
Duhové střípky: V říši lesního 

Duhový list
ročník: 6., číslo: 0.

Prázdniny skončily a vy se už 
určitě těšíte na to, jak se vrhnete 
do víru luštění hádanek a plnění 
úkolů nového ročníku Duhových 

Střípků. V tomto nultém čísle se dozvíte, 
co vás letos bude čekat. Tedy zde 
rozvedeme všech pět úkolů, popíšeme, na co 
se mají připravit vaši vedoucí, aby vám 
poskytli ty nejlepší startovní pozice a vy 
mohli vyhrát! Už se těšíme, až nám zase od 
vás začnou chodit splněné úkoly. Tak se 
zatím nalaďte a nasajte do sebe atmosféru 
elfí říše.

Prolog
Elfí a lidská říše spolu žily po staletí v míru 

a porozumění. Obchod kvetl, elfové se 
vydávali mezi lidi a šířili mezi nimi svoji 
moudrost a znalosti o přírodě. Nezdálo se, že 
by mohlo něco toto pevné pouto narušit.

Kdo však mohl tušit, že mladí králové, co 
nastoupí na trůn, nepůjdou ve stopách 
přátelství svých otců. A tak se stalo, že hned 
na prvním setkání se oba mocné rody a s 
nimi i jejich říše rozkmotřily. A elfové 
vládnouce mocí čarovnou seslali na lid 
sedmero morových ran. Pozdě si tak 
uvědomil král lidí, že neměl elfy urážet a 
nezbylo mu, než se vydat na cestu usmíření 
spolu se svojí družinou, na pochod elfskou 
zemí. Cesta přes hluboký les, vysoké hory a 
devatero řek bude těžká, ale snad se 
dokážete spolu se svým vládcem poprat s 
překážkami, které se na vás chystají. 
Dokážete tak, že přízeň elfů si zasloužíte a 
dávné spojenectví bude znovu obnoveno.

Artefakt z prvního ročníku soutěže

Památky ve vašem kraji - 5. ročník

Zvířátka se radují z nadílky. Druhý ročník 
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Motivace
Není jednoduché dětem nabídnout ekovýchovné aktivity 

v takové formě, aby je přijaly a začaly se jim věnovat. 
Duhové střípky jsou ideální pro tento cíl neboť probíhají 
nenuceně formou hry. Navíc se snaží, aby byl zapojen 
každý v oddíle. Proto obsahují zadání jak pro celý oddíl tak 
pro jednotlivce. Co bude jejich náplní v ročníku je napsáno 
na následujících řádcích.

Úkoly společné

Úkol prvý - Země volá po chlebu
Ještě než vstoupíte pod zelenou klenbu stromů, musíte 

projít nutný kus vlastní země. S tím jak elfové opustili vaše 
končiny vidíte, že něco není v pořádku. Vaše pole, ze 
kterých měla být bohatá sklizeň, chřadnou. Výnosy sotva 
uživí vás, feudály, co teprve chudáky zemědělce! Je čas, 
aby jste z hlubin vašich vědomostí vytáhly poslední zbytky 
toho, co vás elfové kdysi naučili. Anebo se bez jejich rad 
obejdete a naleznete vlastní cestu?

Budete tak mít před sebou první volbu, ovšem snad 
jednoduchou, která ukáže, zda je silnější duch nebo hmota.

Zajímavým zadáním je určitě tvorba žížalového 
kompostu. Jak jinak pomoci půdě vyčerpané půdě než 
hnojením. Žížalový kompost má přitom ideální vlastnosti. 
Jde o mocné "přírodní umělé hnojivo". Trus žížal - tzv. 
vermiko - je velmi bohatým zdrojem minerálů a dalších pro 
rostliny prospěšných látek. Děti si navíc vyzkouší super 
aktivitu, vpravdě přírodovědecký pokus. Vše lze jednoduše 
zrealizovat, není k tomu potřeba příliš prostoru ani žádné 
specializované vybavení.

Tip na brožuru o kompostování: 
http://zeraagency.cz/data/Kompostovani_A5_FINAL.
pdf

Nicméně pokud vás žížaly nelákají, můžete se pustit do 
poněkud tradičnějšího úkolu. Zde je cílem najít ztracenou 
sílu v krajině samé. Existují teorie o tom, že v krajině lze 
najít energetické body, které, pokud jsou aktivovány, 
mohou prospět jejímu rozvoji. Naši předkové si jejich 
existenci uvědomovali a pokud se podíváte třeba z kopce 
do kraje, můžete vidět, jak po zemi probíhají různé linie, jež 
tato místa spojují. Ačkoli spousta těchto "spojnic" je už dnes 
těžko patrných. Vaším úkolem tak bude vypátrat nějaký 
takový bod, vyhledat jej a aktivovat jej. Ať už nějakým 
rituálem nebo tím, že zemi něco darujete.

Oddílové tradice - ročník 5.

Pavouci, prolezlí ze 4. ročníku

Třetí ročník - energie ze slunka?
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http://www.souvislosti.cz/archiv/cilek4-93.htm - 
článek od Václava Cílka

http://en.wikipedia.org/wiki/Ley_line - na anglické 
wikipedii je poměrně rozsáhlý článek

Úkol druhý - Do hlubin zelené
Tak a je to tady. Přechod hranice a hupky, šupky do lesa. 

Ale protože vám elfové nevěří, musíte se jim nějak 
zavděčit. Nejlíp to uděláte tak, že někomu pomůžete.

Abychom neopustili tak trochu tradici a aby děcka věděli, 
co je to pomoc přírodě, máme tu prachsprosté, ale stále 
oblíbené přikrmování zvěře. Můžete tak obětovat jednu 
oddílovku nebo výpravu na sběr lesních plodů, semínek 
nebo výrobu lojových závěsů a ty pak někde vyvěsit, nejlíp 
tam, kde se budou moci děcka přesvědčit o tom, že zvěř a 
ptáci jejich nadílku skutečně přijímají. Nejvhodnější místo 
vám jistě pomůže určit myslivec, jenž se o les ve vašem 
okolí stará. Určitě bude rád, pokud jej kontaktujete a třeba 
se s vámi i přikrmování zúčastní a zodpoví děckám dotazy.

http://www.csopvlasim.cz/stanice/rady/zima.php - 
rozsáhlý článek od ČSOP

Pokud chcete pomáhat jinačím způsobem, věříte si po 
organizační stránce a máte i šikovné členy oddílu, možná 
vás zaujme druhý námět. Uspořádat dobročinnou akci. Tím 
nejen stoupnete na ceně sami sobě, ale určitě i celému 
okolí. Považte, že například taková besídka neb jarmark, 
kde budete prodávat vlastní výrobky je akce pro veřejnost a 
pokud se vám podaří nalákat lidi, můžete se díky pomoci 
někomu jinému i skvěle zviditelnit. Ale to nemá být hlavním 
cílem. Důležitá je právě ta pomoc. A komu nebo čemu, že 
můžete pomoci? Osvědčenými tématy jsou pomoc dětem v 
dětských domovech, adopce na dálku, adopce zvířátka v 
ZOO, pomoc stanici pro handicapované živočichy, návštěva 
seniorů v domově důchodců a další. Jistě najdete ve svém 
okolí problém, jehož řešení dokážete napomoci. Sami se tak 
zamyslete a k něčemu děti nakopněte.

Úkol třetí - Zlaté ručičky
A nyní trochu historické nostalgie a trochu pátrání a 

trochu dělání. Třetí úkol bude motivován poněkud 
kostrbatě. Abychom byli opravdu ve fantazijním světě, 
navštívíme trpaslíky v horách, které je třeba překonat v 
cestě do elfího hlavního města. No a trpaslíci jsou známí 
svojí řemeslnou činností, takže jsme se konečně dostali k 
pudlu jádra.
Řemesla budou náplní obou dvou možností, jak plnit třetí 

část. Pokud se bojíte odhodlat k pořádání jarmarku 

Dřevorubec - Ročník 1.

Roboti pomocníci - ročník 5.

Mapa okolí - úkol z 2. ročníku
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(předchozí úkol), ale vaše děti jsou rukodělně 
zdatné, můžete si zkusit něco vyrobit jen tak. 
Zvolit si nějaké řemeslo (klidně víc), aby děti 
poznaly, co je to makat rukama (:-)). Dají se 
využít různé rukodělné dílny, jež pořádají domy 
dětí poměrně často a zvláště v zimních 
měsících. Stačí si jen vybrat, co děti bude bavit.

Spousta nápadů je například na serveru 
domek.cz: 
http://www.domek.cz/sikovny.htm

Jinou možností je popátrat trošku v historii. 
Mnoho řemesel je už dnes zapomenutých. Ale 
stále se najde hrstka těch, kteří je provozují. 
Možná něco umí ještě vaše prarodiče nebo máte 
v okolí člověka, který se věnuje třeba 
košíkářství, točí na kruhu z hlíny, drátkuje, peče 
perník, tvoří látky na stavu, vyšívá, dělá krajky 
nebo postavičky ze slámy či kukuřičného šustí. 
Asi vás napadá ještě spousta jiných 
zapomenutých činností. Najděte si takovou, 
která je vám dostupná. Sežeňte člověka, který 
takovou činnost ovládá, pokud bude ochotný, ať 
ji dětem předvede, ať si ji sami vyzkouší. Ať vám 
povypráví něco o historii a využití tohoto 
řemesla.

Popisy starých řemesel: 
http://www.klic.cz/remesla/remesla.htm

Úkol čtvrtý - Před branami
V dálce už vidíte věže elfího města a je tedy 

třeba se přichystat na audienci u krále. Můžete 
jej oslnit dvěma způsoby.

Elfové milují vše, co roste. Ideálním darem 
pro krále elfů bude nějaká vlastnoručně 
vypěstovaná rostlina. No zdá se, že k elfům 
prozatím nedorazila taková užitečná plodina 
jako je fazole. Ze semínek, která vám pošleme 
tak vypěstujete tuto plodinu. Nechte děcka 
zjišťovat něco o původu fazolí a o tom, co jako 
potravina obsahují apod. Vzhledem k tomu, že 
bude ještě docela zima, proběhne celá tato akce 
patrně v květináči v klubovně. Jak už jsem 
předeslal, semínka a návod jak fazole pěstovat 
vám zašleme v zadání úkolu, což vám ale 
nebrání se teoreticky vyzbrojit svépomocí :-)

Nicméně nežijeme proto abychom jedli 
(fazole) a krále jistě uspokojí nějaká ta 
intelektuální potrava. Král si s vámi jistě rád 

pohovoří o zajímavostech přírody. Neváhejte 
proto a vydejte se do nějaké přírodně zajímavé 
oblasti ve vašem okolí (rezervace, přírodní 
památka, CHKO, národní park...). Projděte si ji, 
využijte třeba naučnou stezku, pokud tam je. Ať 
děti načerpají informace. Každá rezervace je 
vyhlašovaná kvůli pár specifickým druhům nebo 
kvůli nějakému vzácnému biotopu. Právě tyhle 
charakteristiky nás zajímají nejvíc. Kde najít 
místo, které uspokojí vaše touhy po poznání 
snad budete nejlíp vědět sami.

Úkol pátý - Audience
Setkání s králem je už blízko, ale ještě než 

vás k vládci pustí, požádají vás elfové o pomoc. 
Elfové sami příliš řemesla neovládají a od té 
doby, co přestali spolupracovat s lidmi, některé 
větší opravy v jejich městě stojí, protože 
kameničtí mistři z říše lidí už nebyli povolávání. 
Na vás je provést jednu ze dvou věcí.

Buď se můžete pokusit studovat elfskou 
architekturu. Zkrátka si udělejte výlet do 
některého většího města, kde lze najít historické 
architektonické památky. Nechte děti ať zjišťují 
historii památek, něco o architektonických 
stylech a jednotlivých prvcích staveb, ať si je 
namalují, jsou na prohlídku. Zjišťování 
všemožných legend o městě a jeho okolí je 
velmi vděčné. O tom, co je ve vašem okolí 
zajímavé však musíte rozhodnout sami.

Ale pokud jste v minulých úkolech zjistili, že 
jste opravdu šikovní a práce se nebojíte, můžete 
si zkusit něco trošku náročnějšího. Pomoci 
nějaké zanedbané památce. Víte-li o zřícenině, 
kde je plno odpadků, kapličce, která potřebuje 
omítnout, zámku, kde by kastelán potřeboval 
pomoci s nějakou prací nebo jiné lokalitě 
podobného typu, zkuste se angažovat a 
problém vyřešit.

Oběma dvěma úkoly si u elfů konečně získáte 
renomé lidí, kteří neváhají druhým pomoci a 
cesta do trůnního sálu vám bude konečně 
otevřená.

Úkoly pro jednotlivce
Ti z vás, kteří již Duhové střípky v minulosti 

absolvovali se jistě málem lekli, že úkoly pro 
jednotlivce nebudou. Ne, není tomu tak, i letos 
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pro vás chystáme sadu aktivit, která prověří individuální 
činorodost každého člena oddílu.

V každém úkolu budou mít děti na výběr ze dvou 
možností. Obě dvě by měly korespondovat se společnými 
úkoly, bude jen na dětech (nebo na vás :-) zda si vyberou 
ten, který se vztahuje ke společné aktivitě, kterou vy 
budete provádět nebo ten, jenž se váže ke druhému úkolu. 
Rozhodně děti neduste tím, že jim předložíte oba dva. Ani 
těm úplně nejaktivnějším. Ať splní jeden úkol 
vyčerpávajícím způsobem klidně i nad rámec toho, co po 
nich budeme chtít. Nebojte se jim podávat pomocnou ruku, 
směrovat je ke zdrojům, půjčovat literaturu, radit, avšak 
tak, aby měli děti pocit, že vše dělají sami. No a teď už 
přehled.

Úkol první
a) prozkoumávání půdního edafonu: edafon je živá 

složka půdy, tedy vše, co je v půdě a žije. Jde o živočichy, 
houby i rostliny. Děti by si měli jednoduše vyrýt kousek 
země a prohrabat jej, aby zjistili, co všechno se v ní nalézá. 
Popsat to, popřípadě rozpoznat jednotlivé organismy, to by 
měl být výstup této aktivity.

b) staré aleje: řady stromů protínají kraj, v poslední době 
je aktuální boj o stromy u silnic. Po dětech budeme chtít, 
aby si alej, kterou mají v dosahu prošli. Zjistili, co je v ní za 
stromy, kam vede jimi lemovaná cesta, kdo tudy prochází, 
aby napsali jak často se jí oni sami procházejí a další 
zajímavosti.

Úkol druhý
a) sbírka plodů a semen: na podzim je jich nepřeberná 

paleta. Úkol půjde splnit už pouhým sesbíráním, ovšem 
každá sofistikovanější sbírka, která bude pojmenovaná, 
roztříděná na kategorie získá mnohem více

b) život v zemích třetího světa: je dobré si uvědomit, že 
v jiných částech světa se lidem žije jinak. Nepůjde jen o to, 
aby si děti uvědomili, že v Africe jsou lidé chudší a že 
nemají mnohdy co do úst vložit. Dobré by bylo taky 

prozkoumat tradice a zvyky, pokud to jen trochu půjde.

Úkol třetí
a) trpaslíci: trošku podobné předchozímu a z předchozího 

úkolu vycházející námět na multilkulturní výchovu. Trpaslíci 
jakožto imaginární národ z prostředí horských jeskyní, kde 
je pořád tma, vlhko a chladno mají určitě jiný životní styl 
než lidé. Na děckách bude tohle všechno vymyslet.

b) s čím si hrála babička: Hračky před nějakými šedesáti 

Kamenožrouti - ročník 2.

Logo soutěže

Na jarním Setkání BRĎO
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lety, to bylo něco úplně jiného než dnes. Děti by 
měli vysondovat od (pra)prarodičů co byl 
největší herní hit v jejich době.

Úkol čtvrtý
a) přistěhovalci: tentokrát půjde o rostliny a 

plodiny, které byly do Evropy zataženy v rámci 
globalizace z jiných světadílů. Je jich spousta - 
rajčata, brambory, kukuřice... Mnohé už tak ani 
nevnímáme. Jiné zase vypadají podobně jako 
naše původní a pro nezkušeného pozorovatele 
je nahrazují.

b) nejstarší barák: který máte v obci má 
určitě zajímavou historii. Kdo ho postavil, kdo jej 
obýval, jak je starý. Odpovědi na tyto otázky 
bychom velice rádi získali...

Úkol pátý
a) písaři jste: a proto vymyslete pověst o 

vašem okolí, která bude obsahovat následující 
slova: houžvička, báň, stezka, Chachá!, psisko

b) cestování kdysi: Moderní dopravní 
prostředky nám umožňují cestovat 
nesrovnatelně rychleji. Schválně ať si děcka 
zkusí, kolik km ujdou za den. A jak dlouho by jim 
pak trvala cesta do sousedního města? Do 
krajského? Do Prahy? Do Vídně? ... Srovnání s 
dnešními časy bude jistě zajímavé...

Jak se přihlásit
S tímto listem jsme vám poslali i přihlášku do 

soutěže. Ta má letos formu glejtu. Stačí, když jej 
poctivě vyplníte a odešlete na adresu uvedenou 
na konci této brožurky. Toť vše. Obratem získáte 
zadání prvého úkolu. V případě, že se 
přihlašujte později i zadání všech ostatních, 
které již proběhly.

Průběh a hodnocení soutěže
Pět kol soutěže je rozdělených v rámci 

měsíců září až duben, tj. na vypracování úkolů 
budete mít v průměru asi 1 a půl měsíce. Každý 
úkol má uzávěrku do kdy je nutné jej doručit. 
Pokud jej zašlete později, riskujete ztrátu bodů! 
Zasílají se jak vypracované úkoly společné, tak 
úkoly pro jednotlivce, které budou děti 
povětšinou vypracovávat na předtištěný arch.

Hodnocení bude letos jednoduché. Za 
společné úkoly budou oddíly dostávat duhové 
listy - odznak jejich spřízněnosti s elfí říší. 
Jednotlivci pak budou sbírat body. Pomocí nich 
budou stoupat v žebříčku a na určitých 
bodových hranicích získávat řády za svoje 
zásluhy.

Epilog
Takže toto je ukázka toho, co můžete čekat v 

dalším ročníku Duhových střípků. Snad se vám 
úkoly líbí. Při vymýšlení úkolů jsme kladli důraz 
na to, aby u dětí vyžadovaly aktivní přístup. Aby 
vším prošly na vlastní kůži. Měli byste jim proto 
nechat maximální možný prostor pro vlastní 
invenci. Vše však v rámci jejich možností, 
schopností a vědomostí. Vůbec se, jako vedoucí 
nemusíte bát jim dát podporu - materiální i 
duchovní. V případě úkolů, kde záleží na 
vědomostech se osvědčila metoda, kdy danou 
věc s dětmi proberete ještě dřív, než se začne 
úkol provádět, čímž jim již nějaké vědomosti 
předáte. Následně pak již mají z čeho čerpat. 
Budeme se snažit vám zasílat se zadáním i 
dodatečné materiály a odkazy na zdroje, které 
by vám měli pomoci s plněním.

Věříme, že se přihlásíte a soutěžení bude vás 
i vaše děti bavit.

Ctibor & Jerry




