
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderní technologie a příroda 

 Přátelé, je to tady. Další číslo Vašeho oblíbeného magazínu je 
na prodejních stáncích. Tentokrát s podtitulem – Moderní 
technologie a příroda. Co nás asi během tohoto úkolu může potkat? 
V minulém čísle Duhových střípků jsme sbírali pobytová znamení 
v našem okolí. Vaše expedice nám na ústředí dodaly velmi zajímavé 
nálezy. Je vidět, že ve Vašem okolí je co pozorovat. Jelikož se naše 
expedice pozvolna blíží ke konci, už nás čekají jen dva úkoly. Bylo by 
dobré, abyste tentokrát hodně zapracovali. Minule jste zjišťovali 
život v okolí Vašich expedic. Tentokrát nás čeká ožehavé téma 
moderní technologie a příroda. 
 

A co že nás tentokrát čeká …??? 
 

 Společný úkol pro obě kategorie – Moderní 
technologie a příroda. 

 Úkol pro jednotlivce starší kategorie – Vynález 
tisíciletí. 

 Úkol pro jednotlivce mladší kategorie – Ochrana 
přírody. 

 



 
 
 
 

 

Společný úkol pro mladší i starší kategorii: 

Moderní technologie a příroda 

 Jako vždy i tentokrát pro Vás tým Duhových střípků 
nachystal vypečený úkol. V minulém úkolu jsme se zaměřili 
na stopy zvířat. V tomto si posvítíme na moderní 
technologie. Pokrok prostě nejde zastavit. Ostatně bez něj 
bychom přece neměli spoustu užitečných věcí, které naše 
moderní civilizace přináší ve formě nových vynálezů a 
technologií. Některé technologie nejsou až tak prospěšné 
pro přírodu, v některých případech dokonce ani pro 
lidstvo samotné. Avšak existuje celá škála výtvorů, které 
jsou nám i našemu okolí zase veskrze prospěšné. 

 Zkuste si vzít na paškál nějaký váš oblíbený vynález, 
technologii nebo dokonce myšlenku. Zamyslete se, co tento 
vynález znamenal pro svět, jak pomohl lidem ve své době, jak 
je třeba ještě dneska užitečný. Co naopak přinesl špatného, 
popřípadě jaké negativní dopady má na naši současnost nebo 
budoucnost?  
 Myslíte, že najde uplatnění i v budoucnosti nebo jej záhy 
vystřídá něco jiného, jsou již dnes nějaké náhrady, které jsou 
třeba prospěšnější? Proč se tedy nepoužívají, co tomu brání? 
Pokud Vám nevyhovuje pohled do minulosti, nebráníme Vám 
ani ve výběru vymyšlení nějaké nové technologie snů, která 
třeba podle Vás vyřeší některé nebo snad všechny problémy 
dnešního světa.  

No a teď tedy k  možnosti, jak lze tento úkol splnit:  
 V historii bylo několik převratných epoch, které změnily 
způsob lidského žití. Na konci doby kamenné se lidé začali 
usazovat, měnit step v pole. Pak se začaly tvořit první státy, vést 
války, vznikat a zanikat říše. Lidstvo se samozřejmě nezastavilo 
a neustále se snažilo jít vpřed, usnadňovat si život a přetvářet 
okolí k obrazu svému. Pak došla průmyslová revoluce, někteří 
hovořili o tom, že civilizace ovládá přírodu a dokáže s ní 
manipulovat… Dnes se ukazuje, že to není až tak úplně pravda. 
… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V zadání je toho tentokrát napsáno docela dost, tak se nebojte. 
Rozebrat můžete všechno od pazourku po jaderné elektrárny.  
Aby bylo jasno, tento úkol se týká obou kategorií, tedy mladší 
i starší.  

 Takže nám namalujte třeba plakát, jak se vynález využíval, 
používal, používat bude. 

 Letos se k nám ještě nedostal žádný komiks nebo 
fotoromán, tak sem s ním!  

 Natočte nám reportáž, nebo krátký dokument o vynálezu.  
 Podívejte se na to i po stránce vědecké a odborné. Zjistěte o 

Vašem vynálezu, pokud tedy existuje, základní informace. Pokud 
máte svůj vlastní vynález, podělte se s námi o tyto informace.  

 No a taky nezapomeňte na nejrůznější textíky, fotky týkající se 
tématu.  

 Hlavně - originalitě se meze nekladou :) 

Úkol pro jednotlivce starší kategorie  
Ekologický vynález TISÍCILETÍ 

 Na světě je spousta problémů – znečištěné ovzduší, 
špinavá voda, sinice, odpadky, ozonová díra… Nyní ale máte 
jedinečnou možnost to změnit, respektive tomu předejít tím, 
že vytvoříte svůj vlastní vynález. Například high-performance 
likvidátor odpadu XL_250, který dokonale zlikviduje všechen 
odpad a dokáže z něj vyrobit všemožné další využitelné věci.  
 
Vynálezy jsou pěkná věc, že ano, ale zkuste také vzít v potaz: 

 Dostupnost – jako to udělat, aby mohl každý využít služby 
Vašeho stroje. 

 Energie – jak moc by mohl být proces probíhající ve Vašem 
stroji náročný. Nebyl by nakonec v konečném důsledku 
spíše nepřínosný?  

 
Především jde ale o originalitu a protřelost Vašich řešení a 
v neposlední řadě taky o zábavu.  

 Takže, plakátkem Vašeho vynálezu neurazíte. 
 Technické schéma Vašeho stroje také neuškodí.  
 Fiktivní návod na použití, manuál, to je to nejdůležitější.  
 Neváhejte a na výrobu Vašeho vynálezu použijte klidně 

odpady (PET lahev). 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úkol pro jednotlivce mladší kategorie   
Desatero ochrany přírody   

 Víte, jak chránit, přírodu. Víte, co byste měli dělat, 
abyste zbytečně neubližovali svému okolí, neznečišťovali 
ho. Vašim úkolem bude sestavit desatero, jak chránit 
přírodu. Pořádně se nad všemi body zamyslete, sepište je a 
pošlete nám je na ústředí. Taky jsme pro Vás ještě nachystali 
dvě otázečky na zodpovězení. Věříme, že to pro Vás bude 
hračka: 

 Jak se jmenuje kniha, ve které najdeš ohrožené a 
vzácné druhy rostlin a živočichů? 

 Kolik národních parků je v České republice, vypiš je.  
 
 

POZOR, POZOR - NA VĚDOMOST SE DÁVÁ, ŽE…   

JARNÍ SETKÁNÍ BRONTOSAUŘÍCH DĚTSKÝCH ODDÍLŮ – DEN ZEMĚ, SE USKUTEČNÍ 
27. -29. 4. 2012  
 
 Pro ty z Vás, co neví, o co se jedná. Jarní setkání BRĎo je vyvrcholení Duhových 
střípků na Jižním cípu Moravy v Mikulčicích na Slovanském hradišti v Mikulčicích. 
Program bude velmi pestrý. Na pátek bude přichystána noční hra po Mikulčicích, po 
stopách Mikulčického Fantóma.  V sobotu se vydáme na Slovanské hradiště, kde bude 
nachystáno několik stezek například přírodovědná, sportovní, přežití, historická, 
fantasy. Poté budou následovat exkurze po okolí. A nakonec všechno zakončíme 
večerním táborákem, kde bude slavnostní vyhlášení Duhových střípků. Na neděli bude 
přichystáno divadlo. Přespání bude zajištěno v Mikulčické klubovně a v tělocvičně ve 
vlastních spacácích na molitanech. Jídlo a program bude zajištěn. Bližší informace 
budou zaslány začátkem února. Těšíme se na vás ☺. 
 

Uzávěrka pátého úkolu je do 12. 3. 2012 
 

Adresa pro odeslání úkolu: 
Hnutí Brontosaurus, Sekce BRDO, 

Hvězdová 10, 602 00 Brno. 
email: sekce.brdo@brontosaurus.cz. 

 
Tento zpravodaj je také na internetu na adrese: 
http: //brdo.brontosaurus.cz v sekci "Soutěže" 

 


