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EKO, EKO

Zima už se nám přehoupla do 
své druhé poloviny a nevím jak 
vy, ale já už se moc těším, až tu 
bude zase jaro. Ptáčkové, kytič-
ky, hmyz, sluníčko... Setkání BR-
ĎO. Jo ano! Setkání BRĎO se 
fakt blíží. 24. - 26.4. v Mikulči-
cích, hry, stezky, táborák, soutě-
že, BRĎák roku a taky 
vyhodnocení Duhových Střípků! 
No jo. A abyste se zase o trochu 
víc přiblížili k cíli, máme tu pro 
vás 4. úkol, tedy úkol předpo-
slední. Uf.. jde to rychleji, než 
jsem čekal...

Jak jste si mohli přečíst v úvo-
du soutěže, 4. úkol bude tak tro-
chu teoretičtější. To by mohlo 
znamenat, že bude třeba líp se-
dět starším a ti v něm dooprav-
dy zazáří. Ale ani mladší ať 
nezoufají, možná, že kolem sebe 
uslyší spoustu divných slov, kte-
ré však pomocí tohoto úkolu 
zkrotí, snad si je i zapamatují a 
pak můžou dělat machry třeba 
ve škole, že jsou jako fakt chytří. 
Tak do toho!

Starší
Vážení druhostupňáci nebo jak 
vás nazvat. Máme pro vás nic 
menšího, než test a ten byste mě-
li pro nás vyplnit. A poslat nám 
jej zpátky. Jak jednoduché, řeklo 
by se. Nicméně test je kombinací 
různých zadání, hříček a otázek, 
které mohou být docela záludné. 

Určitě nebudete vše vědět z vlad 
stní hlavy, na to dám krk. Proto 
prosíme, abyste nakonec dopsali 
i zdroje, ze kterých jste čerpali. 
Například název knihy, interne-
tovou adresu, televizi, rozhlas... 
A nebojte se prozradit na sebe, 
že jste si něco zjistili někde jin-
de. Pamatujte, že nejlepší je vž-
dycky kombinovat více zdrojů, 
tím zíkáte nejpřesnější informa-
ce! Takže vzhůru do vyplňování 
testu, který by měl být v obálce. 
A vaši vedoucí dostali i správné 
odpovědi, takže si je pak můžete 
zkontrolovat.

Mladší
Pro vás máme také testík, o ně-

co jednodušší s menším počtem 
otázek, ale myslím, že vám dá ta-
ky zabrat. Stejně jako starší uveď-
te, zda jste použili nějaké knihy, 
časopisy nebo internety. Nejdů-
ležitější není znát, ale vědět kde 
najít! Jo pokud by vám náhodou 
přišel test pro mladší fakt primi-
tivní (no může se stát, že jsme 
vás podcenili...), tak si klidně vy-
plňte test pro starší, když budete 
chtít, budeme zvědaví, jak v 
něm teda obstojíte.
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Tak a teď bonusová ekootáz-
ka. Schválně, kdo do příště zjis-
tí, co je to „trvale udržitelný 
rozvoj“? Správné odpovědi bu-
dou jako obvykle odměněny 
jedním bodem navíc. A ten bod 
může rozhodnout, takže to nepod-
ceňujte!

Tak a poslední část tohoto za-
dání je úkol pro jednotlivce. Ten 
je v tomto kole opravdu jedno-
duchý. Každý z vás si zkuste změ-
řit svoji ekologickou stopu a 
pošlete nám, vaše výsledky. 
Hm... a jak se Ekologická stopa 
měří? Na internetu na adrese 
www.hraozemi.cz/ekostopa. V 
menu vlevo je odkaz na měřák. 
Odpovíte na pár otázek týkající 
se vašeho bydlení, toho co jíte, 
jak se dopravujete atd a na 
základě toho vám bude 
ekologická stopa vypočtena. 
Navíc dostanete spoustu rad, jak 
ji snížit, můžete se srovnat s 
průměrnou ekologickou stopou 
jiných obyvatel atd.

Velikosti vašich globálních 
ekologických očekáváme spolu s 
vyplněnými testy do 10. března 
2009.

Tolik k zadání 4. kola. Zbývá 
již jen poslední věc a to pozvat 
vás na blížící se Setkání BRĎO. 
To proběhne 24.4. - 26.4.2009 
Nejen, že na něm vyhodnotíme 
Duhové Střípky a oceníme ty nej-
lepší oddíly, ale také budete mít 
možnost získat titul BRĎák roku, 
vy, kteří jste nejvíce aktivní v 
Duhových střípkách a uspějete nej-
líp v soutěžích v Mikulčicích! 
Kromě toho vás zase čeká 
spousta zajímavých výletů a ex-
kurzí, táborák, divadlo a 
všemožné hry, na které jste 
zvyklí! Proto neváhejte a nic si už 
na ten poslední dubnový víkend 
nedomlouvejte!

Ctibor
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