
Duhové 
Střípky

ročník: 7., číslo: 8.
Jaro dělá pokusy

-
zadání

Ahojky,
máme tady to, na co čekáte již 

několik měsíců. Poslední úkol 
posledního kola soutěže Duhové 
Střípky v 7. ročníku. Tento úkol, 
na který jsem se osobně nejvíc tě-
šil, vám pomůže dostat se ze zi-
my pod první paprsky jara a 
zahřát svá zkhřehlá těla. Úkoly 
to budou zejména pozorovací, ta-
kové dlouhodobější, ale snad to 
úspěšně zvládnete!

JARO DĚLÁ POKUSY

Starší

Takže úkol pro starší projede-
me nejdřív. Vy se budete soustře-
dit na drobnou havěť. Hmyz, 
měkkýše, pavoukovce a další, 
možná ne vždy oblíbené živoči-
chy. Ti nám totiž ukáží, jak se 
příroda probouzí. Poněvadž v zi-
mě jich venku příliž neobjevíte, 
neboť se schovávají před 
mrazem někde hluboko v zemi, 
v různých škvírách, jako larvy 
ve vodě atd. Jako oddíl by jste 
měli právě po nich pátrat. A váš 
úkol se tak stává jednoduchým. 
Namalujte si obrázky včely, hle-
mýždě, pavouka, žížaly, motýla, 
ruměnice, housenky, mravence, 
komára a klíštěte. Podobně jako 
v prvním kole si vytvořte ča-
sovou osu, kam budete obrázky 
umisťovat (takže nemusí být ani 
příliš veliké). Máme pro vás udá-
losti, které budete pomocí obráz-
ků vyznačovat. Takže na osu 

prosím vyneste datum kdy jste 
poprvé viděli včelu na květu; hle-
mýždě, jak se vám plazí přes ces-
tu; pavouka, jak si usoukal síť; 
žížalu, jak vylezla na povrch zem-
ský; motýla jak proletěl kolem 
vás; ruměnice, jak vylezly na 
slunce ze svého hnízda; hou-
senku, jak ožírá list na nějaké rost-
lině; mravence, jak nese něco do 
mraveniště; komára, jak vám se-
dl na ruku, nohu nebo jinou část 
těla a klíštěte, jak se na vásnebo 
nějaké domácí zvíře poprvé přisá-
lo.

Je dost možné, že se některé 
věci prostě nepřihodí. Nevadí, 

proto jsme jich vybrali deset, aby 
byla pravděpodobnost, že 
alespoň něco z toho nastane ve-
liká.

Až budete mít osy sestavené, 
bude pak načase nám je poslat k 
vyhodnocení. Údaje můžete za-
znamenávat až do konce běhu 
úkolu.

Mladší

A co vy mladší? Vás nebude-
me trápit nějakými škaredými po-
tvorami se sosáky a žihadly. Vy 
se po krátké přestávce opět 
dostanete k ptákům. Zatímco v zi-
mě tu zůstavají, jak jste poznali 

1



sami, jen ti nejotužilejší, tak právě 
teď na začátku jara nadchází do-
ba, kdy se vracejí ti, co nemají až 
tak tuhý kořínek.

Určitě vám nemusím říkat, že 
tihleti ptáci se jmenují ptáci tažní, 
neboli stěhovaví. Na vás je se s ni-
mi seznámit. Protože sledovat 
pořád nebe je dost náročné na 
krk, tak vám dáme nějaké ty nápo-
vědy. Bude stačit, když se popa-
sujete pouze s pár druhy a splníte 
pár nenáročných podúkolů. Které 
to jsou? Tak za prvé, jakože 1., 
proč vlastně někteří ti ptáci odléta-
jí? Proč to dělají, proč odlétají tisí-
ce kilometrů někam od prčic? 
Odpovězte, stačí i jen jednou vě-
tou nebo dvěma. Tak to by byl 
první podúkol. Druhý podúkol, 
tak ten zní následovně. Mám za 
to, že nevíc nejznámnější tažní ptá-
ci jsou vlaštovky. Nicméně ba-
cha! Je tu jeden pták, velmi 
vlaštovkám podobný. Který to je? 
A čím se liší od sebe? Pozor, ne-
musí to být jenom v peří a v tom 
jak vypadají! Třetí podúkol potrá-
pí konečně ty vaše krky. Pozoruj-
te nebe takhle na jaro a kdykoli 
uvidíte nebo uslyšíte nějakého 
toho ptáka, jak přiletěl z teplých 
krajin, tak si to někam pozna-
menejte. Vlaštovky, čápi, špačci, 
drozdi, strnadi, rehkové... Těch 
druhů je opravdu mnoho, 
mnoho, určitě si dokážete v něja-
ké hezké obrázkové knížce najít, 
jak vypadají a kdy a kde je při-
bližně očekávat, takže můžete 
stát připravení přesně tam, kde 
dosednou po svém dlouhém letu. 

Čtvrtý podúkol se bude týkat 
toho, co takový tažný pták dělá 
po ten čas, kdy není tady u nás. 
Tedy spíš kde je. Ale nemusíte se 
příliš bát toho, že byste měli zjiš-
ťovat informace o spustě různých 
druhů. Stačí třeba čápi. Ti totiž od-
létají na různá místa světa. Vyhle-
dejte kam. Můžete nám poslat 
mapku nebo i jen slovní popis, 
např. sever Antarktidy, nebo Chi-
le :-) Tak to jsou všechny podúko-
ly vašeho velkého stěhovavého 
úkolu. Samozřejmě že nemusíte 
odpovědět na všechny podotáz-
ky,a le kdo chce hodně bodů a za-
bojovat tak na závěr, měl by se 
snažit!

A nakonec poslední bonusová 
otázka tohoto ročníku: "V kterém 
měsíci přilétají vrabci z teplých 
krajin?" (Za otázku děkuji Katarí-
ně :-)). No, není to jednoduché, 
co?

Nezapomeneme ani na úkol 
pro jednotlivce, kteří si brousí zu-

by na titul BRĎák roku. I pro ně 
tu máme závěrečný úkol, závě-
rečný list k vyplnění. Jak možná 
víte, čekají vás mláďata zvířat, kte-
rá se právě na jaro hojně rodí do 
světa. Jako jsou různá zvířata, tak 
mají různé potomky. Tak jak se s 
tím poperete?

Tak a to je opět vše z tohoto 
Duhového listu. Těšíme se s vámi 
na setkání na Setkání BRĎO, 
které se chystá na 24. - 26.4. v 
Mikulčicích a kam vás všechny 
srdečně zveme!

Hezké jaro!
Ctibor
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