivní projekcí a z následného pozorování hvězdné oblohy 

hvězdářským dalekohledem. 

doporučený věk 6–19 let, délka cca 120 minut 

 

CESTOVATELSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 

Honza procestoval 40 zemí světa a dovezl odtud spousty krásných fotek i zážitků. A rád se s vámi o ně podělí. 

Nabídku témat najdete na http://www.cesty.ursus.cz/. 

doporučený věk 6–19 let, délka cca 90 minut 

 

 

http://www.cesty.ursus.cz/

