
Duhové střípky opět zde!! 

Ahoj, kamarádi, opět se 

vám hlásí Duhové střípky. 

Prázdniny jsou za námi, ale 

odílovky, výpravy a Duhové 

střípky před námi. Letos 

nás čeká již 18. ročník této 

soutěže.  

 

 

 

 

Ahoj kamarádi, po letní přestávce se Vám opět hlásíme. Hlásíme, že nám startuje již 

roční soutěže Duhové střípky

podzimu, zimy, jara a střípků léta. Tyto 4 okruhy js

starší i mladší, který bude součástí každého tématu. Součástí vyhodnocení každé etapy pak 

bude získání duhových peněz 

Duhových střípků na Dni Země v

je možno zaslat ceny poštou. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií, mladší a starší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téma první: Střípky podzimu
 

„Podzim už vešel do strání,  

a krajinou teď uhání“… 

Informace o přihlášení 

Do soutěže se přihlásíte splněním alespoň 

jednoho úkolu a vyplněním přihlášky. 

materiály můžete zaslat poštou nebo 

elektronicky na kontaktní adresy.

V pravidelných intervalech Vám budou zasílány 

další úkoly a výsledky. Pro podrobnější 

informace nás neváhejte kontakt

sekce.brdo@brontosarus.cz 

Jak posílat výsledky?  

Splněné úkoly nám posílejte do Duhové 

kanceláře nejlépe v elektronické podobně 

(fotky, videa a podobně) na kontaktní email 

sekce.brdo@brontosarus.cz.  

po letní přestávce se Vám opět hlásíme. Hlásíme, že nám startuje již 

roční soutěže Duhové střípky. Duháče jsou letos sestaveny ze 4 témat (etap) 

podzimu, zimy, jara a střípků léta. Tyto 4 okruhy jsou doplněny dlouhodobým úkolem pro 

starší i mladší, který bude součástí každého tématu. Součástí vyhodnocení každé etapy pak 

bude získání duhových peněz –„duháčů“, které můžete utratit při vyhodnocení soutěže 

Duhových střípků na Dni Země v Mikulčicích. Pokud byste se nemohli účastnit vyhodnocení, 

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií, mladší a starší. 

Téma první: Střípky podzimu 

lásíte splněním alespoň 

jednoho úkolu a vyplněním přihlášky. Všechny 

materiály můžete zaslat poštou nebo 

elektronicky na kontaktní adresy. 

pravidelných intervalech Vám budou zasílány 

další úkoly a výsledky. Pro podrobnější 

informace nás neváhejte kontaktovat: 

Informace o hodn

Zdá se Vám, že těch úkolu je hodně 

a že je nezvládnete? Nelamte si 

nad tím hlavu. Jeden originálně 

zvládnutý úkol je lepší než

odfláknuté. Hlavním 

Duhových střípků je děti vtáhnout 

do tajů přírody a hravě je seznámit 

s přírodou. Výsledky soutěže Vám 

budou zasílány vždy po uzavření 

soutěžního kola. 

Splněné úkoly nám posílejte do Duhové 

elektronické podobně 

(fotky, videa a podobně) na kontaktní email 

Kde seženu elektronickou verzi? 
Všechny materiály k
získat na našem webu 
brdo.brontosaurus.cz

po letní přestávce se Vám opět hlásíme. Hlásíme, že nám startuje již 18 

jsou letos sestaveny ze 4 témat (etap) – Střípků 

ou doplněny dlouhodobým úkolem pro 

starší i mladší, který bude součástí každého tématu. Součástí vyhodnocení každé etapy pak 

„duháčů“, které můžete utratit při vyhodnocení soutěže 

ud byste se nemohli účastnit vyhodnocení, 

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií, mladší a starší.  

Informace o hodnocení 

Zdá se Vám, že těch úkolu je hodně 

a že je nezvládnete? Nelamte si 

nad tím hlavu. Jeden originálně 

zvládnutý úkol je lepší než tři 

. Hlavním úkolem 

Duhových střípků je děti vtáhnout 

přírody a hravě je seznámit 

. Výsledky soutěže Vám 

budou zasílány vždy po uzavření 

soutěžního kola.  

Kde seženu elektronickou verzi?  
Všechny materiály k soutěži se dají 
získat na našem webu 
brdo.brontosaurus.cz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společný úkol pro mladší i starší 
 
Zadání úkolu 

Podzimní listy, plody, mlhy, vítr… to všechno je duhová 

podzimní paleta, ze které se dá čerpat. Společným 

úkolem pro Vás bude vytvořit si svůj vlastní seznam 

podzimních zážitků, které byste chtěli spolu zažít. 

Motivujte se mladší kategorií, ale zkuste zrealizovat i 

své nápady třeba zahrabat se do listí, udělat si 

podzimní piknik nebo nasušit křížaly. Do seznamu 

vepište, zda se vám podařilo zážitek uskutečnit, kdy a 

kde (např. na výpravě v Blansku…)Tento seznam nám 

nafoťte a pošlete  

Tento úkol bude úplně ve vaší režii. Od nás budete dostávat 

jen návodné kroky a typy. Můžete si vyzkoušet, jaké to je 

vymyslet a zároveň zrealizovat váš nápad, který jste schopni 

uskutečnit vlastními silami. Projektem máme na mysli 

jakoukoliv aktivitu, kterou se můžete zapojit do péče o 

prostředí, ve kterém žijete. Můžete začít něčím malým, co se 

vám podaří dokončit. Pokud si nebudete vědět rady, podívejte 

se na stránky Hnutí Brontosaurus, kde můžete nalézt typy na 

váš projekt.  Například vyvěšení budek, sázení stromů, 

vysázení květin, vyvěšení obrázků na zastávku, ekologická 

stopa potravin, které jíme, mapování popelnic, černých 

skládek 

Co od vás očekáváme v podzimní etapě:  

• Popište, jaký projekt jste si vymysleli. 

• Udělejte si časový plán.  

• Rozdělte si úkoly.  

• Napište si materiál, který budete potřebovat.  

• Sepište náklady.  

• Napište si, co vám pomůže a co může projekt ohrozit.  

Úkol pro starší Projekt 

Jak na to?  
 
Zapřemýšlejte, co se na 
podzim dá dělat.  
 
Vytvořte si váš seznam 
podzimních zážitku.  
 
Postupně splňte tyto zážitky.  
 
Tento seznam nám nafoťte a 
pošlete a přidejte i nějakou 
fotku z vašich zážitků.  



Dostáváme se k další části Duhových střípků

soutěž jednotlivců. Letos je soutěž jednotlivců totožná 

s celou soutěží. Tedy pokud jste soutěživ

porovnat sílu s ostatními, vyberte si jeden z

splňte ho, ale pozrou v soutěži jednotlivců soutěží každý 

sám za sebe!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol pro mladší Duhový deník

Jak se zapojit do soutěže jednotlivců? 

• Vypracovat první úkol v pracovním listu. 

• Napsat nám jak se jmenujete, odkud jste a do které 

soutěžní skupinky patříte. 

• Splněné úkoly a přihlášku poslat do D

kanceláře  

Zadání úkolu 

Letošní rok máme pro vás jedinečnou příležitost 

zachytit všechny roční období do jednoho deníku. 

Budou to úkoly zaměřené na pozorování a vnímání 

přírody všemi smysli. Z nabízených úkolů si můžete 

vybrat. Není důležité kolik zadání zpracujete, ale jak si 

to užijete a co vám to dá. S

dostanete duhové listy, které si pak můžete lepit do 

vašeho deníku, sešitu nebo si je můžete dávat do 

šanonu je to jen na vás. Zpracované deníky nám 

pošlete až v dubnu na konci naší soutěže. 

Všechny úkoly jsou spojené s

plody, které podzim nabízí. Cílem těchto aktivit je 

naplno prožít a dokázat pozorovat následně i 

zaznamenat zdánlivě obyčejné věci.

Soutěž jednotlivců 

Duhových střípků. Tou je 

ěž jednotlivců. Letos je soutěž jednotlivců totožná 

celou soutěží. Tedy pokud jste soutěživý a chcete 

ostatními, vyberte si jeden z úkolu výše a 

soutěži jednotlivců soutěží každý 

 

 

Úkol pro mladší Duhový deník 

it do soutěže jednotlivců?  

pracovním listu.  

Napsat nám jak se jmenujete, odkud jste a do které 

 

né úkoly a přihlášku poslat do Duhové 

Letošní rok máme pro vás jedinečnou příležitost 

zachytit všechny roční období do jednoho deníku. 

Budou to úkoly zaměřené na pozorování a vnímání 

nabízených úkolů si můžete 

vybrat. Není důležité kolik zadání zpracujete, ale jak si 

užijete a co vám to dá. S každým zadáním 

dostanete duhové listy, které si pak můžete lepit do 

sešitu nebo si je můžete dávat do 

. Zpracované deníky nám 

dubnu na konci naší soutěže.  

jené s podzimním počasím a 

plody, které podzim nabízí. Cílem těchto aktivit je 

naplno prožít a dokázat pozorovat následně i 

zaznamenat zdánlivě obyčejné věci. 

První sada úkolů 

 

Mandala
(z přílohy) přírodninami. 

Skvrnovník
obtiskněte nebo jakkoli 

zaznamenejte, co nejvíc 

druhů přírodních materiálů.

Bahno
obrázek jen pomocí bahna. 

Dešťové obrázky
textilní barvou Duha obrázky 

na stránky a pak je dejte na 

déšť nebo obrá

postříkejte rozprašovačem. 

Působení přírodních činitelů 
Duhové stránky zakopejte, 

nechte je na dešti, pověste 

na strom, cokoliv vás 

napadne.  Zachyťte, co 

nejvíce druhů podzimního 

počasí a přírodnin.

Soutěž jednotlivců  

 

První sada úkolů  

Mandala - Vymaluj mandalu 

(z přílohy) přírodninami.  

Skvrnovník- Na duhový list 

obtiskněte nebo jakkoli 

zaznamenejte, co nejvíc 

druhů přírodních materiálů. 

Bahno – Nakreslete na papír 

obrázek jen pomocí bahna.  

Dešťové obrázky – vysypte 

textilní barvou Duha obrázky 

na stránky a pak je dejte na 

déšť nebo obrázek 

postříkejte rozprašovačem.  

Působení přírodních činitelů  
Duhové stránky zakopejte, 

nechte je na dešti, pověste 

na strom, cokoliv vás 

napadne.  Zachyťte, co 

nejvíce druhů podzimního 

počasí a přírodnin.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzávěrka prvního úkolu je 31. 10. 2018 

Adresa pro odeslání úkolů a přihlášek: 

email: sekce.brdo@brontosaurus.cz 

nebo  

Hnutí Brontosaurus, sekce BRDO, 

Hvězdová 10, 602 00 Brno 

 

Tento zpravodaj je také na internetu na adrese: 

brdo.brontosaurus.cz v sekci "Soutěže" 

Hvězda, Alfík a Kaďa 


