
Veškeré podrobné informace, hodnocení, 

a pravidla hry jsou uvedeny v úvodním 

dopise.  

 

Kdybyste měli jakýkoliv dotaz, neváhejte 

a kontaktujte nás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Pět ročních období  NA TÉMA  

 Duhové střípky jsou program, který hravě a zajímavě přiblíží téma ochrany přírody 

i oddílům, které se přírodovědnými necítí. Pomocí jednoduchých a hravých pokusů ukážeme 

ekologické a environmentální problémy dnešní doby. A teď něco málo k tématům, která nás 

letos čekají.  

První téma: Podzim nemusí být nudný  
(září - říjen) 

 
Je konec léta, ale to nemusí být důvod ke 

smutnění, začátek podzimu je taky super. 
Hlavně je super, jak všechno mění barvy. Víte, 
proč tomu tak je? Z jakého důvodu listy 
žloutnou, hnědnou a červenají? To a další se 
dozvíte v tomto čísle.  

Druhé téma: Vzpomeneš si na léto?  
(listopad - prosinec) 

 
 Říjen a často i listopad umějí být hodně 
deštivé a vody je dost. Ale co třeba v létě? To je 
zase úplný opak. Co se pak asi děje v přírodě? 
Je na Zemi více vody sladké nebo mořské? Proč 
je vlastně voda důležitá? Jak jsme vám 
napověděli, druhým tématem Duhových 
střípků bude voda. Společně se pokusíme 
zmapovat vodní plochy a naučíme se, jak šetřit 
s vodou.  

Třetí téma: Že by zima?  
(prosinec - leden) 

 
 Brrr, léto bylo lepší, že jo? Ale zima taky 
nemusí být jen studená a nudná. Zkoušeli jste 
někdy pozorovat hvězdy? V létě určitě, ale co 
v zimě? Myslíte, že budou stejné jako v zimě, 
nebo se to bude nějak lišit? A co Vánoce, už se 
těšíte? A co příroda v zimě? Neuděláme si 
v zimě výpravu a nepodíváme se, jak to vypadá 
třeba v lese?  
 



První téma: Podzim nemusí být nudný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průřezový úkol: Výzkum ročních období 
 

 Tento rok je pro soutěžní skupinky připraven i úkol, 
který mohou plnit po celou dobu soutěže. Jedná se o 
průřezový úkol, který se zaměří na pozorování změn 
v přírodě při koloběhu ročních období.  
 

Čtvrté téma: Jaro se blíží  
(únor - březen) 

 
 Je to cítit už ve vzduchu. Zima pomalu končí a jaro 
co nevidět začne. V tomto čísle Duhových střípků si 
povíme něco o tom, jak v rostlinách proudí voda, co 
všechno potřebují k životu a taky si nějakou rostlinku 
zkusíme vypěstovat. 

Páté téma: Duhový rok 
(březen - duben) 

 
 Pátý úkol se zaměří 
především na koloběh ročních 
období. Už víme, že jsou čtyři. 
Proč se ale střídají? Jelikož už 
začíná jaro, vypravíme se 
společně do přírody. Budeme 
poslouchat, jak se probouzí. 
Zkusíme si vytvořit i zvukovou 
mapu.  
 

 Ahoj kamarádi. Máme tady první číslo magazínu Duhové střípky. Jako 

každý rok, i letos jsme pro vás nachystali několik úkolů. Nemusíte splnit 

všechny, ale můžete si vybrat, který vám nejvíce vyhovuje. Pokud by někdo 

měl čas a chuť, ať se klidně pustí do všech. Čím více úkolů splníte, tím více 

budete získávat bodů.  Ale nezapomeňte, že hodnotíme i originalitu. Jeden 

velmi originálně zvládnutý úkol je lepší než tři odfláknuté. Hlavně nám ale 

nezapomeňte všechno zdokumentovat a poslat včas do duhové kanceláře. 

Letos navíc máme novinku. Úkol, který budete dělat během celé soutěže, 

tzv. průřezový úkol. Více o něj najdete v zadání.  

Jak se letos hodnotí? 

 Jak již bylo zmíněno, v každém čísle Duhových střípků vás čeká více 

úkolů. Je jen na vás, které si vyberete. Pokud to stihnete, můžete i všechny. 

Důležité je, abyste si vybrali ten úkol, který se vám líbí nejvíce a je pro vás 

proveditelný. Každý úkol bude ohodnocen na stupnici od jedné do pěti. Ale 

nebude to jako ve škole. Pět bodů znamená, že jste úkol zvládli na jedničku. 

Letos budou body představovat speciální samolepky, které budeme posílat 

vždy s výsledky. Taky dostanete speciální arch, na který si to všechno 

nalepíte.  

Takže šup do práce! 



Úkol první  
Barvy listí, BACHA POKUS!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podzim je super. Všude spousta barev. Ale jak to, že jich je v listech 
tolik? Proč vlastně listy mění barvu? Co to způsobuje? Co jsou ty barvy 
zač? Nebojte, na všechno najdeme odpovědi.  
 Teoretická část  
Nejprve si udělejte krátkou teoretickou přípravu, k přípravě využijte internetové zdroje.  
 Jaká barviva jsou v listech?  
 Co je chlorofyl? 
 K čemu je dobrá fotosyntéza? 
 

Pokud na vás otázky budou příliš těžké, zkuste do toho také zapojit vedoucí ;) 
 
Praktická část  
Co takhle trochu chemie? Bacha, je potřebovat dodržovat postup, jinak to všechno 
bouchne. A to přece nechceme ☺ 
 
Postup 
Barviv je v listech více druhů. Mají své názvy a různě se chovají. Našim úkolem bude tyto 
barvičky izolovat.  
 
Pomůcky:  
Líh (Alpa, technický líh); barevné listy; zkumavky (malé skleničky); bílý savý papír (filtrační 
papír, bílý piják, filtr do kávovaru atd.; hlavně musí být bílý), varná konvice, velký starý 
hrnec na teplou vodu.  
 
Jak na to:  
Najděte ve svém okolí různě barevné listy. Mohou být i stejného druhu v různém stádiu 
barevnosti. Nezapomeňte si poznamenat názvy stromů (keřů), ze kterých listy použijete!  
Vytvořte výluh barviv  

1. List pokrájejte a rozdrťte v malém množství lihu. Stačí 2 až 3ml. Každý typ listu v jiné 
sklence. Sklenky VOLNĚ (nedotahujte) uzavřené zahřejte ve vodní lázni při max. 
65 °C na 15 min. 

2. Vodní lázeň uděláte tak, že vezmete starý hrnec a ohřejete vodu, nebo můžete 
použít rychlovarnou konvici, ohřát vodu a do hrnce nalít. Voda v hrnci by neměla být 
vařící, ale měla by mít okolo 70 °C 

3. Nastříhejte savý papír na proužky 1x10cm. Po asi 20 minutách luhování ponořte do 
každé sklenky proužek savého papíru, opřete vyčnívající část třeba o stěnu a nechte 
ho tam 40 min. Potom ho usušte a pečlivě prozkoumejte. 

4. Popište, co se stalo u každého druhu listu. Nepomíchejte papírky při sušení! 
 

A proč vlastně listy mění barvu? Použijte vyhledaný materiál a napište nám odpověď na 
otázku: Proč listy mění barvu a jaké druhy barviv jsou v listech? Také nám pošlete 
zdokumentovaný pokus.  
 



Průřezový úkol  
Výzkum ročních období.  

Průřezový úkol  
Podzimní příroda, Babí léto 
 

Úkol druhý  
Chemie je nuda? Zkuste listovou koláž   

Takže máte nástěnku, na kterou si nalepíte listy, větvičky a fotky podzimní krajiny? Jestli 
ano, tak vyrazte do terénu a pozorujte. 
 

Vyrazte s oddílem do podzimní krajiny na výpravu, nebo se běžte jen projít. Pozorujte 
přírodu a zkuste najít něco typického a zajímavého, čím se vyznačuje podzim. Taky jsme 
pro vás nachystali pár otázek. Takže nažhavte šrouby v hlavě a zkuste na ně vymyslet 
odpovědi. Spolu s fotkami nám je pošlete. Otázky a odpovědi si také můžete připnout na 
vaši nástěnku.  
 
1) Proč začíná podzim? 
2) Co je babí léto?  
3) Proč se babímu létu říká babí?  
4) Proč listy mění barvu?  
5) Jak to, že smrk neopadá a je celý rok zelený?  
6) Proč jsou vlastně listy zelené a ne třeba šedé?  
7)Začíná podzim všude stejně?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkuste z barevných listů vytvořit libovolné umělecké dílo a vyfotografovat ho. Ale 
musíte použít různé listy a hlavně musí být různě barevné. A co takhle ty listy poznat? 
Zkuste poznat všechny listy, které použijete k vašemu dílu. Každý druh nalepte na papír a 
napište, od jakého je stromu. Tyto plakátky si pak můžete nechat vystavené na klubovně. 
Fotku listové koláže i názvy listů nám pošlete k vyhodnocení.  
 

 Letos pro vás má duhová kancelář důležitý a dlouhodobý úkol. Co takhle si zmapovat 
průběh roku? V každém čísle DS pro vás bude nachystáno jedno téma, které se zaměří jen na 
jedno z ročních období. Váš úkol bude jednoduchý: Vyrazit ven z klubovny, třeba do 
blízkého lesíku či parku a dívat se kolem sebe. Nafoťte, namalujte, popište, jak se mění 
příroda během roku. 

Důležité je zaměřit se na jedno místo. Dále si udělejte na klubovně velkou nástěnku. 
Na ni budeme vše zapisovat, lepit, dávat fotky a podobně. Prostě všechny věci, které se 
aktuálně vážou k danému tématu. 

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 


