Ahoj kamarádi,
rádi bychom Vás a především váš oddíl pozvali ke společné environmentální
soutěži Duhové střípky,
střípky, kterou pořádá Hnutí Brontosaurus. 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 životního prostředí.
Zaměříme se na to,
Letošní duhové střípky mají podtitul Duhové příběhy. Zaměří

jak můžeme prožívat a zažívat přírodu, ve které žijeme a jak můžeme přispět
k její ochraně. Cílem Duhových střípků je poskytnout vedoucím oddílů a
kroužků náměty 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 zpravodaje bude rozděleno na část pro starší a
mladší. Pro obě skupiny jsme připravily kontinuální úkoly. Starší budou během

roku realizovat několik projektů, které budou vycházet z aktuálního tématu.
Mladší
ladší si budou průběžně tvořit svůj
s
Duhový deník.. V každém zpravodaji
dostanou několik
ik stránek s tipem na aktivity. Starší kategorie bude plnit
zadání jednotlivých projektů

-1-

Úkoly plní celé oddíly, družiny i jednotlivci, a jsou rozděleny na mladší a
kolů bude plnit. Určitě platí, že kvalita
starší. Je na každém oddílu kolik ú
úkolů
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 pexeso.
pexe
Podle toho,
jak budete plnit jednotlivé úkoly, budete dostávat také adekvátní odměnu
v podobně několika dvojic
dvoji do tohoto unikátního pexesa. Čím lépe úkoly
splníte, tím více dvojic do pexesa získáte, je tedy jenom na Vás jak velké
edy škoda mít jen
jenom pár
pexeso budete mít. Navíc pexeso bude orig
originální, je tedy

kousků.
Hodnotná cena na vás také bude čekat na našem Jarním setkáním
v Mikulčicích, které proběhne 17.4 až 19.4 2020. Účast v Mikulčicích ale není
podmínkou, výsledky soutěže budou na internetu a ceny můžeme poslat

poštou. Vyhodnocení jednotlivých úkolů stejně jako zadání bude vyvěšeno na
stránkách Hnutí Brontosaurus.

Jak využít Duhové střípky?
zajímavá
ímavá náplň, seminářů, kroužků a oddílovek
včlenění prvků ekologické výchovy do vaší činnosti
příprava žáků na ekologickou
ekologi
olympiádu, soutěž Zlatý list
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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
kategorii,
mladší (1. - 5. třída) a starší (6. - 9. třída). Letošní roční umožňuje dva způsoby
zapojení do soutěže a to soutěžní kategorii a nesoutěžní kategorii.
kategorii Pokud se
do soutěže zapojíte soutěžně, tak budete porovnávat své znalosti i s jinými

oddíly a budete muset zasílat
zasílat výstupy z jednotlivých úkolů. Pokud se zapojíte
do nesoutěžní kategorie,
kategorie budou vám pouze v pravidelných intervalech
i
zasílány
ány nové zpravodaje se zadáním. A bude jenom na vás
vás jak úkoly budete
plnit.
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 pexeso. Je jen na vás kolik úkolů
zvládnete a kolik získáte duhových pexes. Platí ale pravidlo, je lepší zvládnout
jeden úkol originálně a podrobně než tři odfláknout. Menší hodnotná cena, na

-3-

vás bude čekat i na Jarním setkání Brďo v Mikulčicích, které proběhne 17.4 až
19. 4. 2020. 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 lužním lese a okolí.
Účast v Mikulčicích ale není podmínkou, vvýsledky
ýsledky soutěže budou na internetu
a ceny můžeme poslat poštou.

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 (pexesa),
(pexesa) ale i zde
platí pravidlo, že jeden velmi dobře a originálně zvládnutý úkol je lepší než

více vyhotovených úkolů. Je ale důležité, abyste si vybrali ten úkol, který vám
sedí nejvíce a je pro vás bez větších problémů proveditelný. Každý úkol bude
ohodnocen
cen na stupnici od jedné do deseti.
deseti K hodnocení budou použity vaše
a
fotografie. Bude tedy potřeba jednotlivé plnění úkolu řádně dokumentovat
dok
otky budou zveřejněny na
také fotit výsledek, to co jste vytvořili nebo zažili. Fotky

webu a vy si je budete moci s dětmi kdykoliv prohlédnout a zároveň i
porovnat s ostatními soutěžícími.

Pravidla Duhových střípků
Do soutěže se oddíly (družiny, skupiny) mohou zapojit ve dvou věkových
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kategoriích dle průměrného zařazení
zařazení do tříd základní školy – mladší (1. - 5.
třída) a starší (6. - 9. třída). V soutěžní nebo nesoutěžní kategorii.
1. Úkoly lze částečně splnit i mimo termín, což umožňuje pozdější zapojení
do soutěže. Hodnocen je každý úkol zvlášť.
2. Přihlásit se můžete vyplněním elektronické přihlášky
3. Soutěž má korespondenční a internetovou formu – zadání, výsledky
jednotlivých úkolů i odpovědi a zpráv
zprávy o splnění se zasílají poštou nebo
emailem.
4. Splněné úkoly je nutné zasílat v elektronické podobně (fotky), na email
sekce. brdo@brontosaurus.cz
brontosaurus.cz
5. Každá skupina
upina si zvolí svého zpravodaje, kterému budou zasílány
veškeré podklady a který bude shromažďovat a odesílat výsledky úkolů.
Tato osoba může být i vedoucí oddílu.
6. Úkoly plní členové oddílu společně. Starším může vedoucí pomáhat
organizačně, metodicky apod.
apod. Mladším může navíc pomoci zajišťovat
materiál apod.
7. Úkolů pro družiny dostanete během roku čtyři (s délkou plnění 1 až 2
měsíce), pozdní doručení výsledků může znamenat krácení bodů.
8. Za každý splněný úkol budete získávat duhové pexesa

Duhové příběhy
příběhů), příběh stromu,
Duhové střípky jsou letos sestaveny
sesta
ze 4 témat (etap-příběhů),
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příběh studánky, příběh hradu a příběh ze zahraničí.
zahraničí Tyto 4 okruhy jsou
doplněny dlouhodobým úkolem pro starší i mladší, který bude součástí

každého tématu. Součástí vyhodnocení každé etapy pak bude získání
duhového pexesa.

áhejte a kontaktujte sekci BRĎO
S dotazy nev
neváhejte

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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