
Duhové střípky opět zde!! 

Ahoj, kamarádi, zima už 

nám pomalu končí a za 

chvílí tu máme jaro ☺. A 

opět se vám hlásí Duhové 

střípky. Tentokrát jsme pro 

vás nachystali opět řadu 

úkolů, tentokrát už s jarní 

tématikou, takže šup do 

toho. 

 

 

 

Ahoj kamarádi, Duhové střípky jsou 
zapeklitých úkolů. V tomto kole si posvítíme n
probouzející přírodu. Každé roční období
příroda se pozvolna probouzí ze zimního spánku, rostliny zachytávají první ostré sluneční 
paprsky, příroda se prostě probouzí ze zimního spánku

V prvním úkolu si nejprve uděláme takovou menší 
co všechno potřebují rostliny k
průzkum a budeme pozorovat probouzející se přírodu. 

Letošní Duhové střípky spojuje společné téma:
letošní soutěže, v každém úkolu se můžete těšit na 
odhalení nových poznatků.  

Jako minule, i tentokrát jsme pro vás nachystali několik 

úkolů. Nemusíte splnit všechny, ale vyberte si, ten který vám 
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. Na závěr 

všechno zdokumentujete a zašlete k
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NA TÉMA  

Co potřebují rostliny k životu  

Rostliny, stejně jako člověk potřebují 

Strava rostlin je ale jiná než naše, co myslíte? 

zjistit, co všechno potřebují rostliny k

Ze začátku bude každá skupinka pra

potřebují k životu. Potom dáte hlavy dohromady a vytvoříte společný plakátek na téma, 

co rostliny potřebují k životu. Plakát si pak můžete vystavit na klubovně. 

Co potřebují rostliny k

Ahoj kamarádi, Duhové střípky jsou zase ZPĚT. Ano, opět vám přinášíme řadu 
tomto kole si posvítíme na znaky jara a podrobněji se podíváme na 

Každé roční období je suprové, ale přelom zimy a jara je nejlepší
příroda se pozvolna probouzí ze zimního spánku, rostliny zachytávají první ostré sluneční 

íroda se prostě probouzí ze zimního spánku.  
prvním úkolu si nejprve uděláme takovou menší teoretickou přípravu a zj

co všechno potřebují rostliny k životu. V druhé části tohoto úkolu pak vyrazíme na menší 
ozorovat probouzející se přírodu.  

Letošní Duhové střípky spojuje společné téma: Průzkumníci a jak již napovídá titul 
každém úkolu se můžete těšit na prozkoumávání vašeho okolí a 

Jako minule, i tentokrát jsme pro vás nachystali několik 

Nemusíte 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. 

Ale nezapomeňte, že hodnotíme i originalitu. Jeden originálně 

l je lepší než tři odfláknuté úkoly. Na závěr 

všechno zdokumentujete a zašlete k nám do duhové kanceláře.  

Průzkumníci
Díl čtvrtý, znaky jara 

Rostliny, stejně jako člověk potřebují „jíst“, aby byly silné, zdravé a pěkně rostly. 

Strava rostlin je ale jiná než naše, co myslíte? Průzkumníci vaším prvním úkolem
, co všechno potřebují rostliny k životu. Postupujte tak, že se rozdělíte do skupinek. 

Ze začátku bude každá skupinka pracovat sama a pokusí se vymyslet, co všechno rostliny 

životu. Potom dáte hlavy dohromady a vytvoříte společný plakátek na téma, 

životu. Plakát si pak můžete vystavit na klubovně. 

Co potřebují rostliny k životu  

. Ano, opět vám přinášíme řadu 
a znaky jara a podrobněji se podíváme na 

zimy a jara je nejlepší, 
příroda se pozvolna probouzí ze zimního spánku, rostliny zachytávají první ostré sluneční 

teoretickou přípravu a zjistíme, 
druhé části tohoto úkolu pak vyrazíme na menší 

a jak již napovídá titul 
prozkoumávání vašeho okolí a 

Průzkumníci 
, znaky jara  

“, aby byly silné, zdravé a pěkně rostly. 

prvním úkolem bude 

životu. Postupujte tak, že se rozdělíte do skupinek. 

covat sama a pokusí se vymyslet, co všechno rostliny 

životu. Potom dáte hlavy dohromady a vytvoříte společný plakátek na téma, 

životu. Plakát si pak můžete vystavit na klubovně.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadání úkolu 

Průzkumníci, váš první úkol je následovný, 

vymyslet, co všechno potřebují rostliny k životu. 

Postupujte tak, že se rozdělíte do skupinek. 

Každá skupinka se pokusí vymyslet co nejvíce 

věcí, které potřebují rostliny k životu. Poté dáte 

hlavy dohromady a vytvoříte společný plakátek 

na téma, co rostliny potřebují k životu. Plakát si 

pak můžete vystavit na klubovně. 

Trocha teorie na začátek  

Abyste úspěšně zvládli tento úkol, bude potřeba 

na začátek trochu zapátrat v chytrých knížkách 

v učebnicích na internetu a podobně. Jako rádci 

Vám určitě poslouží vaši vedoucí ☺  

 

Jak na to? 

1) Rozdělte se do dvou skupinek  

2) Ve skupinkách na papír sepište, 

co všechno rostliny potřebují 

k životu 

3) Dejte hlavy dohromady a 

řekněte si, co jste vymysleli  

4) Vytvořte společný plakát na 

téma: Co potřebují rostliny k životu  

5) Použijte pastelky, fixy, vodovky, 

tempery, malujte, vystřihujte, 

obrázky rostlin, obrázky časopisů, 

prostě cokoliv co uznáte za vhodné 

a udělejte super plakátek 

6) Všechno vyfoťte a pošlete k nám 

Hledáme znaky jara, průzkum jarní přírody  

Zadání úkolu 

Průzkumníci, máme pro vás další úkol. Teorie už bylo dost. Opět se společně vydáme do 

přírody a budeme hledat znaky přicházejícího jara. V druhém úkolu se zaměříme na jarní 

probouzející přírodu. Po zimě se příroda pozvolna probouzí ze zimního spánku, na první 

pohled nemusí být znaky jara vidět, ale když se podíváte z blízka, najdete nejrůznější 

přírodní úkazy. Proto alou od přírody a hledejme znaky jara.  

Zadání úkolu 

Průzkumníci, váš další úkol je následující. 

Vydejte se spolu s vašimi vedoucími do 

nejbližšího lesa, parku. Prostě někam, 

kde můžete pozorovat znaky 

probouzející se přírody. Pořádně 

prozkoumejte stromy, keře, louky, lesy a 

louky a hledejte znaky jara. Své poznatky 

zapisujte do pracovních deníků.  

Jak na to? Hledáme znaky jara  

1) Vytipujte zajímavou lokalitu, kde 
provedete průzkum. 

2) Pořádně nastudujte pracovní deník a 
naplánujte výzkum  

3) Pozorujte probouzející se přírodu  
4) Hledejte znaky jara, všechno 

zdokumentujte.  
5) Své poznatky zapište do pracovních 

deníků.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip na hru  

Šašek a Král  

Souboj několika monarchií - věčné to téma. A co teprve když se do 

něj vloží královský šašek. Zdroj: hranostaj.cz

Pravidla 

Pro tuto hru se středověkým námětem potřebujeme alespoň dva týmy po čtyřech lidech a 

nějaký míč. Každý tým si musí potají určit, kdo bude král a kdo šašek. Ostatní v týmu se stávají 

poddanými. Cílem hry pro jednotlivé týmy je zasáhnout míčem nepřátelského krále a eliminovat 

tak celé jeho království (tým). Král a poddaní se mohou s míčem libovolně pohybovat, bít či 

přihrávat. Výjimkou je šašek (viz níže).

• Pokud je zasažen král, jeho družstvo je poraženo.

• Pokud je zasažen poddaný, poroučí se k zemi a čeká, až mu některý z jeho spoluhráčů 

přihraje míč a tím ho vrátí do

• Pokud je zasažen šašek, nic se neděje. Může tedy bez rizika bránit ostatní svým tělem, 

avšak on sám se nemůže
rukou či chytat.  

Vítězí tým, jehož král jako poslední zbývá ve hře.

Hru můžete snadno obměnit několika drobnostmi, např.:

• Král má víc než jeden život (pro vyřazení týmu je ho potřeba zasáhnout vícekrát).

• K poražení týmu je potřeba zasáhnout všechny hráče (kromě šaška).

• Při větším počtu lidí je podnětné i zábavnější přidat více m

JARNÍ SETKÁNÍ BRONTOSAUŘÍCH DĚTSKÝCH ODDÍLŮ 

 Pro ty z Vás, co neví, o co se jedná. Jarní setkání BRĎo je vyvrcholení Duhových střípků 

v Mikulčicích na Slovanském hradišti v
přichystána úvodní hra. V sobotu se vydáme na Slovanské hradiště, kde budou nachystány soutěžní 

stezky jako: přírodovědná, sportov
následovat zajímavé a adrenalinové 

táborákem. Na neděli bude přichystána brďácká olympiáda

klubovně a v tělocvičně ve vlastních spacácích na molitanech

sekce.brdo@brontosaurus.cz, 724 806 155

Pozvánka na akci  

věčné to téma. A co teprve když se do 

něj vloží královský šašek. Zdroj: hranostaj.cz 

Pro tuto hru se středověkým námětem potřebujeme alespoň dva týmy po čtyřech lidech a 

í potají určit, kdo bude král a kdo šašek. Ostatní v týmu se stávají 

poddanými. Cílem hry pro jednotlivé týmy je zasáhnout míčem nepřátelského krále a eliminovat 

tak celé jeho království (tým). Král a poddaní se mohou s míčem libovolně pohybovat, bít či 

ihrávat. Výjimkou je šašek (viz níže). Následující situace mohou nastat při zásahu míčem:

Pokud je zasažen král, jeho družstvo je poraženo.  

Pokud je zasažen poddaný, poroučí se k zemi a čeká, až mu některý z jeho spoluhráčů 

přihraje míč a tím ho vrátí do hry.  

Pokud je zasažen šašek, nic se neděje. Může tedy bez rizika bránit ostatní svým tělem, 

nemůže dotýkat míče (výjimkou je, když ho míč trefí) ani ho brát do 

Vítězí tým, jehož král jako poslední zbývá ve hře.  

te snadno obměnit několika drobnostmi, např.:  

Král má víc než jeden život (pro vyřazení týmu je ho potřeba zasáhnout vícekrát).

K poražení týmu je potřeba zasáhnout všechny hráče (kromě šaška).

Při větším počtu lidí je podnětné i zábavnější přidat více míčů. 

JARNÍ SETKÁNÍ BRONTOSAUŘÍCH DĚTSKÝCH ODDÍLŮ – DEN ZEMĚ 21. 

Vás, co neví, o co se jedná. Jarní setkání BRĎo je vyvrcholení Duhových střípků 

Mikulčicích na Slovanském hradišti v Mikulčicích. Program bude velmi

sobotu se vydáme na Slovanské hradiště, kde budou nachystány soutěžní 

přírodovědná, sportovní, přežití, podlužácká, lanové centrum a podobně
zajímavé a adrenalinové exkurze po okolí. A nakonec všechno zakončíme večerním 

bude přichystána brďácká olympiáda. Přespání bude zajištěno v Mikulčické 

astních spacácích na molitanech. Podrobnější informace:
806 155 

Pro tuto hru se středověkým námětem potřebujeme alespoň dva týmy po čtyřech lidech a 

í potají určit, kdo bude král a kdo šašek. Ostatní v týmu se stávají 

poddanými. Cílem hry pro jednotlivé týmy je zasáhnout míčem nepřátelského krále a eliminovat 

tak celé jeho království (tým). Král a poddaní se mohou s míčem libovolně pohybovat, bít či 

situace mohou nastat při zásahu míčem:  

Pokud je zasažen poddaný, poroučí se k zemi a čeká, až mu některý z jeho spoluhráčů 

Pokud je zasažen šašek, nic se neděje. Může tedy bez rizika bránit ostatní svým tělem, 

dotýkat míče (výjimkou je, když ho míč trefí) ani ho brát do 

Král má víc než jeden život (pro vyřazení týmu je ho potřeba zasáhnout vícekrát).  

K poražení týmu je potřeba zasáhnout všechny hráče (kromě šaška). 

DEN ZEMĚ 21. -23. 4. 2017 

Vás, co neví, o co se jedná. Jarní setkání BRĎo je vyvrcholení Duhových střípků 

. Program bude velmi pestrý. Na pátek bude 

sobotu se vydáme na Slovanské hradiště, kde budou nachystány soutěžní 

ní, přežití, podlužácká, lanové centrum a podobně. Poté budou 

po okolí. A nakonec všechno zakončíme večerním 

. Přespání bude zajištěno v Mikulčické 

Podrobnější informace: Martin Kadala, 



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 odpadem…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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Soutěž jednotlivců, EKOhrdinové 

Uzávěrka dalšího úkolu je 28. 2. 2017 

Adresa pro odeslání úkolů a přihlášek: 

Hnutí Brontosaurus, Sekce BRDO, 

Hvězdová 10, 602 00 Brno. 

Finančně podpořeno z prostředků 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy a Magistrátu Města 
Brna. 

 

Zadání  

V minulých soutěžních kolech jsme se zabývali tématy, která nás měli naučit šetrnosti. 

V dalších úkolech si ale posvítíme na něco jiného a podíváme se hlouběji na přírodu.  

Aleje  

Máte ve vašem městě, vesnici nějakou alej, chodíte tam často? Co vlastně o vaší aleji víte? 

Co takhle jí prozkoumat hlouběji, určitě se o ní dá, zjisti hodně informací. EKOHrdinové váš 

úkol je následovný. Vydejte se do nejbližší stromové aleje a zjistěte o ní co nejvíce. Otázky, 

které máte zjistit, jsou uvedeny vy vašich pracovních listů.  


