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.

Téma druhé: Vzpomínky na léto
Ahoj kamarádi, První úkol je za námi. Podzim se za chvíli
přehoupne do doby adventu. Celý advent má dosti
výjimečný ráz – život probíhá v rytmu odlišném od ostatních
období. Je to období plné napětí, očekávání a překvapení a
zároveň výzva k zamyšlení, ztišení a vzpomínání. Ale také čas
příjemných vůní a chutí. My zkusíme najít v paměti střípky léta a zároveň využít
vy
darů léta
k obdarování ostatních.
.

Ještě připomínáme, že do soutěže se můžete zapojit kdykoli v průběhu roku.
Všechny zadání můžete najít na adrese brdo.brontosaurus.cz/duhove-stripky
brdo.brontosaurus.cz/duhove

Společný úkol pro mladší i starší
Zadání úkolu
Voňavé bylinky, plané rostliny, letní grilování, toulání
lesem vonícím smůlou, mechem, dřevem, šiškami…
Vůně a chutě. To je to, co každého potěší. Zvlášť
v zimě. Jak už úvod napovídá, budeme tvořit
z voňavých přírodnin. Společně vytvoříme voňavé
dárky z darů léta. Tady máte pár typů, co by se dalo
vyrobit.
• Bylinková sůl
• Voňavé pytlíčky do skříně i pokoje
• Vánoční ozdoby z přírodnin
• Pečená jablka v županu
Obrázky a návody jsou ve vašem deníku . Součástí
toho úkolu je i ekohra. Zkuste si najít nějakou
zajímavou ekohru na internetu a zahrajte si ji.

Jak na to?
Společně se zamyslete se, co
všechno v přírodě voní.
Zkuste si vzpomenout na
tyto vůně.
Podívejte se na naše typy a
vyberte si alespoň jeden,
nebo vymyslete svůj.
Zrealizujete úkol, všechno
vyfoťte a pošlete k nám
Splněné úkoly nám posílejte
do Duhové kanceláře nejlépe
v elektronické podobně na
sekce.brdo
sekce.brdo@brontosarus.cz.

Úkol pro starší Projekt a ekofor
Pokud jste si vybrali, že budete realizovat projekt, je právě teď
nejvhodnější čas posunout se dál. Byla by škoda, kdyby vaše
myšlenky a nápady zůstaly ležet někde v šuplíku. Pojďte do další
fáze tvoření. Protože není rozdíl, jestli kreslíte obraz, píšete
povídku nebo vymýšlíte projekt. Pokud by se našel někdo, kdo
by si až v tomto čísle duhových střípků, řekl, že se chce přidat,
není problém. Stačí jen nahlédnout do prvního čísla, kde je
všechno popsáno od začátku.
Co od vás očekáváme v druhém úkolu
• Vytvořte si tabulku konkrétních kroků realizace. Zadejte
k nim data a člověka, který za to bude zodpovědný.
• Pokud je to možné stanovte si datum realizace.
• Domluvte se s lidmi, které potřebujete proto, aby se váš
projekt mohl zrealizovat.
• Popište další kroky realizace
•
EkoFór
V tomto úkolu můžete využít vaši kreativitu a smysl pro humor.
Nakreslete jakoukoliv výtvarnou technikou obrázek, který bude
pojednávat o ekologickém tématu s vtipem. Jeden takový
ekofór máte níže. Hodnotí se nápad a originalita.

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
odfláknuté. Hlavním
úkolem Duhových
střípků je vás vtáhnout
do tajů přírody.

Úkol pro mladší Duhový deník
Zadání úkolu

Druhá sada úkolů

Duhové deníky už se začínají plnit a duhově barvit.
Přinášíme další náměty na duhové listy, které si opět
vlepte do deníku.
Letními dálkami voní exotické ovoce, které se k nám
v době adventu dostává. A nejlépe se tvoří a
vzpomíná na léto s hrnkem teplého čaje (dospělí
potom kávy).
Co když se ale čaj rozlije na duhový list? Nevadí,
vytvoříme z něj mapu ostrova.
A odkud se k nám vlastně tento čaj nebo káva
dostaly?? A nejsou dokonce FAIR TRADE? Že nevíte, co
to je? Fair Trade čili spravedlivý obchod je způsob
obchodu s výrobci z rozvojových zemí, který usiluje o
spravedlivější rozdělení příjmů z obchodu. Je to
celosvětové hnutí. Pomáhá drobným pěstitelům i
celým regionům
gionům postavit se na vlastní nohy. Výrobek
fair trade poznáte podle loga fairtradové organizace
na obale.

1. Skvrny od čaje nebo kávy –
vytvořte z nich mapu
ostrova

2. Nálepky z exotického
ovoce a loga fair trade z
kávy, čaje, kakaa… - nalepte

3. Slíbená podzimní mandala
k vybarvení či námět k
nalepení z listů

4. Pokud jste nestihli minulé
duhové listylisty dotvořte si je…

Soutěž jednotlivců
Dostáváme se k další části Duhových
střípků. Tou je soutěž
ěž jednotlivců.
Letos je soutěž jednotlivců totožná
s celou soutěží. Tedy pokud jste
soutěživý a chcete porovnat sílu
s ostatními, vyberte si jeden z úkolu
výše a splňte ho, ale pozrou v soutěži
jednotlivců soutěží každý sám za sebe!

Jak se zapojit do soutěže jednotlivců?
• Samostatně vypracovat jeden z úkolů
• Napsat nám jak se jmenujete, odkud jste
a do které soutěžní skupinky patříte.
• Splněný
ný úkol poslat do duhové
kanceláře

Možná na mě léto působí, jeho vůně, chuť i žár.
že si chvílemi jako blázen či jak dítě připadám,
že si chvílemi jako blázen střípky léta v sobě
střádám.
Provoněnými stráněmi chodím večer po špičkách,
hladím dlaněmi drsnou kůru, kapky rosy počítám,
hladím dlaněmi drsnou kůru, pod hvězdama hlavu
skládám.

Uzávěrka prvního úkolu je 31. 12. 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

