
Duhové střípky opět zde!! 

Ahoj, kamarádi, opět se 

vám hlásí Duhové střípky. 

Přichystali jsme pro vás 

opět řadu úkolů, takže šup 

do toho.  

 

 

 

 

Ahoj kamarádi, Duhové střípky jsou 
zapeklitých úkolů. V tomto kole si posvítíme na 
mění barvu? Proč opadávají se stromů a jako
neopadávají? Letošní Duhové střípky spojuje společné téma
napovídá titul letošní soutěže, v
zajímavostí ze světa přírody. Hned v
flákání a šup šup do práce. Máme před sebou hondě práce. 

Jako minule, i tentokrát jsme pro vás nachystali několik 

úkolů. Nemusíte splnit všechny, ale vyberte si ten

nejvíce vyhovuje. Ale pokud máte čas a chuť, klidně se pusťte 

do všech. Čím více úkolů splníte, tím více bodů můžete získat. 

Ale nezapomeňte, že hodnotíme i originalitu. Jeden originálně 

zvládnutý úkol je lepší než tři odfláknuté úkoly. 

všechno zdokumentujete a zašlete k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA TÉMA  

1 úkol, tajemství podzimních listů 

Průzkumnici, je před Vámi váš první úkol…
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stromům jako jakési „továrny“
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dochází ke vzniku kyslíku. Při tomto procesu je nezbytný chlorofyl 

které jim dodává jejich zelené zabarvení. Na podzim se chlorofyl v

tak vidět jiná barviva – oranžová barviva (karote

tyto barvy mohou za to, že se listy zbarví.

vody pro fotosyntézu – na zimu tak stromy své „

zásob.  
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tomto kole si posvítíme na BARVY PODZIMU. 

barvu? Proč opadávají se stromů a jako to, že jehličnany jsou stále
Letošní Duhové střípky spojuje společné téma: Průzkumníci

napovídá titul letošní soutěže, v každém úkolu se můžete těšit na o
. Hned v prvním úkolu si to zkusíme naostro, takže žádné 

šup šup do práce. Máme před sebou hondě práce.  
Jako minule, i tentokrát jsme pro vás nachystali několik 

splnit všechny, ale vyberte si ten který vám 

Ale pokud máte čas a chuť, klidně se pusťte 

do všech. Čím více úkolů splníte, tím více bodů můžete získat. 

te, že hodnotíme i originalitu. Jeden originálně 

zvládnutý úkol je lepší než tři odfláknuté úkoly. Na závěr 

chno zdokumentujete a zašlete k nám do duhové kanceláře.  

, tajemství podzimních listů   

Průzkumnici, je před Vámi váš první úkol…Proč vlastně listy mění barvu? S

tuto otázku vám pomůžeme, ale zjistit, co na to má vliv, bude už na

továrny“ na potravu. Kořeny nasávají vodu a listy

ty se díky fotosyntéze mění na látky (cukry), které stromy potřebují pro růst, a 

. Při tomto procesu je nezbytný chlorofyl 

které jim dodává jejich zelené zabarvení. Na podzim se chlorofyl v lis

oranžová barviva (karoteny) a žlutá barviva (xantofyly). Právě 

tyto barvy mohou za to, že se listy zbarví. V zimě však není dostatek potřebného světla a 

na zimu tak stromy své „továrny“ zavírají a žijí z

Průzkumníci
Díl druhý, barvy podzimu

. Ano, opět vám přinášíme řadu 
. Proč listy na podzim 

to, že jehličnany jsou stále zelené a 
Průzkumníci a jak již 

každém úkolu se můžete těšit na odhalení hned několika 
úkolu si to zkusíme naostro, takže žádné 

Proč vlastně listy mění barvu? S odpovědí na 

istit, co na to má vliv, bude už na vás! Listy slouží 

na potravu. Kořeny nasávají vodu a listy příjmají oxid 

ty se díky fotosyntéze mění na látky (cukry), které stromy potřebují pro růst, a 

. Při tomto procesu je nezbytný chlorofyl – barvivo v listech, 

listech rozkládá, a jsou 

ny) a žlutá barviva (xantofyly). Právě 

zimě však není dostatek potřebného světla a 

zavírají a žijí z uskladněných 

Průzkumníci 
barvy podzimu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadání úkolu 

Průzkumníci, váš první úkol je následovný. 

Vyrašte spolu s vašimi vedoucími do nejbližšího 

lesa, parku a pozorujte listy, stromy, keře, keříky 

a podobně. Zaměřte se na různé druhy stromu a 

jejich listy. Postupujte podle zadání a popisu 

v pracovním deníku. Výsledky vašeho 

pozorování zapište do deníku a oskenované 

nebo nafocené zašlete k nám na vyhodnocení. 

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

vedoucími domluvte na správném místě 

pozorovaní. Sebou si vezměte lupy, klíče 

k určování stromu, atlasy stromu a další 

nezbytné pomůcky k poznání listu a stromu.  

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  

 

2 úkol, extrakce barvy z listů  

Podzim je super. Všude spousta barev. Už víme, 
proč listy mění barvu a také víme, co změnu barvy 
způsobuje. Co takhle si ale zkusit menší pokus? 
Následující úkol je trochu náročnější, ale o to víc si ho 
užijete.  
 
Zadání úkolu  

Barviv je v listech více druhů. Mají své názvy, různě 
se chovají a mají různé barvy (chlorofyl, karotenoidy, 
antokyany). Našim úkolem bude tyto barvičky izolovat. 
Určitě se úkolu nebojte, není až tak složitý jak vypadá ☺ 
Chemie, je přece zábava.  
 
Co všechno budeme potřebovat?  
Líh (Alpa, technický líh); barevné list z různých stromů; 
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
barevnosti. Nezapomeňte 
názvy stromů (keřů), ze kterých listy použijete!
Pořádně si popište zkumavky s 

Jak na to, vytvořte výluh z listu. 
1. List pokrájejte a rozdrťte v malém množství lihu. Stačí 2 až 3ml. Každý typ listu v 

jiné sklence. Sklenky VOLNĚ (nedotahujte)
max. 65 °C po dobu 15 min.

2. Vodní lázeň uděláte tak, že vezmete starý hrnec a ohřejete vodu, nebo můž
použít rychlovarnou konvici. O
neměla být vařící, ale měla by mít okolo 70 °C

3. Nastříhejte savý papír na proužky 1x10cm. Po asi
do každé sklenky proužek savého papíru, 
papír ve výluhu aspoň 40
se stalo.  

4. Popište, co se stalo u každého druhu listu. Nepomíchej

Tip na hru  

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 programu.  

Vtipné slovní druhy  

Jaký, Kdo, Jak, Co dělal, Kde. 

Pravidla 

Každý dostane jeden papírek

přídavné jméno např. tlustý, neznámý, hezký, atd.

tak aby nebyl vidět.  Každý potom papírek pošle po své levici dál.

napíše podstatné jméno např. Vojta, stůl, rys, atd.

takovýmto způsobem dodělají i příslovce jak, sloveso a příslovce kde.

jednou pošlou dál a každý pomalu řekne, 

kterých dostanete záchvaty smíchu.

Zdroj: hranostaj.cz 
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Dostáváme se k další části Duhových střípků. Tou je soutěž jednotlivců. Letos 

se vžijeme do rolí EKOhrdinů. Každý super hrdina má nějakou zvláštní schopnost, ale ani 

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

před znečištěním vody, před plasty, papírem atd.…Chceš být EKOhrdinou? Do soutěže se 

může zapojit každý, stačí jen splnit první úkol. Jako EKOhrdinové budete zkoumat, 

objevovat a získávat nové a nové znalosti v oblasti ochrany přírody. Jak již bylo zmíněno 

v pravidlech a v informačních materiálech. Hodnocení jednotlivců probíhá odděleně od 

hodnocení družin a nemá vliv na celkové hodnocení.  

Šetříme, kde se dá. 
Ekohrdinové, máme pro vás další nelehký úkol. Tentokrát budeme pátrat, kde zbytečně 

plýtváte teplem, vodou, elektrickou energií. S plýtvání s energiemi se setkáváme na 
každém kroku. Zkusme tomu ale zabránit, bojujme společnými silami proti plýtvání 
s energiemi. 

Ekohrdinové, tentokrát je váš úkol složen ze dvou částí. V první části pomocí obrázku 
v pracovním listně najdete a popíšete, kde dochází k plýtvání s energií. V druhé části pak 
zapojíte svoje moskovny a vymyslíte alespoň 5 způsobů jak zabránit zbytečnému plýtvání.  

 
1) Najdi na obrázku jasné znaky plýtvání s energiemi. 

 
2) Zjisti co nejvíce způsobů, jak se dá šetřit teplo a elektrická energie. Zeptej se 

spolužáků, kamarádů, rodičů. Hledej nápady v literatuře nebo na internetu. Zapište 
si pět konkrétních návrhů, jak šetřit energiemi.  

 

 

 

Soutěž jednotlivců, EKOhrdinové 

Jak se zapojit do soutěže jednotlivců?  

• Vypracovat úkol v pracovním listu.  

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

soutěžní skupinky patříte. 

• Splněné úkoly a přihlášku poslat do Duhové kanceláře  

Uzávěrka prvního úkolu je 30. 11. 2016 

Adresa pro odeslání úkolů a přihlášek: 

Hnutí Brontosaurus, Sekce BRDO, 

Hvězdová 10, 602 00 Brno. 

email: sekce.brdo@brontosaurus.cz 

Finančně podpořeno z prostředků 

Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy a Magistrátu Města 

Brna. 

 


