Kamarádi,
opět se k vám hlásí
Duhové střípky. Čeká
vás poslední úkol
v tomto školním roce.
Ještě zabojujte, ať máte
co nejvíce bodů.
Připraveni? Jdeme na
to!

Díl čtvrtý, Koruny stromů obrůstají

Milí kamarádi,
rychle to uteklo a máme tady poslední úkol Duhových střípků. Nebuďte z toho smutní. Znamená to
totiž, že se opět blíží letní prázdniny a s nimi i naše tábory a spoustu dobrodružství. Na prázdniny se
přece těšíme všichni.  A my máme na co těšit i před prázdninami. V dubnu nás čeká Den Země plný
stezek, úkolů, her a zábavy.  Ale nejdřív se pustíme do posledního úkolu, ve kterém ještě můžete
získat cenné body k vaší výhře. Připraveny jsou hezké ceny pro celý váš oddíl.

K čemu jsou nám stromy užitečné:








Stromy jako lapači prachu a producenti kyslíku
Stromy jako klimatické jednotky
Tlumiči větru
Tlumiči hluku
Zdravotní funkce
Stromy jako alergeny
Stromy jako živé zahrady

První úkol – k čemu nám jsou stromy
užitečné
Přečtěte si jednotlivé body, k čemu nám jsou stromy
užitečné a zkuste si je vysvětlit. Vyplňte poté
pracovní list, kam napište, co vás k tomu napadlo ve
formě myšlenkové mapy. Napište nám také, jak
můžete stromy chránit vy. Nemusí to být jenom
stromy, ale rostliny obecně. Vše nám pošlete do
Duhové kanceláře.

Druhý úkol – jdeme do přírody!
Vydejte se do blízkého okolí, kde rostou stromy. Může to být třeba jenom park, ale lepší by byl les.
Dokážete pojmenovat, jaké stromy zde rostou? Pokud ne, zeptejte se svých vedoucích, popřípadě si
s sebou vezměte chytrou knížku, ve které stromy můžete vyhledat. Řekneme si několik základních
věcí, které byste o stromech ve vašem okolí měli vědět. Pomůže vám k tomu pracovní list. Vyplňte jej
a pošlete. Těšíme se!

Soutěž jednotlivců - úkol čtvrtý, zkoumáme stromy
Víte, jaké stromy jsou ve vašem městě, vesnici, v blízkosti vaší klubovny? Každý z vás si na nějaký ten
strom vzpomene, ale co takhle je podrobit rozsáhlému vědeckému rozboru? Úkol je jednoduchý,
vydejte se na průzkum! Abyste věděli, na co se zaměřit, připravili jsme pro vás pracovní list a taky
návod jak na to.

Uzávěrka čtvrtého úkolu je 6.4.2018

Jak na to?

Adresa pro odeslání úkolů a přihlášek:

Všechny potřebné
materiály najdeš
v pracovním listu. Vyplň ho
a pošli k nám na Duhové
ústředí Hnutí
Brontosaurus.

Hnutí Brontosaurus, sekce BRDO,
Hvězdová 10, 602 00 Brno
email: duhace@brontosaurus.cz

Finančně podpořeno z prostředků
Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy, Magistrátu Města Brna a
Jihomoravského kraje.

