POŘADY PRO VEŘEJNOST
Kombinace 15 min. komentované prohlídky aktuální
noční oblohy a 40 min. filmové projekce se zaměřením
na astronomická a přírodovědná témata.

NOVINKY:
Kosmická odysea – o naší touze poznat vesmír
od počátků lidské civilizace po současnost

Aktuální nabídku pořadů naleznete na:
www.iQLANDIA.cz/iQPLANETARIUM

ŽIVÁKY PRO VEŘEJNOST
Autorské pořady živě moderované lektorem.
• Všichni jsme hvězdy
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60 min.

• Vesmírné horizonty

10+

60 min.

• Sluneční soustavou

8+

60 min.

ČTVRTKY V PLANETÁRIU
VEČERY POD HVĚZDAMI
pravidelný cyklus iQPLANETÁRIA
• zajímavé úkazy na obloze, novinky z astronomie
a kosmonautiky za uplynulý měsíc
• při jasném počasí pozorování oblohy pomocí dalekohledů
• nutná rezervace místa na www.iQLANDIA.cz
• VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

VEČERNÍ POŘADY A ŽIVÁKY
Možnosti vstupu:
Přijď jen do planetária nebo spoj jeho návštěvu
s expozicemi za výhodnější cenu.

NABÍDKA PRO ŠKOLY
• autorské výukové pořady
• odrážejí náplň RVP
• aktivně zapojují žáky
• rozvíjí zájem o přírodovědné předměty
• zvýhodněné vstupné pro školy

NABÍZÍME ČTYŘI TYPY PROGRAMŮ
Živáky – unikátní živě moderované pořady přizpůsobené
znalostem a věku diváků
Pořady – kombinace filmové projekce a komentované
prohlídky aktuální noční oblohy
Laborky – bádání zaměřené na vesmír a astrofyziku
Expozice Kosmo – prohlídka s pracovními listy
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Konzultantka pro školy:
Po–Pá: 9.00–15.00
tel.: +420 724 586 230
e-mail: rezervace@iQlandia.cz

ŽIVÁKY PRO ŠKOLY
• hodinové tematické pořady moderované lektorem
• kombinace moderní projekce, mluveného slova a aktivního
zapojení žáků do názorných experimentů
• lektoři iQPLANETÁRIA přizpůsobují obsah a způsob sdělení
věku a znalostem žáků

Vesmírný zvěřinec – NOVINKA
1.–2. ro č. ZŠ, MŠ

Prvouka

Vesmír pro nejmenší
1.–4. ro č. ZŠ, MŠ

Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda

Všichni jsme hvězdy
5.–9. ro č. ZŠ, SŠ

Přírodověda, Přírodopis, Fyzika, Chemie

Sluneční soustavou
5.–9. ro č. ZŠ, 1. roč SŠ

Přírodověda, Přírodopis, Zeměpis, Fyzika

Země v pohybu
5.–9. ro č. ZŠ, 1. roč SŠ

Přírodověda, Přírodopis, Zeměpis, Fyzika

Vesmírné horizonty
5.–9. ro č. ZŠ, 1. roč SŠ

Přírodověda, Přírodopis, Zeměpis, Fyzika

POŘADY PRO ŠKOLY
• filmové projekce zaměřené na živou i neživou přírodu
• pořadům předchází patnáctiminutová prohlídka aktuální
noční oblohy

NOVINKY
Fantom vesmíru: Hon na temnou hmotu
8.–9. ro č. ZŠ, SŠ

Fyzika, Přírodověda

Kosmická odysea: Jak poznáváme vesmír
8.–9. ro č. ZŠ, SŠ

Fyzika, Přírodopis

LABORKY PRO ŠKOLY
Astrofyzika
9. ro č. ZŠ, SŠ

Přírodopis, Zeměpis, Fyzika

Aktuální nabídku filmů pro školy naleznete na:

www.iQLANDIA.cz/pro-skoly/nabidka-pro-skoly/iQPLANETARIUM

