
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 15. ročník této 

soutěže.  

 

 

 

Ahoj kamarádi, po letní přestávce se Vám opět hlásíme. Hlásíme, že nám startuje již 
soutěže Duhové střípky. Letošní roční
soutěží, která hravě a zajímavě přiblíží téma ochrany přír
Takže vítáni jsou všichni, kteří poznáváním, dobrými skutky i užitečnou prací chtějí vyzkoušet
nového a zažít něco nevydaného. Pomocí jednoduchých a hravých pokusů si objasníme hned několik 
složitých procesů, vyřešíme zapeklité problémy dnešní doby a hlavně se u toho skvěle pobavíme. Takže 
není na co čekat, do rukou se Vám dostalo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA TÉMA  

1 úkol-tajemství vody  

Průzkumnici, je před Vámi váš první úkol…
tajemství vody. Voda je pro člověka a přírodu

pochody jsou založeny na vodě. Voda má pro rostliny více významů než jako 

rozpouštědlo živin. Pro mnoho druhů je voda

života, proto se také na naší platně nachází 

pokrývá slaná voda moří a oceánů, jež tvoří 97

voda tvoří jen nepatrnou část

které jsou v polárních oblastech. Dalších 30

povrchová a atmosférická. 

Informace o přihlášení 

Do soutěže se přihlásíte splněním alespoň jednoho 

úkolu a vyplněním přihlášky. Všechny materiály 

zaslat poštou nebo elektronicky na kontaktní adresy.

V pravidelných intervalech Vám budou zasílány další 

úkoly a výsledky. Pro podrobnější informace nás 

neváhejte kontaktovat: sekce.brdo@brontosarus.cz

po letní přestávce se Vám opět hlásíme. Hlásíme, že nám startuje již 
Letošní ročník bude nabitý a plný zapeklitých úkolů. 

hravě a zajímavě přiblíží téma ochrany přírody i oddílům, které se přírodovědnými necítí. 
Takže vítáni jsou všichni, kteří poznáváním, dobrými skutky i užitečnou prací chtějí vyzkoušet

Pomocí jednoduchých a hravých pokusů si objasníme hned několik 
složitých procesů, vyřešíme zapeklité problémy dnešní doby a hlavně se u toho skvěle pobavíme. Takže 
není na co čekat, do rukou se Vám dostalo první zadání nového ročníku Duhových střípků.

 

Informace k úkolu 

i, je před Vámi váš první úkol…Vašim prvním úkolem bude odhalení 

Voda je pro člověka a přírodu nezbytná. Všechny životní a přírodní 

pochody jsou založeny na vodě. Voda má pro rostliny více významů než jako 

rozpouštědlo živin. Pro mnoho druhů je voda také prostředím kde žijí. Voda je základem 

, proto se také na naší platně nachází téměř všude. Většinu povrchu Země (71

pokrývá slaná voda moří a oceánů, jež tvoří 97 % celého vodstva na naší planetě. 

voda tvoří jen nepatrnou část hydrosféry – 3 %, přičemž 69 % této vody je v

které jsou v polárních oblastech. Dalších 30 % je voda podzemní a jen necelé 1% 

Průzkumníci
Díl první, tajemství vody 

Do soutěže se přihlásíte splněním alespoň jednoho 

Všechny materiály můžete 

zaslat poštou nebo elektronicky na kontaktní adresy. 

pravidelných intervalech Vám budou zasílány další 

úkoly a výsledky. Pro podrobnější informace nás 

@brontosarus.cz 

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 tři odfláknuté

Duhových střípků je děti vtáhnout do tajů

přírody a hravě je seznámit se 

přírodními procesy

Vám budou zasílány vždy po uzavření 

soutěžního kola. 

po letní přestávce se Vám opět hlásíme. Hlásíme, že nám startuje již 15 roční 
bude nabitý a plný zapeklitých úkolů. Duhové střípky jsou totiž 

které se přírodovědnými necítí. 
Takže vítáni jsou všichni, kteří poznáváním, dobrými skutky i užitečnou prací chtějí vyzkoušet něco 

Pomocí jednoduchých a hravých pokusů si objasníme hned několik 
složitých procesů, vyřešíme zapeklité problémy dnešní doby a hlavně se u toho skvěle pobavíme. Takže 

nového ročníku Duhových střípků.  

Vašim prvním úkolem bude odhalení 

nezbytná. Všechny životní a přírodní 

pochody jsou založeny na vodě. Voda má pro rostliny více významů než jako 

kde žijí. Voda je základem 

Většinu povrchu Země (71 %) 

% celého vodstva na naší planetě. Sladká 

% této vody je v ledovcích, 

a jen necelé 1% tvoří voda 

Průzkumníci 
ajemství vody  

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 

tři odfláknuté. Hlavním úkolem 

Duhových střípků je děti vtáhnout do tajů 

přírody a hravě je seznámit se základními 

přírodními procesy. Výsledky soutěže 

Vám budou zasílány vždy po uzavření 

soutěžního kola.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak na to?  

1) Vytipujte zajímavou lokalitu, kde 
provedete průzkum. 

2) Pořádně nastudujte pracovní 
deník a naplánujte výzkum  

3) Před výpravou najděte odpovědi 
na položené otázky, tyto otázky 
naleznete v pracovním deníku.  

4) Vyrašte na vaši lokalitu  
5) Proveďte průzkum na lokalitě  
6) Výsledky vašeho pozorování 

zapište do pracovních deníků  
7) Ve skupince ještě jednou 

zhodnoťte, co všechno jste našli. 
8) Vaše výsledky nám zašlete.  

 

Zadání úkolu 

Průzkumníci, váš první úkol je následovný. 

Vyrašte spolu s vašimi vedoucími k nejbližšímu 

potoku, řece, k přehradě nebo k rybníku a 

pozorujte život ve vodě i v jeho nejbližším 
okolí. Postupujte podle zadání a popisu 

v pracovním deníku. Výsledky vašeho 

pozorování zapište do deníku a oskenované 

nebo nafocené zašlete k nám.  

Na co se máme zaměřit? V prvé řadě se s vašimi 

vedoucími domluvte na správném místě 

pozorovaní. Sebou si vezměte lupy, pozorovací 

kelímky s lupou, klíče pro určování živočichů a 

rostlin, menší lupy a třeba i dalekohled.  

Průzkumníci, máme tady pro vás další úkol. Následující 

úkol je spíše doplněním přihlášky. Jelikož chceme 

vědět i něco o Vás, o soutěžících. Připravili jsme pro 

vás pár krátkých otázek. Vaše odpovědi zpracujeme a 

vydáme v dalším zpravodaji Duhových střípků. Těšíme 

se na Vaše odpovědi ☺   

Otázky:  

• Z jakého koutu naší Země pocházíte. 

• Nějakou zajímavost o vašem městě. 

• Nějakou zajímavost o vašem oddíle.  

• Nějakou přírodní zajímavost z vaší blízkosti. 

• Kolik vás chodí na schůzky, kolik holek a kolik 

kluků? 

• Jak vypadá vaše klubovna. 

• Pošlete nám i společnou fotku oddílu?  

2 úkol-práskněte něco na sebe 



Dostáváme se k další části 

se vžijeme do rolí EKOhrdinů. Každý

jeden nedokáže zachránit zemi před globálním oteplování

před znečištěním vody. Chceš být EKOhrdinou? Do soutěže se může zapojit každý, stačí jen 

splnit první úkol. Jako EKOhrdinové budete zkoumat

v oblasti ochrany přírody. Jak již bylo zmíněno v

Hodnocení jednotlivců probíhá odděleně od hodnocení družin a nemá vliv na celkové 

hodnocení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip na hru  

ÚTOK PRŮJMŮ 

Honička pro libovolný počet lidí

Pravidla 

Hra se hraje velice jednoduše. Každý bude potřebovat šátek. Zvolíme si 1

(Průjmů), které budou chytat ostatní a budou mít liščí ocásek. Každý, kdo není průjem 

má 3 životy (fáze) než přijde nepříjemný zážitek v podobě průjmu (stane se Průjmem). 

Když je Neprůjem chycen poprvé (1.fáze) chytí se za zadek. Pokud je chycen Neprůjem 

podruhé (2.fáze) chytne se za kolena (zezadu). A v poslední (3.fázi) před proměnou na 

Průjem se chytí Neprůjem za kotníky. Jestliže znovu Neprůjem neuteče a chytí ho 

Průjem nasadí si šátek a stává se také Průjmem. Ovšem Neprůjmy můžou své bývalé 

kamarády vyléčit tím, že mu vytrhne liščí ocásek, ale daný Průjem to nechce, protože 

když se nachází ve většině po ukončení hry vyhrává. 

to nedopadlo tak, že Průjem chytí Neprůjem, ten se chytne do 1. fáze a hned ho chytne 

znovu má Neprůjem 10s. imunitu a má v tomto období ruku nad hlavou.

Zdroj: hranostaj.cz 

Jelikož Duhové střípky Vám hlavně mají přinášet 

zajímavé nápady, rozhodli jsme se Vám letos přinášet i typy 

na jednoduché hry. Tyto hry můžete stejně jako Duhové 

střípky zapojit do vašeho oddílového

Soutěž jednotlivců, EKOhrdinové

další části Duhových střípků. Tou je sout

Každý super hrdina má nějakou zvláštní schopnost, ale ani 

jeden nedokáže zachránit zemi před globálním oteplováním, před nebezpečným odpadem, 

Chceš být EKOhrdinou? Do soutěže se může zapojit každý, stačí jen 

splnit první úkol. Jako EKOhrdinové budete zkoumat, objevovat a získávat nové

. Jak již bylo zmíněno v pravidlech a v informačních

odnocení jednotlivců probíhá odděleně od hodnocení družin a nemá vliv na celkové 

Honička pro libovolný počet lidí 

Hra se hraje velice jednoduše. Každý bude potřebovat šátek. Zvolíme si 1

(Průjmů), které budou chytat ostatní a budou mít liščí ocásek. Každý, kdo není průjem 

má 3 životy (fáze) než přijde nepříjemný zážitek v podobě průjmu (stane se Průjmem). 

je Neprůjem chycen poprvé (1.fáze) chytí se za zadek. Pokud je chycen Neprůjem 

podruhé (2.fáze) chytne se za kolena (zezadu). A v poslední (3.fázi) před proměnou na 

Průjem se chytí Neprůjem za kotníky. Jestliže znovu Neprůjem neuteče a chytí ho 

dí si šátek a stává se také Průjmem. Ovšem Neprůjmy můžou své bývalé 

kamarády vyléčit tím, že mu vytrhne liščí ocásek, ale daný Průjem to nechce, protože 

většině po ukončení hry vyhrává. Většina po ukončení vyhrává.

ak, že Průjem chytí Neprůjem, ten se chytne do 1. fáze a hned ho chytne 

znovu má Neprůjem 10s. imunitu a má v tomto období ruku nad hlavou.

střípky Vám hlavně mají přinášet 

zajímavé nápady, rozhodli jsme se Vám letos přinášet i typy 

na jednoduché hry. Tyto hry můžete stejně jako Duhové 

oddílového programu.  

Soutěž jednotlivců, EKOhrdinové 

. Tou je soutěž jednotlivců. Letos 

zvláštní schopnost, ale ani 

m, před nebezpečným odpadem, 

Chceš být EKOhrdinou? Do soutěže se může zapojit každý, stačí jen 

objevovat a získávat nové znalosti 

informačních materiálech. 

odnocení jednotlivců probíhá odděleně od hodnocení družin a nemá vliv na celkové 

Hra se hraje velice jednoduše. Každý bude potřebovat šátek. Zvolíme si 1-x bab 

(Průjmů), které budou chytat ostatní a budou mít liščí ocásek. Každý, kdo není průjem 

má 3 životy (fáze) než přijde nepříjemný zážitek v podobě průjmu (stane se Průjmem). 

je Neprůjem chycen poprvé (1.fáze) chytí se za zadek. Pokud je chycen Neprůjem 

podruhé (2.fáze) chytne se za kolena (zezadu). A v poslední (3.fázi) před proměnou na 

Průjem se chytí Neprůjem za kotníky. Jestliže znovu Neprůjem neuteče a chytí ho 

dí si šátek a stává se také Průjmem. Ovšem Neprůjmy můžou své bývalé 

kamarády vyléčit tím, že mu vytrhne liščí ocásek, ale daný Průjem to nechce, protože 

Většina po ukončení vyhrává.  A aby 

ak, že Průjem chytí Neprůjem, ten se chytne do 1. fáze a hned ho chytne 

znovu má Neprůjem 10s. imunitu a má v tomto období ruku nad hlavou.  



Zachraň Zemi?! Ale prvně musíš začít u sebe 
Milý Ekohrdinové, rozhodli jste se zapojit do nelehké cesty,

EKOhrdinou. Cesta každého super 
zamyslet, čím může přispět on sám ostatním. Váš
části musíte určit rizika a nebezpečí
řešení jak situaci řešit. V obou případech se budete muse
všechny šrouby v hlavě.  

 
Jak můžu doma chránit přírodu a Zemi?!

Víš, že i ty můžeš svou volbou ovlivnit naší přírodu? Pojď se zamyslet jak. Vyplň 

přichystanou tabulku svými nápady

které výrazně ovlivňuje naši přírodu. Tvým úkolem bude vymy

přírodu (třeba moc odpadu, skleníkové plyny, zbytečné plýtvání jídlem, nedostatek 

pitné vody atd.) No a v druhém kroku zkusí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzávěrka prvního úkolu 

Adresa pro odeslání úkolů a přihlášek:

Hnutí Brontosaurus, 

Hvězdová 10, 602 00 Brno

email: sekce.brdo@brontosaurus.cz

Tento zpravodaj je také na internetu na adrese:

brdo.brontosaurus.cz v sekci "Souteže"

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

Zachraň Zemi?! Ale prvně musíš začít u sebe  
Milý Ekohrdinové, rozhodli jste se zapojit do nelehké cesty, stát se super hrdinou, 

super hrdiny začíná stejně. Nejprve se musí pořádně 
přispět on sám ostatním. Váš první úkol bude mít dvě části, v

a nebezpečí pro přírodu a v části druhé zkusit navrhnout nějaké 
obou případech se budete muset pořádně zamyslet 

u doma chránit přírodu a Zemi?! 
Víš, že i ty můžeš svou volbou ovlivnit naší přírodu? Pojď se zamyslet jak. Vyplň 

přichystanou tabulku svými nápady. V prvním sloupci je vyplněno riziko nebo nebezpečí, 

írodu. Tvým úkolem bude vymyslet jaké je to riziko pro 

přírodu (třeba moc odpadu, skleníkové plyny, zbytečné plýtvání jídlem, nedostatek 

druhém kroku zkusíš navrhnout jak to udělat lépe.

 

 

 

 

 

 

Jak na to? 
Všechny potřebné materiály 
najdeš v
Vyplň ho a pošli k
Duhové ústředí.

Uzávěrka prvního úkolu je 30. 9. 2016 

pro odeslání úkolů a přihlášek: 

 sekce BRDO, 

Hvězdová 10, 602 00 Brno 

sekce.brdo@brontosaurus.cz 

internetu na adrese: 

v sekci "Souteže" 

Jak se zapojit do soutěže jednotlivců?  

pracovním listu.  

Napsat nám jak se jmenujete, odkud jste a do které 

upinky patříte. 

né úkoly a přihlášku poslat do Duhové kanceláře  

stát se super hrdinou, 
stejně. Nejprve se musí pořádně 

první úkol bude mít dvě části, v první 
části druhé zkusit navrhnout nějaké 

t pořádně zamyslet a zapojit 

Víš, že i ty můžeš svou volbou ovlivnit naší přírodu? Pojď se zamyslet jak. Vyplň 

ci je vyplněno riziko nebo nebezpečí, 

slet jaké je to riziko pro 

přírodu (třeba moc odpadu, skleníkové plyny, zbytečné plýtvání jídlem, nedostatek 

š navrhnout jak to udělat lépe.  

Jak na to?  
Všechny potřebné materiály 
najdeš v pracovním listu. 
Vyplň ho a pošli k nám na 

uhové ústředí. 


