Ahoj,
rádi bychom Vás
ás a především vaše oddíly pozvali ke společné
každoroční
oroční environmentální soutěži Duhové střípky, kterou pořádá Hnutí
Brontosaurus nejen pro své dětské oddíly. Tento ekovýchovný program je
otevřen všem oddílům a kroužkům. Duhové střípky se hravě a zábavně snaží
přiblížit téma ochrany přírody nejenom dětem, ale také vedoucím. Duhové
střípky svým soutěžním charakterem motivují děti k poznání i k praktickému
řešení problematiky ochrany
ochr
životního prostředí.
Letošní duhové střípky mají podtitul Střípky přírody kolem nás.
Zaměříme se na to, jak můžeme prožívat přírodu, ve které žijeme a jak
můžeme přispět k její ochraně.
ochraně

Cílem Duhových střípků je poskytnout

vedoucím oddílů a kroužků n
náměty
áměty k činnosti v oblasti ekologické výchovy v
takové formě, aby je mohli lehce využít ve svém programu. Aktivity a úkoly v
jednotlivých zadáních soutěže by tak měly jít lehce včlenit do her, ale i do
dlouhodobější celoroční činnosti.
Každé číslo duhového
duhového zpravodaje bude rozděleno na část pro starší a
mladší. Pro obě skupiny jsme připravily kontinuální úkoly. Starší budou mít za
úkol, vymyslet si svůj vlastní projekt.
projekt. Projektem máme na mysli jakoukoliv
aktivitu, kterou se můžou děti zapojit do péče o prostředí,
prostředí, ve kterém žijí.
Například vyvěšení budek, sázení stromů, vysázení květin, vyvěšení obrázků
na zastávku, ekologická stopa potravin, které jíme, mapování
map
popelnic,
černých skládek. A mladší si budou průběžně tvořit svůj Duhový deník
deník. V
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každém zpravodaji
daji dostanou několik stránek s tipem na aktivity, stejně tak
jako starší, kteří budou dostávat podněty, jak mohou pracovat na projektu.
Zároveň
oveň bude v každém čísle společný úkol pro starší a mladší . Dále Eko hry a
námět na společné aktivity.
Úkoly plní celé oddíly, družiny i jednotlivci, a jsou rozděleny na mladší a
starší. Je na každém oddílu kolik úkolů bude plnit. Určitě platí, že kvalita
vyhrává nad kvantitou. Vyhodnocování probíhá průběžně v jednotlivých
etapách, aby byla zaručena patřičná motivace účastníků i napětí z průběhu
celé soutěže. Soutěžní skupiny budou získávat duhové peníze – „Duháče“,
které budou moc proměnit na Jarním setkání Brďo v Mikulčicích, které
proběhne 26.4 až 28.4 2019.
2019 Účast v Mikulčicích ale není podmínkou, výsledky
soutěže budou
udou na internetu a ceny můžeme poslat poštou. Vyhodnocení
jednotlivých úkolů stejně jako zadání bude vyvěšeno na stránkách Hnutí
Brontosaurus.

Jak využít Duhové střípky?
 zajímavá náplň, seminářů, kroužků, oddílovek
 včlenění prvků ekologické výchovy do náplně oddílovek, kroužků atd.
 příprava žáků na ekologickou olympiádu, soutěž Zlatý list
 školní kola ekologické olympiády
 nápady pro aktivní žáky
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Princip soutěže a hodnocení Duhových střípků
Princip soutěže
Hra se bude odehrávat v čtyřech různých fázích a ve dvou soutěžních
kategoriích dle průměrného věku soutěžících. Tedy ve straší a mladší kategorii.
Jednotlivé tematické bloky se budou lišit v pestrosti zadání. V každém
tematickém bloku si budete moci vybrat minimálně ze dvou úkolů. Ve většině
případů budou k jednotlivým zadáním pracovní listy, které děti budou
vyplňovat. Principem Duháčů není jen úkol splnit, ale také se něco naučit.
Proto je většina úkolů spojena se zkoumáním v terénu a s následným
ověřením v knihách a na internetu. Hlavním hodnotícím parametrem je však
originalita. Jeden velmi originálně zvládnutý úkol je lepší než tři odfláknuté.
Soutěžní skupiny budou získávat duhové peníze – „Duháče“, které budou
moc proměnit na Jarním setkání
setkán Brďo v Mikulčicích, které proběhne 26.4 až
28. 4. 2019. Během toho víkendu pro vás bude zajištěno ubytování, strava a
program na celý víkend. Akce probíhá v unikátním prostředí Slovanského
hradiště v Mikulčicích, soutěžní stezky probíhají v blízkém lužní
lužním lese a okolí.
Účast v Mikulčicích ale není podmínkou, výsledky soutěže budou na internetu
a ceny můžeme poslat poštou.
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Jak se Duhové střípky hodnotí?
Jak bylo již zmíněno, v každém čísle zpravodaje Duhových střípků vás
čeká více úkolů. Je jen na vás, které si vyberete. Musíte však splnit minimálně
jeden úkol. Pokud stihnete více úkolů, body se budou sčítat, ale i zde platí
pravidlo, že jeden velmi dobře a originálně zvládnutý úkol je lepší než více
vyhotovených úkolů. Je ale důležité, abyste si vy
vybrali
brali ten úkol, který vám sedí
nejvíce a je pro vás proveditelný. Každý úkol bude ohodnocen
ohodnocen na stupnici od
jedné do deseti.

Pravidla Duhových střípků
Do soutěže se oddíly (družiny, skupiny) mohou zapojit ve dvou věkových
kategoriích dle průměrného zařazení
zařazení do tříd základní školy – mladší (1. - 5.
třída) a starší (6. - 9. třída).

1. Úkoly lze částečně splnit i mimo termín, což umožňuje pozdější zapojení
do soutěže. Hodnocen je každý úkol zvlášť.
2. Přihlásit se můžete vyplněním přihlášky a splněním prvních úkolů.
úkol
3. Soutěž má korespondenční a internetovou formu – zadání, výsledky
jednotlivých úkolů i odpovědi a zprávy o splnění se zasílají poštou, e
emailem.
4. Každá skupina si zvolí svého zpravodaje, kterému budou zasílány
veškeré podklady a který bude shromažďovat a odesílat výsledky úkolů.
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Tato osoba může být vedoucí, nebo i člen oddílu.
5. Úkoly plní členové oddílu společně. Starším může vedoucí pomáhat
organizačně, metodicky apod. Mladším může navíc pomoci zajišťovat
materiál apod.
6. Vedle základních úkolů, které plní celý oddíl či družina, může plnit každý
ze členů úkoly pro jednotlivce. Jednotlivci odevzdávají úkoly vedoucím a
ty jsou zasílány spolu se sspolečnými
polečnými úkoly. Nejlepší jednotlivci budou
oceněni!
7. Úkolů pro družiny dostanete během roku čtyři (s délkou plnění 1 až 2
měsíce), pozdní doručení výsledků může znamenat krácení bodů.
8. V rámci vyhodnocování soutěže (na Setkání Brďo i jindy) mohou nejlepší
jednotlivci
ednotlivci navržení oddíly usilovat o zisk titulu a odznaku „Duhový
přírodovědec Brďo“. Tento odznak získají na základě prozkoušení
speciální komisí vyplývajícího z jejich celoročního snažení a dle plnění
odborností. Odznak má pak neomezenou platnost (i pro
pro další roky).

Téma letošních Duhových střípků
Duhové střípky jsou letos sestaveny ze 4 témat (etap) – Střípků podzimu, zimy,
jara a střípků léta. Tyto 4 okruhy jsou doplněny dlouhodobým úkolem pro
starší i mladší, který bude součástí každého tématu. Součá
Součástí vyhodnocení
každé etapy pak bude získání duhových peněz –„duháčů“,
„duháčů“, které můžete
utratit při vyhodnocení soutěže Duhových střípků na Dni Země v Mikulčicích.
Pokud byste se nemohli účastnit vyhodnocení, je možno zaslat ceny poštou.
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S dotazy neváhejte
ne áhejte a kontaktujte sekci BRĎO

Markéta „Hvězdička“ Bulvová,
Šárka „Alfík“ Ondráčková
Martin „Kaďa“ Kadala

Martin „Kaďa“ Kadala
Hnutí Brontosaurus, telefon 724 806 155
sekce.brdo@brontosaurus.cz
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