
Ahoj kamarádi!T ak jsme se dostali zase úspěšně 
do dalšího roku. Snad jste si 
stihli zažít i trošku pořádné 
zimy tak jako já. A pokud ne, 

určitě se vám to ještě povede třeba během 
jarních prázdnin. Ty už nám sami o sobě 
říkají, že se zase blíží jaro, což já osobně 
oceňuju, jelikož budu zase moci shodit 
zimní bundu a natáhnout do nosu tu super 
vůni vlhké země. Ale ještě uběhne hodně 
dní, než se dostaneme k těmhle 
okamžikům. Mezitím si ovšem můžeme 
ukrátit chvíli plněním úkolů Duhových 
střípků!
Máte před sebou druhý úkol tzn., že se 
právě dostáváme za polovinu soutěže. A to 
je myslím si ten pravý čas, abychom vás 
informovali, že se opět chystá Setkání 
BRĎO! Letos jako loni, předloni a ještě 
desetkrát jindy bude opět v Mikulčicích u 
Hodonína, především na památníku Velké 
Moravy. Čekat na vás bude opět nabitý 
program. A kdy že o bude? 25. - 27.4.2008, 
tak neváhejte a můžete-li, přijeďte!
Aby vás to nalákalo, vložili jsme do tohoto 
čísla fotografie z roku minulého, tak se 
kochejte :-)
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Ráno jsme vyhlásili výsledky Duhových 

Technokrati na nás zaútočili všemi nprostředky



Duhové střípky: V říši lesního krále - číslo: 4

Přijímání nových členů do BRĎa

Úkol třetí - Zlaté ručičky
Jak určitě vidíte na svých mapách, dorazili jste právě do 

hor k trpaslíkům. Tento prastarý národ lidí, kteří jsou malí 
vzrůstem ale velcí srdcem přebývá v hlubokých slujích, kde 
se věnují nejrůznějším činnostem spojeným s řemesly. 
Protože při vašem přechodu hor napadlo mnoho sněhu, 
poskytli vám přístřeší do doby, než se sněhová bouře utiší. 
A proč tedy nevyužít pohostinnost vašich přátel a něčemu 
se nepřiučit. Nebo myslíte, že zvládnete naopak vy jim 
ukázat řemeslo, které neznají?

My umíme taky!
Ano správně, jistě jste velmi šikovní a nebude pro vás 

problém přiložit ruce k dílu. Máte-li své oblíbené řemeslo, 
zkuste na schůzce nebo výpravě vyrobit pár výrobků, které 
jej budou reprezentovat. Samozřejmě, že čím víc druhů 
řemesel budete reprezentovat, tím budeme raději. Vaší 
fantazii a tentokrát zručnosti se meze nekladou. 
Korálkování, drhání, pletení, háčkování, pletení z proutí, 
řezbářství, tesařství (ale trámy na krovy nám neposílejte, 
máme střechu dobrou (:-)), hrnčířství, drátkování, kovářství, 
sklářství, malování kraslic, malování džbánků... a já nevím 
co ještě. Vše můžete vyzkoušet, ze všeho jdou vyrobit 
skvělé věci. Ale pokud si nejste jistí, že to, co chcete 
vyrobit, patří do nějakého řemesla, nezoufejte. Hlavní je, 
aby jste to udělali vlastnoručně a s radostí! Vaši 
vedoucí nebo i vy sami můžete najít spoustu nápadů 
například na stránce http://www.domek.cz/sikovny.htm, ale 
jiste si dokážete najít v knihovně nebo na internetu další 
zdroje plné nápadů.

A také nezapomeňte na to, že ve vašem okolí, třeba na 
domě dětí nebo blízkém ekocentru se mohou pořádat různé 
rukodělné dílny určené přímo pro vás. Pak určitě nebude nic 
jednoduššího než takovou akci navštívit a pod vedením 
někoho zkušeného se něčemu novému přiučit. Výrobky 
nám pošlete třeba hotové nebo jen nafocené. Připojte třeba 
krátký popis toho, jak se vám na nich pracovalo. 
Samozřejmě nám nemusíte posílat všechny. Určitě vás 
napadne, jak je využít na výzdobu klubovny nebo jako 
dárek, který udělá někomu radost.

Kdysi, před léty...
Je nějaké řemeslo, jehož název znáte, ale vlastně ani 

nevíte, co přesně ten, kdo jej provozuje vyrábí a jak to 
dělá? Nebo možná zhruba tušíte, ale sami byste to určitě 
jen tak nezvládli? Jakápak stará řemesla tu máme? 
Krajkářství, tkalcovství, zpracovávání šustí nebo slámy, 

Stezka sportovní...

Přírodovědná stezka



perníkářství, modrotisk, uhlířství, brtnictví, včelařství... Je 
jich mnoho, některé mohou být i specifické přesně pro vás 
kraj. Vaším úkolem by mělo být nalezení člověka, který 
některé staré řemeslo ovládá. Třeba váš dědeček, babička, 
někdo jiný známý, ale třeba i neznámý.

S jeho pomocí zkuste vypátrat něco o historii řemesla. Jak 
se vyvíjelo do dnešní podoby? Jaké mělo předchůdce? Jak 
se měnili pomůcky k jeho provozování? Kdo jej přinesl do 
vašeho kraje? Odkud řemeslo pochází? A jistě vás napadne 
mnoho dalších otázek.

Z vašeho pátrání sepište nějaký krátký výcuc, ale klidně 
to může být i detektivní reportáž, bude-li vaše pátrání 
náročnější. A připojte foto, obrázky a další materiály, které 
se vám podaří shromáždit.

Každý sám
a) Trpaslíci jsou jistě velmi zajímavý národ, a tak by bylo 

škoda neprozkoumat jejich zvyky. Představte si, že žijete v 
jeskyni, kde je tma, vlhko i prach ze zlatých a uhelných 
dolů. Jak to asi u trpaslíků funguje? Do kolonek v rámci 
vašich listů nám napište, jak si představujete trpasličího 
krále, trpasličí maminku, trpasličího tatínka, jak vypadají 
trpasličí děti. Zkrátka jak funguje jejich společnost. Pracovní 
list už by vás měl dostatečně navést.

b) Připadá vám, že předchozí úkol není pro vás? Nevadí, 
zkuste to s tímto. Dnes to mají děti jednoduché. Obchody 
jsou plné zboží a hlavně hraček, které jsou určeny přímo 
pro ně. Navíc všudypřítomná reklama je staví ještě víc na 
obdiv. Spousta hraček se stane legendami. Například 
taková Barbie, to je stálice v oboru hraček už několik 
desetiletí, nebo angličáky, to je prostě pojem. A máme tu 
spoustu hraček, které jsou dneska opravdu populární, ale 
dřív je nikdo neznal. No a taky je mnoho hraček, které byly 
dřív něčím, co musel každý kluk nebo holka mít a dnes už 
je po nich veta. A na takové chceme abyste se zaměřili. 
Tzn. zašli za někým starším - maminkou, tatínkem, ale ještě 
líp dědečkem nebo babičkou. Požádejte je, aby 
zavzpomínali na svá dětská léta a na hračku, kterou měli 
nejradši. Nebo taky na takovou, která byla opravdu 
oblíbená a každý ji chtěl. No na zbytek věcí už se doptejte 
tak, ať můžete vyplnit co nejpodrobněji váš list.

Hola. Tak už víte jak na to? Snad že ano, a pokud ne, tak 
neváhejte a ptejte se! Doufám, že vytvoříte spoustu 
krásných věcí, ze kterých se pak budete moci potěšit vy i 
my, kteří je budeme tady hodnotit a třeba si s nimi 
vyzdobíme kancelář :-) No ale teď už pilně pracujte, my vás 
nebudeme rušit. Přece jen nemáte tolik času, protože tento 
úkol byste měli splnit do 25.2.2008!

Ekohra pro vás - Šutrová hoňka
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Ještě jednou přírodovědná

Nedělní divadlo

Žonglérská dílna...
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Vyhotovený 2. úkol nezapomeňte poslat na níže uvedenou adresu do 1.3.2008!

BRĎO Centrum
Hvězdová 10

602 00
Brno

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

Trpaslíci jsou mimo jiné skvělí geologové. 
Abyste se jim ve znalostech alespoň trochu 
přiblížili, zkuste si zahrát tuto hru.

potřeby: kamínky různýh druhů hornin a 
nerostů, celta

Nejprve se sami jako vedoucí seznamte se 
sbírkou hornin - určitě poznáte alespoň základní 
druhy hornin a nerostů, jako je žula, rula, 
vápenec, pískovec, slepenec, křemen, mramor a 
další. Na pomoc si vemte atlas nerostů nebo 
někoho, kdo ví víc než vy. Stačí opravdu omzený 
výběr několika druhů u kterých jste si jistí. Od 
každého druhu "šutru" mějte ale dost 
exemplářů (cca 10 - 15).

Před začátkem hry dětem vysvětlete jak 
probíhají všemožné geologické procesy (sopky, 
pohyby zemských desek, eroze a usazování...) a 
jak vznikají jednotlivé horniny a nerosty. 
Základním poznáním by mělo být, že máme 
horniny (nerosty) vyvřelé, usazené a 
přeměněné a s dětmi roztřiďte vaše připravené 
kameny na jednotlivé kategorie a pojmenujte 
jednotlivé druhy. No a teď již ke hře samotné.

Na hromadu na celtu dejte všechny vyvřelé a 
usazeniny (vápence, pískovce, slepence, žuly, 
ruly, čediče, znělce atd.). Všechny přeměněné 
horniny (ruly, svory, břidlice, mramory...) si mezi 
sebe rozdělí vedoucí. Děti rozdělte na dva nebo 
i více týmů, které si utvoří vlastní stanoviště ve 
vzdálenosti cca 50 m od hromady šutrů. Jejich 
úkolem bude přenést do svých stanovišť co 
nejvíce kamínků. Na území však pobíhají 
vedoucí, kteří chytají ty, co nesou kámen na své 
stanoviště. Chycený hráč zůstává an místě a 
musí okamžitě zaujmout pózu příslušnou typu 
horniny kterou nese (např. usazeniny si dřepnou 
a vyvřeliny stojí). Vedoucí zkontroluje, zda póza 

odpovídá hornině, kterou hráč nese. Pokud 
udělá hráč chybu vedoucí mu jeho horninu 
vymění za přeměněnou z vlastních zásob. Hra 
končí v momentě, kdy jsou nerostné zásoby z 
hlavního naleziště rozebrány.

Bodování probíhá tak, že pokud dokáží hráči 
určit druh horniny/nerostu získají dva body, určí-
li jen typ, získají jeden bod. U přeměněných 
horniny se body odečítají - neurčí-li -2 body, určí-
li typ -1 bod, určíli i druh -0 bodů.

Počet druhů nerostů a systém bodování 
samozřejmě uzpůsobte věkové kategorii dětí, 
aby hra nebyla zbytečně složitá a neminula se 
zcela účinkem.




