
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahoj kamarádi, Duhové střípky jsou zpět. Ano, opět vám přinášíme řadu zapeklitých úkolů. Hned 
v prvním z nich se vrhneme na záludné téma BIODIVERZITA. Tajemné slovíčko taková biodiverzita, že 
ano. Letošní Duhové střípky spojuje společné téma. Objevujeme místo, ve kterém žijeme. Jak již 
napovídá titul letošní soutěže, v každém úkolu se můžete těšit na odhalení něčeho nového ve vaší 
blízkosti. Hned v prvním úkolu si to zkusíme naostro, takže žádné flákání a šup šup do plnění prvního 
úkolu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Duhové střípky opět zde!!! 

Ahoj kamarádi, opět se vám 

hlásí Duhové střípky. 

Prázdniny už bohužel 

skončily, ale to neznamená, 

že je konec světa. Je tady již 

14. ročník  

Duhových střípků.  

 
Objevujeme místo, ve kterém žijeme 

I TÉMA: Příroda, která je všude kolem nás. 
 

NA TÉMA  

1 úkol a)Poznej stromy kolem sebe, stromová mapa  

Jak na to?  

1) Rozdělte se do skupinek, třeba po 
třech. 
2) Udělejte si vycházku někam do 
parku, do přírody, nebo jen 
prohledejte okolí klubovny. 
3) Nachystejte si mapu místa, které 
budete zkoumat (leteckou fotku, 
turistickou mapu, nebo mapu 
namalujte sami). 
4) Pořádně prozkoumejte každý 
strom a vyplňte pracovní list 
5) To, kolik stromů prozkoumáte, je 
čistě na vás, ale mapy by měly být co 
nejpřesnější. 
6)Mapu si můžete připíchnout na 
nástěnku. 

 
Jak dál využít tento úkol? 

Co takhle zmapovat všechny větší stromy ve městě? Už 

víte, jak na to. Zkuste si vytvořit stromovou mapu vašeho 

města. 

Informace k úkolu 

Víte, jaké stromy jsou ve vašem městě, vesnici, 

v blízkosti vaší klubovny? Každý z vás si na 

nějaký ten strom vzpomene, ale co takhle 

zkusit udělat stromovou mapu? A když budeme 

dělat mapu stromů, co takhle všechny ty 

stromy pořádně prozkoumat?! 

Náš úkol je jednoduchý. Vyrazte s celou 

skupinou na procházku, rozdělte se třeba do 

trojic a postupně prozkoumejte jednotlivé 

stromy. Abyste věděli, na co se zaměřit, 

připravili jsem pro vás pracovní list a taky 

návod jak na to  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1 úkol b) Hotel pro hmyz - NÁPAD, KTERÝ SI MŮŽETE UDĚLAT NA ODDÍLOVCE 

Informace k úkolu 

Pojďme si zkusit něco vyrobit. Víte o tom, že i hmyz potřebuje taky někde bydlet? Co tahle 

vyrobit domek pro hmyzáky? Proč ale stavět takový domek? 

V poslední době ubývají místa (staré ploty, skalky), kde by se hmyz mohl přirozeně zabydlet. 

Je to velká škoda, protože hmyz je pro přírodu, ale i pro člověka nepostradatelný. Zkusme to 

změnit a společně udělat hmyzákům radost. Pojďme jim postavit domeček. 

Budeme potřebovat různé materiály 

dutý dřevěný špalek, kůru stromů, 

ztrouchnivělý kmen stromu, suchá stébla 

trávy, šišky, svázané suché dřevo 

děrovanou starou cihlu, slámu nebo seno, 

dřevěné desky na střechu a konstrukci 

Postup stavby domečku je jednoduchý 

1) Prvně vymyslete, jak váš domeček bude 

vypadat. Pro inspiraci jsme vám nachystali 

názorný obrázek 

2)Udělejte dřevěnou konstrukci domečku 

3)Dřevěný špalek pořádně provrtejte, ať 

se má hmyz, kde zabydlet 

4)Svažte slámu, suchou trávu a šišky 

5)Umístěte jednotlivé materiály do 

domečku 

6)Hmyzí domečky umístěte nejlépe na 

jižních stěnách, aby byly chráněny proti 

dešti a větru 

Jak vypadá takový hmyzí domek?  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 úkol) Vetřelci v naší přírodě 

Informace k úkolu 

Invaze!!! Nebojíte se, že by nás třeba někdo napadl? Ale co, když invaze už probíhá…?Ano, 
je to tak, ale rozhodně se nemusíte bát. Invaze rostlinných a živočišných druhů je přirozená 
věc. Možná jste to ani nevěděli, ale již několik živočišných a rostlinných druhů provedlo 
invazi na naše území a docela se u nás zabydlují.  
Co takhle zkusit zmapovat invazivní druhy rostlin ve vaší obci, městě, nebo v blízkosti vaší 
klubovny? Jelikož je tento úkol náročnější na realizaci, rozdělili jsme ho pro vás do několika 
fází a doporučujeme mu věnovat dvě schůzky.  
 

Jak na to?  

1) Rozdělte se do skupinek max. po pěti 

2) Pomocí internetu a encyklopedií 

zjistěte, jak vypadají výše zmíněné 

invazivní druhy (abyste ty vetřelce 

později identifikovali) 

3) Doplňte prázdná pole v pracovním 

listě 

4) Nachystejte si mapu toho, kam 

půjdete, leteckou fotku, turistickou 

mapu, nebo mapu namalujte sami 

5) Rozdělte si území, které budete 

mapovat 

6) Bádejte v terénu  

7) Vyplňte pracovní listy 

8) Navzájem si sdělte co jste našli  

9) Zkuste navrhnout řešení co 

s invazivními druhy.  

Fáze 1: Pojďme si to naplánovat 
V první fázi je potřeba zjistit, jaké invazivní 
druhy se nacházejí na území České republiky. 
Aby to pro vás bylo jednoduší, vypsali jsme ty 
nejznámější: Křídlatka japonská, trnovník 
akát, netýkavka žláznatá, pajasan žláznatý. 

Fáze 2: Jdeme do terénu  
V druhé fázi se pustíme do ryze výzkumnické 
práce a ověříme své znalosti v praxi.  
V jednotlivých skupinkách prošmejděte 
vymezené území. O každé invazivní rostlině, 
kterou najdete, si udělejte záznam a vyfoťte 
si ji. Vyplňte pracovní list. Poslední dva 
sloupce vyplňte pomocí informací, které 
najdete na internetu nebo v odborné 
literatuře 

Fáze 3: Co všechno jsme našli  
Navzájem si prezentujte, co všechno jste 
v dané lokalitě našli 

Fáze 4: Co s tím? 
Zkuste navrhnout řešení, co s nalezenými 
invazivními druhy dělat 
 



Dostáváme se k další části Duhových střípků. Tou je soutěž jednotlivců. Letos 

se vžijete do rolí badatelů. To znamená, že budete zkoumat, objevovat a získávat nové a 

nové znalosti. Jak již bylo zmíněno v pravidlech, hodnocení jednotlivců probíhá odděleně od 

hodnocení družin a nemá vliv na celkové hodnocení.  

Jak se zapojit do soutěže jednotlivců?  

Vypracovat první úkol. 

Napsat nám jak se jmenujete, odkud jste a do které soutěžní skupinky patříte.   

Splněné úkoly a přihlášku poslat do duhové kanceláře  

Téma 1), Jaké znáš léčivé rostliny  
Informace k tématu: 
Vašim prvním úkolem v soutěži jednotlivců bude 
hledání léčivých a zdravý prospěšných rostlin. Znáš 
nějakou takovou? Nebo dokonce víš, kde taková 
rostlinka roste?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž jednotlivců  
 

Pravidla a informace  

Zadání úkol: 
Zapátrej v chytrých knihách a najdi 
alespoň 5 léčivých rostlin, vybírej 
takové, které rostlou v tvém okolí.  
Postupuj podle pracovního listu.  

Uzávěrka prvního úkolu je 30. 10. 2015 

Adresa pro odeslání úkolů a přihlášek: 

Hnutí Brontosaurus, Sekce BRDO, 

Hvězdová 10, 602 00 Brno. 

email: sekce.brdo@brontosaurus.cz 


