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-
zadání

Zdravím,
dostává se vám do rukou 

první úkol Duhových Střípků 
2008/2009. Tedy 7. ročníku ko-
respondenční soutěže pro pří-
rodovědné a jiné oddíly 
pořádané Hnutím Brontosaurus. 
Zajisté si již přečetli nulté 
úvodní číslo, které vás zasvětilo 
do průběhu soutěže, naznačilo 
hrubě náplně jednotlivých úko-
lů. Bez dalších řečí se tedy podí-
vejme, co bude vaším prvním 
úkolem.

DUHOVÉ ŠÍLENSTVÍ

Stromy začínají opadávat už 
v době, kdy se toto zadání sepi-
suje. Zajímat nás tedy budou 
hlavně ty listnaté, ačkoli tedy 
modřín rozhodně nějak znevý-
hodňovat nechceme. Klidně 
zkoumejte i ten.

Patříte-li do kategorie 
mladších (viz. lístek v zásilce), 
pak je vaším úkolem najít si 5 - 
10 stromů nebo keřů v okolí vaší 
klubovny nebo školy, v parku či 
lese, který znáte nebo se vám lí-
bí. Ideální by bylo, aby šlo o růz-
né druhy, ale samozřejmě, to 
není přímo podmínkou. Potře-
bovat budete papíry, pastelky ne-
bo barvičky, podle toho s čím se 
vám líp maluje. Zaměřte se na vá-
mi vybrané stromy a zkuste za-
chytit barvy, které na něm a 
jeho listí pozorujete. Možná, že 
je právě teď ještě celý zelený. Ne-
bo se na něm začínají objevovat 

první žluté nebo dokonce čer-
veně zbarvené listy. Nemusíte na-
malovat strom tak, jak ho 
vidíte. Stačí opravdu pouze udě-
lat "pár barevných fleků" z ba-
rev, které vidíte. Zkuste rozlišit i 
jednotlivé odstíny barev. Každá 
zelená je trošku jiná, každá žlutá 
taky. Napodobujte barvy co nej-
věrněji. Takto se zkuste k vašim 
stromům vrátit postupně 
alespoň dvakrát nebo i vícekrát. 
Pokaždé si s sebou vezměte minu-
lé obrázky a zachyťte barvy 
znovu a porovnávejte, jak se 
změnily. Mezi prvním a po-

sledním obrázkem určitě najdete 
dost rozdílů. Na obrázky si po-
znamenejte data, kdy jste je poří-
dili i místo a taky druh stromu je 
důležitý údaj. Jinou možností 
jak splnit tento úkol je také 
cesta výběru jednoho druhu stro-
mu, např. buku, a projít v různá 
místa v různé dny, kde buk ros-
te a namalovat, jak tam nebo jin-
de vypadá stejným způsobem 
popsaným výše. Tak jako tak, ob-
rázky nám na konci vaší práce po-
šlete třeba spolu s krátkým 
popisem vašeho snažení nebo fo-
todokumentací, ať máme co 
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vložit do dalšího zpravodaje. 
Hodnotit se bude druhová roz-
manitost stromů a keřů, které 
jste si vybrali, časové rozpětí a 
počty vašich vzorků a celková 
pečlivost vaší práce.

Starší mají úkol jiný, trošku 
těžší. Přesto i vy byste si měli na-
jít nějaký koutek, kde je pár stro-
mů různých druhů (nejlepší jsou 
na to, marná sláva, parky). Pozo-
rujte je v průběhu měsíce a všímej-
te si, jak opadávají. Zatímco 
některé jsou holé hned s prvními 
závany větru, jiné odolávají déle 
a některé se dokonce zbaví listí 
(byť už suchého) až na jaro.

Na velký papír si vytvořte ča-
sovou osu a vyznačte na ní dny, 
kdy budete provádět vaše pozo-
rování. Kdykoli zpozorujete, že 
některý z vašich stromů mění 
svůj stav, vyznačte tuto sku-
tečnost na danou osu. Příkladem 
událostí, které stojí za zazna-
menání jsou například objevení 
se prvního žlutého listu, počátek 
opadávání, změna barvy všech lis-
tů, opadání celého stromu, ale ta-
ké skutečnosti týkající se plodů 
stromu. Během pozorování urči-
tě narazíte na další zajímavé úka-
zy, které nemůžeme 
předpokládat a překvapí vás i 
nás. Stejně jako mladší nezapo-
meňte popsat o jaký druh stromu 
se jedná, kde roste (přesné místo i 
typ krajiny), datum, popřípadě i 
počasí, které v ten den vládlo. 
Spolu s vyplněnou časovou osou 
nám pošlete i krátké zhodnocení 
toho, co jste vypozorovali. Který 

strom opadává nejdříve, který 
nejpozději, jaké barvy mění, jak 
dlouho třeba trvá než jeden list ce-
lý zežloutne, jaký je vliv počasí a 
místa kde rostou na změny stro-
mů? Nápadů je mnoho a určitě se 
vám nepodaří vyzkoumat všech-
no, což ani není cílem. Připojit mů-
žete také fotodokumentaci, 
mapky, náčrtky a další materiály, 
které shromáždíte.

U vyhodnocení budeme nej-
více přihlížet na hustotu údajů v 
časové ose, úplnost údajů a dů-
ležité bude také zhodnocení pro-
cesu vašeho snažení.

A nyní bonusová otázka toho-
to kola pro starší i mladší zá-
roveň: Který že strom, který 
roste zcela běžně u nás, to 
shazuje listí (byť suché) až na 
jaře?

Potrapte své hlavičky, není to 
až tak těžké na to přijít. Možná je 
i více správných odpovědí.

Ale stále nám ještě chybí jedna 
věc. A to úkol pro jednotlivce.

Součástí zásilky byly jistě i pra-
covním listy.  Každý člen oddílu 
by si měl vzít 1-3 dle svých 
schopností a možností a zkusit 
jej vyplnit. Pro každý list si vyber-
te jeden druh stromu. Kolonky 
označené * vyplní jen starší, ale 
pokud někdo z vás mladších ví, 
co tam napsat, určitě vám neza-
kazujeme vaše vědomosti použít! 
Vzorový vyplněný list je také sou-
částí dodávky. Na schůzce si 
samozřejmě můžete spolu s ve-
doucím a ostatními opravit pří-
padné chyby. Vyplněné listy 

nám pak pošlete zpátky 
k zhodnocení.

POČÍTÁNÍ BODŮ

Systém hodnocení úkolů bude 
následující. Úkoly hodnotí vždy 
alespoň tříčlenná komise, podle 
kritérií, které na konci úkolů popi-
sujeme. Maximální zisk je 10 bo-
dů pro toho, kdo splní úkol 
opravdu skvěle. Samozřejmě se 
může stát, že nikdo této hranice 
nedosáhne, ale budeme vám dr-
žet palce, aby jste byli všichni vž-
dy maximálně ohodnocení. Ale 
to záleží jen na vaší píli. Bonu-
sový bod můžete získat za to, že 
jste odpověděli na bonusovou 
otázku, která bude součástí kaž-
dého úkolu.

A co se týče úkolů pro jednot-
livce, máme na to takový skvělý 
vzoreček: body = 2 : p x l. Kde p 
je počet členů vaší skupinky uve-
dený v přihlašovadle a l je počet 
správně vyplněných listů, jenž 
jste nám poslali. No ve zkratce to 
znamená, že můžete získat 
typicky něco mezi 1 - 5 body k 
dobru. A to není zanedbatelné 
množství!

Navíc budeme zapisovat kaž-
dý list jednotlivě a sčítat je všem 
postupně jak nám je budete posí-
lat, abychom je mohli vzít v 
úvahu při souboji o titul "Brďák 
roku", krerý získá ten nejpilnější 
a nejlepší člen brontosauřích dět-
ských oddílů! A to na Setkání BR-
ĎO na jaře 2009.

Tak a to je vše, přátelé. Pusťte 
se do řešení úkolů a za měsíc ne-
zapomeňte poslat vaše práce. Uzá-
věrka je do 13.11.2008!

text: Ctibor, obrázky: Sibik; sekce.brdo@brontosaurus.cz, Hvězdová 10, Brno 602 00




