
A máme tady vyhodnocení :-)

T ak vás zdravím opět po čase. 
Vyhodnotili jsme vaše výkony v 
prvním úkolu. Musíme říct, že 
jste se jich zhostili poctivě, tedy 

ti, co nám je zaslali, však uvidíte v tabulce. Tedy 
jste se nakopli do dalšího působení a můžete směle 
vyrazit do elfího lesa. Druhý úkol už jste jistě 
obdrželi a plníte jej.
Vánoce se mezitím blíží a vy se jistě rozhlížíte po 
dárcích pro své nejbližší. Je fajn, když někoho 
obdarujte, ba dokonce zpravidla většina lidí 
dárky raději dává, než dostává. O kolik lepší je 
pak , když dárek , který někomu dáte, jste vyrobili 
vy sami. Ten, komu jej dáváte, pak může ocenit 
vámi vloženou práci. Občas to chce sice hodně 
přemýšlení, abyste vymysleli, co daný člověk 
ocení, ale vyplatí se to. Zkuste na to myslet i při 
výběru dárků pod stromeček. Než prolézat 
stojeden obchod, posaďte se zkuste vlastníma 
rukama zhotovit nějakou šikovnou věc, která 
potěší. Vánoce se tak pro vás můžou stát ještě 
radostnějšími.

Ctibor

ročník: 6., číslo: 3.

Žížalárium Potůčků

Žížala jela na výlet - Dyno, Zákusci

Žížalí dům od Vokurek
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Markéta - Zákusky

Společná byla cesta naše
Téměř všichni z vás, kdo jste poslali splněný úkol prvního 

kola jste se zabývali žížalárii. Vyprahlou zemi jste se snažili 
znovu přivést k životu a soudě podle vašich raportů se vám 
to muselo podařit a hlavně jste si užili spoustu legrace.

Sešlo se nám tu několik žížalích příběhů a různých 
receptů na kompost. Pokud vás zajímá, jak kompost 
připravovali Bystré Potůčky, tady je jeho složení: hlína, 
listy, šípky, větvičky, 2 šišky, tráva, kůra stromů a 
samozřejmě žížaly. Jak to dopadlo můžete vidět na fotce na 
první stránce.

Na tomto místě bychom se rádi převelice a upřímně 
omluvili Ušopleskům z Prasopsova. Jejich jméno jsme 
ostudně zkomolili. Nebyl v tom žádný zlý úmysl. Proto 
vězte, že se jmenují Ušoplesci z Prasopsova, podle 
"prastarého psa" nikoli podle nějakého pašíka, jak jste si 
mohli přečíst v minulém duhovém listě. Jako satisfakci 
uveřejňujeme dva jejich texty o žížalách. vůbec si tento rod 
zaslouží pochvalu za zpracování všemožných příběhů o 
žížalách, které nás velmi pobavili.

Miňonka složila následující básničku:
Žížala se schovala,

protože dlouho nespala,
teďka v hlíně usíná,
copak se jí asi zdá.
Zdá se jí o dešti,
co to asi vyvěští?

Začne pršet?
To by se žížale moc líbilo.

Ale tím nekončíme. Pokud máte raději prózu, spisovatelka 
s uměleckým pseudonymem Peťule L. napsala jímavý 
příběh s názvem:

Žížala
Napřed se žížala narodí a její povinnost je křičet, křičet a 

křičet :-). Později je to malé mrně, které už teda nekřičí, ale 
pořád padá z důvodu, že se učí chodit. Pak chodí do 
zvláštní žížaloškoly. Na konci tohoto ústavu se u žížaly 
projevuje žižloberta.

No a pak se za žížaly stane dospžižla. To znamená, že už 
se o sebe postará sama. A nakonec se ze žížaly stane 
žižloinvalida a potom je konec žižloinvalidy no a prostě 
všeho a ta žížala jde do žižlobitova. +



Na nás tedy tato žížalí sága zanechala velký dojem, 
možná, že se ji podaří i někdy zfilmovat, stavoval se tady 
nějaký Hollywoodský režisér, prý...

Jediní, kdo se pustili do pátrání po energii krajiny a 
magických místech byli ogaři a cérky z Vlčí Stopy. Leč 
bohužel narazili na problém počasí, které zhatilo jejich 
plány. Škoda přeškoda, ale jsou prý stále odhodláni se 
pustit do hledání a meditování na další výpravě a pak nám 
své zážitky pošlou, takže se nemusíme bát, že by se proti 
nám příroda vzbouřila.

Kromě společných úkolů jste nám poslali taky spoustu 
vyplněných listů pro jednotlivce. Za to vás chválíme a 
uvidíte záhy, jak se to promítlo do vašeho hodnocení.

Body
Tak a teď k tomu, co vás zajímá neméně, než co jste 

vytvořili. Body, které jste získali. Nuž pojďme po 
jednotlivých kategoriích. Tedy začněme mladšími, kteří se 
pustili do plnění o něco poctivěji :-)

Oddíl společný jednotlivci celkem
Potůčky 5 3 8
Vlčí Stopa 3 4 7
Hobriti 4 - 4
Zákusky 3 - 3
Ušoplesci 2 - 2
Vidíte, že se vylatí plnit společné úkoly i jednotlivecké. 

Pokud vám tedy ještě zbyly nějaké listy na vyplnění, klidně 
je připošlete. Sice už nezískáte tolik bodů, ale každý list je 
dobrý!

No a teď ke starším. Trošku nás mrzí, že vyhotovený úkol 
poslali jen dva rody. No snad se to ještě podaří napravit, 
aby vzrostla konkurence a kvalita vašich prací.

Oddíl společný jednotlivci celkem
Makovice - 3 3
Vokurky 3 - 3
Žabičky - 3 3
Kamzíci ? ? ?
Sněženky ? ? ?
Ostrovačice ? ? ?
Vlci ? ? ?
Obojživelníci ? ? ?
Rubači nugetů ? ? ?
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Eliška Janečková - Hobriti
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Vyhotovený 2. úkol nezapomeňte poslat na níže uvedenou adresu do 10.1.2008!

BRĎO Centrum
Hvězdová 10

602 00
Brno

Duhové Střípky - celoroční korespondenční ekovýchovný pogram Sekce BRĎO Hnutí Brontosausurs.
© 2007 Hnutí Brontosaurus

V záslice, která vám přišla máte několik věcí. 
Mapu, kterou jste dostali, si pověste někam do 
klubovny na viditelné místo. Vidíte, že na ní je 
pět obrázků. Ty představují jednotlivé úkoly a 
jsou očíslovány. Po splnění každého úkolu si jej 
můžete vybarvit, abyste věděli, že už jej máte 
za sebou. Druhou součástí jsou barevné listy 
elfího lesa. Ty ukazují kolik máte bodů, protože 
je získáváte od elfů za vaši snahu napravit, co 
váš král pokazil. Listy si lepte na mapu tam, kde 
je ta souvislá šeď, aby jste dodali světu trochu 
barev. Uvidíme, kdo zvládne pokrýt celou mapu!

No a poslední složkou hodnocení jsou kartičky 
s číslem a písmenkem. Ty jsou pro jednotlivé 
vaše členy za to, jak plní úkoly pro jednotlivce. 
Proto poslouchejte a dobře si je hlídejte. 
Kartičky vám budou užitečné na Setkání BRĎO v 
dubnu. Právě ty vás totiž dovedou za pokladem, 
který zůstane ostatním skryt. Takže čím víc jich 
nasbíráte, tím větší máte šanci!

Tak. To je konec tohoto vyhodnocovacího 
čísla. Snad se vám dobře četlo a snad jste i 
spokojeni s výsledky, které jste dosáhli. Jestliže 
ne, popřemýšlejte, zda-li se nedalo udělat něco 
víc. Vždycky se dá najít něco, v čem se můžete 
zlepšit. Přejeme vám hezké svátky vánoční a 
veselé a pohodové vykročení do nového roku!

Ekohra pro vás - Sněhová nadílka
Všichni tušíme, jak je pro zvěř těžké najít 

v období, kdy je zem pokrytá sněhem 
potravu. Tato hra má názorně ukázat, jak je 
to doopravdy.

Potřeby: Velká plachta, papírové koule (můžou 
být bahrazeny kartičkami), lano.

Délka: 20 - 30 min.

Postup: Koule si rozdělíme na dvě hromádky 
stejně početné. Nejprve necháme děti 
vyzkoušet, jaké to je sehnat potravu, když je 
hezké počasí a je jí všude dost. Děti budou 
představovat jednotlivá zvířata. Na území asi 
10x10 m rozmístníme papírové koule z první 
hromádky, které budou představovat potravu. 
Úkolem dětí bude je prostě sesbírat a vytvořit si 
zásoby.

Nicméně časem se přiblíží zima. Na kraj 
padne sníh. Položíme proto na území plachtu. 
Koule dáme pod ni. Úkolem dětí bude tedy 
znovu vyrazit a pod plachtou hledat potravu. 
Tentokrát ji budou muset odnášet do své skrýše 
po jednom, prootože sníh strašně zebe :-) Navíc 
určíme časový limit asi 1 minuty (prostě tak, 
aby nedošlo k vysbírání všech koulí. Určitě to 
bude o něco složitější.

Třetí kolo bude demonstrovat pomoc člověka 
přikrmováním. Někde poblíž původního území 
vyznačíme lanem malý kruh (nebo jich může 
být i více). Ten bude představovat krmelec. 
Dětem řekneme, že jejich zásoby jsou stále 
malé a budou se muset vydat do lesa 
zapadaného sněhem znovu. Zároveň jim však 
sdělíme, že v lese je krmelec, kam lidé občas 
něco přihodí. Časový limit už nedáváme. V 
průběhu hry však postupně doplňujeme do 
krmelce koule z druhé hromádky. Je možné taky 
na konci hry udělat oblevu a plachtu odstranit, 
aby nám děti koule vysbírali dřív než bude 
konec hry :-)

Na konci hry nezapomeňte s dětmi probrat, 
co si z ní odnesli, jak se jim lozilo pod plachtou, 
jestli se pod ní vůbec snažili něco hledat nebo 
už jen čekali u krmelce...




