
Dostáváme se k další části Duhových střípků. Tou

do rolí badatelů. To znamená, že budete zkoumat, objevovat a získávat nové a nové znalosti. 

Jak již bylo zmíněno v pravidlech, hodnocení jednotlivců probíhá odděleně od hodnocení 

družin a nemá vliv na celkové hodnocení. 

Jak se zapojit do soutěže jednotlivců? 

Vyplnit přihlášku pro jednotlivce 

Vypracovat první úkol  

Splněné úkoly a přihlášku poslat do duhové kanceláře

Úkol první, 

Váš první úkol bude vytvoření sbírky listů. Je podzim, takže jich

ven do přírody a posbírejte minimálně 7 

každému listu zjistěte následující

1) Přiřaďte list ke stromu  

2) Jaký je latinský název stromu? 

3) Jak může být tento strom vysoký?

4) Kde tento strom běžně roste? 

5) Čím je strom zajímavý?  

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž jednotlivců 
 

Pravidla a informace  

Uzávěrka prvního úkolu je

Adresa

Hnutí Brontosaurus,

email: 
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Úkol první, Sbírka listů 

úkol bude vytvoření sbírky listů. Je podzim, takže jich jsou mraky 

ven do přírody a posbírejte minimálně 7 rozdílných listů. Ty nalep
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Duhové střípky opět zde

Ahoj kamarádi, opět se vám 

sko

že je konec světa.

Soutěž jednotlivců  

Uzávěrka prvního úkolu je 31. 10. 2014 

Adresa pro odeslání úkolů a přihlášek: 

Hnutí Brontosaurus, Sekce BRDO, 

Hvězdová 10, 602 00 Brno. 

email: sekce.brdo@brontosaurus.cz 

je soutěž jednotlivců. Letos se vžijete 
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jsou mraky ☺. Vyrazte proto 

nalepte na papír A4 a ke 

také obkreslit.  

 

 

 

 

Duhové střípky opět zde!!! 

Ahoj kamarádi, opět se vám 

hlásí Duhové střípky. 

Prázdniny už bohužel 

skončily, ale to neznamená, 

že je konec světa. Je tady již 

13. ročník  

Duhových střípků.  


