
Ahoj kamarádi,
máme tu pro vás poslední le-

tošní zadání. Probrali jsme
opět všechno možné a ten-
tokrát bude na pořadu dne
opět návrat domů do vašeho
okolí. Zkusíme se zase jednou
podívat na přírodu na místech
v okolí vaší klubovny nebo

vašeho bydliště. Zkusíme zvolit
pohled přes pojem BIOTOP.

Kam patřím?

Nachystáme si seznam
10 - 20 živočišných druhů a
cedulky s názvy (popřípadě
obrázky) biotopů, ve kte-
rých se zvířata vyskytují. ty
rozmístíme do prostoru, po-
případě je mohou držet ve-
doucí viditelně v rukách.

Jeden vedoucí vy-
jmenovává zvířata ze sezna-
mu. Děti musí začít
předvádět zvuky a pohyby
typické pro vybrané zvíře a
zároveň se přesunout k bi-
otopu, který dané zvíře
obývá.

Tvorba biotopu

Opět máme seznam or-
ganismů, tentokrát může ob-
sahovat i rotl iny. Vedoucí
jmenuje jednotl ivé druhy ze
seznamu. Děti mají za úkol
jmenovat jednotl ivé prvky z
jeho prostředí, ve kterém

ži je - prvky biotopu. Mohou
to být prvky živé i neživé pří-
rody. Pro zajímavější průbeh
hry může mít řetězec formu
slovního fotbalu (nebo j iné
podobné pravidlo) a jednot-
l ivé složky prostředí se mů-
žou pro názornost zapisovat
na papír.

Opačně se může zadat bi-
otop, a děti mají za úkol vy-
jmenovávat zvířata a
rostl iny, které se v něm na-
cházejí.

Oba biotopy

Na cedule si připravíme
seznam různých biotopů,
asi dvaceti ( je nutno upravit
podle vel ikosti skupiny),
mohou se opakovat. Rozmís-
tíme je do řady na zem, ta-
ky aby vedle sebe nebyly
stejné biotopy. Oddíl rozdělí-
me na dvě družstva, které
se postaví na začátek řady

cedulí. První člověk z kaž-
dého týmu se postaví k
prvnímu biotopu. Jeho úko-
lem je jmenovat zvíře nebo
rostl inu, které je typické jak
pro biotop, na němž právě
stojí, tak pro biotop násle-
dující. Jakmi le jej zavolá, jde
na další biotop následující
hráč a musí splnit stejný
úkol . Jednotl ivé jmenované
druhy by se neměly opa-
kovat. Vyhraje tým, který
jako první umístí člověka na
poslední biotop.

Obtížnost biotopů a jej ich
vzájemných přechodů volí-
me podle znalostí a věku
hráčů.

Biotopy: lužní les,
horský smrkový les, horská
louka, nivní louka, pole,
pastvina, tůň v potoce, je-
zero, břeh rybníka, mokřad,
mez, park, zahrada, ru-
miště, holá skála, jeskyně.



Společný úkol
Takže na začátek trocha toho

odborného výkladu, když teda
budeme dělat tu vědu. Vaším
úkolem totiž bude zkoumat bio-
topy, takže by se vám mohlo
hodit vědět, co to je biotop.

Takže biotop. Jinými slovy
stanoviště nebo habitat. Je to
soubor živých (zvířata, rostli-
ny, houby) a neživých (skály,
půda, vzduch, sluneční svět-
lo, . . . ) složek přírody. Prostředí,
ve kterém žijí jednotlivé or-
ganismy. O biotopu vždycky
hovoříme ve vztahu k nějaké-



mu druhu organismu. Na-
příklad kapr žije v biotopu, kte-
rý můžeme nazvat stojatou
nebo mírně tekoucí vodou, po-
případě rybník, jezero apod. Ji-
ný příklad, třeba kopretina
roste v biotopu, který se
jmenuje louka nebo pastvina. A
tak dále a tak podobně. Chápe-
te? Biotop není něco úplně
obecného, třeba oceán – to je
totiž j iný pojem a sice biom. Ta-
ky to není přesně pojmenované
místo, třeba rybníček Kačák.
Zkrátka něco mezi tím.
Zkuste si na procvičení vy-

myslet pár zvířat nebo rostlin,
které znáte a určit biotopy ve
kterých žij í. A kdyby vám to
ani teď nebylo jasné, zahrajte
si naše hry a snad vám to ko-
nečně docvakne.
K samotnému úkolu a jeho

splnění. Ve svém okolí zapátrej-
te po nějakých vyjímečných
druzích rostlin, zvířat nebo
dokonce hub. Nebojte se využít
brožurky, letáčky a podobné
materiály, které vydávají
CHKO, ČSOP a jiné organiza-
ce. Většinou něco zajímavého
najdete v chráněných územích
ve svém okolí. Až si potřebné
informace seženete, zkuste vy-
tvořit plakát, na kterém
ztvárníte vámi vybraný živo-
čišný / rostlinný / hubní druh
ve svém přirozeném prostředí

– biotopu. To znamená
obklopený prostředím ve kte-
rém běžně žije. Samozřejmě
můžete na plakát umístit víc
druhů v jednom nebo více
prostředích. Taky můžete vy-
tvořit přímo svůj vlastní letá-
ček i s informacemi, které
najdete. Další možností je tvor-
ba pohlednic a jistě vás na-
padnou i další propagační
materiály, které by tak šly vy-
tvořit. Důležité je však nena-
malovat jen to vaše vyvolené
zvířátko, ale taky prostředí ve
kterém běžně žije.

Jednotlivci
Jedním z biotopů, které by

nás mohly zajímat jsou taky
naše vlastní obydlí. I u nás v
domech žije spousta organis-
mů. Jedna věc jsou však domá-
cí zvířata, kterým jsme se
věnovali v minulém úkolu. Ale
co taková divočina v našich
domácnostech? Myslíte, že
divoká příroda nemá za našimi
prahy své místo? A co různí
pavouci (kromě těch co nejsou
v teráriích), mouchy, myši,
potkani, drobní ptáci, plevely v
květináčích, houby, plísně (no
nechceme se nikoho dotknout,
ale občas někdo třeba zapo-
mene svačinu v aktovce, že. . . ) .
Přece jenom je paleta tak ši-

roká, že se zaměříme jen na



živočichy. Propátrejte skryté i
otevřené kouty svých domů a
hledejte, co u vás žije za „ve-
třelce“. Speciálně se zaměřte
na pavouky a spočítejte je co
nejpřesněji. Přinášejí prý štěs-
tí, takže si aspoň změříme, kdo
je na tom po této stránce nej-
líp. Vaše poznatky jako obvykle
vepište do připravených bada-
telských listů.

Hlas lidu – kamarádi
Poslední zj išťování veřejného

mínění se bude týkat vašich ka-
marádů. Ale pozor, zkuste
oslovovat ty, kteří nechodí do
BRĎO oddílů, ale jedince z
běžné populace – vaše spolu-
žáky, lidi z j iných kroužků
apod.
Zjišťovat budete tentokrát

jej ich znalosti o přírodě. Otáz-
ky jsou to jednoduché, nemělo
by jim to zabrat moc času. Tak-
že hurá do toho, sbírejte data!
Tak zadání jsme vám předali.

Plňte si je pěkně, nemáte moc
času! Máte na to totiž čas
jen do 12.4.2011. V té době
by měly být všechny výsledky
u nás na kanceláři, abychom
vám mohli na Setkání BRĎO
prezentovat celkové výsledky
letošního ročníku vámi oblí-
bené soutěžě Duhové střípky.
Setkání BRĎO se pro vás

už chystá od 15. do 17. dub-

na 2011! Těšte se na stezky,
hry, táborák,...
Jo a všechny výsledky posí-

lejte na adresu Hnutí Bronto-
saurus - Sekce BRĎO,
Hvězdová 10, Brno 602 00.
Takže zdar a sílu a hodně

energie do přicházejícího jara!




