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Tak a je to tady! Duhové 
Střípky 2008/2009 startují. Ano 
právě teď, kdy berete do ruky 
tento letáček, stáváte se potenci-
álními účastníky, pokud tedy ne-
chcete použít tento papír na 
podpal do kamen, což by byla 
škoda.

Takže letošní ročník se vrací 
zpět k tématikám dřívějších roční-
ků, klasickým přírodovědným ex-
perimentům, ba přímo 
(pseudo)vědecké práci. No ale 
však víte, pořád je to brontosauří 
hra, takže nudit se snad nebude-
te.

V obálce leží Duhové při-
hlašovadlo. Vyplnit jej snad 
zvládnete, tak jen poctivě vypiš-
te všechny kolonky. Pošlete nám 
ho a my vám pak 1. týden v 
říjnu dodáme zadání 1. úkolu. A 
jaký že bude? Čtěte dále a dozví-
te se nejen náplň prvního, ale ta-
ké třetího, čtvrtého, páteho, 
moment, jeden chybí, ano i druhé-
ho úkolu :-)

Úkoly jsou rozděleny na dvě 
kategorie - mladší (1. - 5. tř.) a 
starší (6. - 9. tř.), do nichž vaše od-
díly rozdělíme na základě při-
hlašovadel. Navíc je rozdělení 
provedeno ještě na úkoly pro od-
díl jako celek a jednotlivce. Tak 
aby ti, kteří mají opravdu aktivní 
členy v oddíle mohli získat pří-

padně nějaký bonus. No a 
abychom také měli podle čeho 
určit, kdo bude Brďákem roku, 
samozřejmě.

No a teď k úkolům:

První kolo - Duhové šílen-
ství (6.10. - 13.11.)

Podzimní kolo se odehraje ve 
znamení stromů. Těm, kdo bu-
dou soutěžit v mladší kategorii 
naservírujeme přírodozpytně vý-
tvarný úkol. Půjde o tvorbu ba-
revných palet a zkoumání jejich 
proměn v čase. Starší budou 
zkoumat opadávání stromů a 

úbytek listí z jiného pohledu. 
Stromy neopadávají naráz, kaž-
dý druh se zbavuje listí jindy, ma-
jí různou barvu. To vše budete 
popisovat. Jednotlivě pak budete 
tvořit profily stromů a cílem vaše-
ho snažení by mělo být poznat 
jednotlivé druhy lesních ve-
likánů až do morku kostí, nebo 
spíš až k lýku :-)

Druhé kolo - Nebe nad 
hlavou (6.11. - 12.12.)

Ve druhé části se podíváme 
na zoubek neživé přírodě, 
konkrétně si budeme vykru-
covat krky při pohledech na ne-
be bez mraků i s nimi. Mladší se 
pustí do křížku s větrem, zkusí 
si ho změřit a podívají se i na ta 
již zmíněná oblaka. Jejich tvary a 
jejich význam, to je bude zají-
mat. Starší kategorii čeká pohled 
na oblohu noční, protože večer 
už v této době bude takřka od-
poledne. Podíváme se spolu na 
temné nebe, určíme si co na ní 
můžeme vidět, podíváme se na 
to, co s oblohou dělá čas. A samo-
statně se zase pustíte do řešení zá-
hady jménem koloběh vody v 
přírodě.

Třetí kolo - Choďte po 
špičkách (5.12. - 23.1.)

Nejdelší soutěžní kolo, ve kte-
rém toho tak budete moci hodně 
provést. Úkol je zdánlivě pro 
obě kategorie stejný - vyjít do 

Duhové střípky mě fakt 
baví!

1



A to všecko už pro ten 
pocit!

kraje, vzít s sebou sádru a vodu a 
vyrobit nějaké ty otisky stop. 
Avšak ještě uvidíte, čím to star-
ším ztížíme, aby jim úkol nepřipa-
dal příliš jednoduchý. A cože 
chystáme pro vaše "domácí úlo-
hy"? O tom, že má každý správný 
účastník Duhových střípků krmít-
ko, kterým zásobuje ptáčky přes 
zimu potřebnými olejovými se-
mínky se snad ani nedá pochy-
bovat. Vaším úkolem však bude 
pozorovat opeřence a zjišťovat, ja-
cí že dosedají a přikrmují se na 
vašem dvorku.

Čtvrté kolo - Eko, Eko 
(13.1. - 27.2.)

Ve čtvrtém kole se přeci jen 
dostane na trochu teorie, avšak 
pod heslem zábava především! 
Starší se podívají na ekologii 
pěkně vcelku. Kdo je to ekolog? 
Co je to ekoton, biotop, ekotop, bi-
ocenóza a řada dalších sprostých 
slov? Abyste v tom neměli guláš, 
to zařídí Duhové střípky! Mladší 
se podívají na jedno z trápení na-
ší doby - odpady všeho druhu. 
Vaším úkolem bude vymýšlet dů-
myslné způsoby recyklace - nebo 
je vůbec nemusíme produkovat? 
Doma si pak každý z vás prove-
de pár měření, aby zjistil, jak je je-
ho život náročný na zdroje, které 
nám příroda poskytuje a budete 
si moct porovnat vaše hodnoty s ji-
nými zeměmi na světě.

Páté kolo - Jaro dělá poku-
sy... (24.2. - 10.4.)

Všechny ty projevy jara, které 
snad dobře znáte (a jestli ne, tak 
je poznáte) se pokusíte dát do sou-

vislostí. Starší se podívají na 
hmyz, takže společně dáme dohro-
mady určitě zajímavý přehled o 
tom, kdy se probouzí včely, motý-
li, různí brouci atd. Mladší pak za-
pátrají znova na nebi. Vlaštovky 
pozná každý, ale co další stě-
hovaví ptáci. Pokud je neznáte, pá-
tý úkol DS vám pomůže! Sami 
pak budete řešit hádanky spojené 
s mláďaty všeho druhu, pardon, 
všech druhů.

Pár informací na závěr

Tak to by bylo vše k náplni úko-
lů, ale ještě pár technických záleži-
tostí. Soutěžit se bude v týmech 
od 5 do 10 členů. Je-li vás v oddí-
le např. 12, musíte udělat dvě sku-
pinky, ale alespoň si můžete 
interně zasoupeřit mezi sebou a 
vašim výsledkům to určitě jen po-
může! Za splněné úkoly budete 
získávat střípky duhy, která se bu-
de na konci soutěže rozpínat nad 
vaší klubovnou.

Jednotlivci mohou plněním 
úkolů taktéž posunovat svůj od-
díl vpřed, neboť jejich aktivita 
tvoří obvykle rozhodující část cel-
kového hodnocení oddílu. V rám-
ci brontosauřích oddílů však mají 
šanci získat ještě dvě ocenění 
navíc. Ten úplně nejaktivnější 
člen oddílů se může stát 
BRĎákem roku a je pak ctěn a po-
važován všemi ostatními, při-
čemž být aktivní v Duhových 
střípkách je nedílnou součástí 
tohoto ocenění. Dále se mohou 
jednotlivci ucházet o odznak 
Duhového přírodovědce BRĎO. 
Tito uchazeči musí prokázat před 
komisí, že se celoročně pilně věnu-
jí poznávání a ochraně přírody a 
to jak v oddíle tak mimo něj.

A na závěr novinka letošního 
roku. V případě, že vše dobře do-
padne, budou ceny pro první tři 
místa opravdu bombastické. Te-
dy ne jako výbušné, ale opravdu 
budou stát za to. Zkoušíme pro 
vás zajistit možnost zajímavých 
přírodovědných výprav, takže 
pokud se budete snažit, určitě se 
budete moci podívat na opravdu 

zajímavá místa. Podrobnější infor-
mace na vás budou čekat u za-
dání druhého úkolu, to jest na 
začátek listopadu.

Tak to jsou Duhové střípky. 
Doufáme, že vás i tento rok přinej-
menším zaujaly a že budete opět 
soutěžit z plných sil.

Věříme, že se vám bude soutě-
žení líbit :-)

za tým soutěže Ctibor Brančík

...ale může se vám stát, že 
se i najíte!

Čeká na vás trochu práce...
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