
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahoj kamarádi, Duhové střípky jsou ZPĚT. Ano, opět vám přinášíme řadu 
zapeklitých úkolů. V tomto kole si posvítíme na DOPRAVU. Jak nejraději jezdíte na výlety, 
do školy a na oddílovky? Jak jezdí vaši rodiče do práce? A co myslíte, je úspornější jezdit 
autem, nebo vlakem? Proč člověk tak nutně potřebuje dopravu. A jak myslíte, že doprava 
ovlivňuje přírodu. 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 druhého soutěžního kola.  

Jako minule, i tentokrát jsme pro vás nachystali několik 

úkolů. Nemusíte splnit všechny, ale vyberte si, který vám 

nejvíce vyhovuje. Ale pokud máte čas a chuť, klidně se pusťte 

do všech. Čím více úkolů splníte, tím více bodů můžete získat. 

Ale nezapomeňte, že hodnotíme i originalitu. Jeden originálně 

zvládnutý úkol je lepší než tři odfláknuté úkoly. Hlavně 

nezapomeňte vše zdokumentovat a poslat včas k nám do 

duhové kanceláře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

II TÉMA: Doprava, kterou potřebujeme 
NA TÉMA  

1 ÚKOL, Dopravní monstra 
Informace k úkolu 

Letošní téma Duhových střípků se zaměřuje na mapování vašeho okolí. V tomto 

čísle se zaměříme na dopravu a na dopravní stavby. Dopravní stavby (mosty, dálnice, 

víceúrovňové silnice, tunely) zásadně ovlivňují ráz krajiny a také okolní přírodu. 

V některých případech ovlivňují pozitivně a někdy se to moc nepodařilo. Ale víte, jaké 

dopravní stavby, tedy monstra ☺ jsou ve vašem nejbližším okolí? Co takhle to pořádně 

zkusit prozkoumat zmapovat, popřípadě se na to podívat pořádně zblízka? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 ÚKOL, Dopravní monstra 

Jak na to?  

Opět jsme pro vás připravili menší návod jak zvládnout tento úkol.  

1) Nejprve si společně řekněte, jaká dopravní monstra jsou 

ve vašem nejbližším okolí, k hledání využijte mapy, internet 

a své vedoucí ☺ 

2) Rozdělte se do skupinek, třeba po pěti. 

3) Zaměřte se na jedno dopravní monstrum (každá 

skupinka na jinou stavbu). 

4) Vyplňte a pracujte s pracovním listem. 

2ÚKOL, Jak se dopravujeme? 
Informace k úkolu 

Téma dopravy je stále velmi žhavé téma. Již od 

dávných dob člověk cestuje a snaží se dostat z jednou 

místa na druhé Doprava je pro člověka velmi důležitá a 

nepostradatelná. Třeba takové auto. Autem jezdíme skoro 

každý den a život bez něj by byl pro řadu z nás velice 

obtížný úkol. Ale co u vás doma? Taky je pro vás auto 

nepostradatelným členem rodiny? No a představte si, že 

máme i jiné způsoby dopravy než je auto. Třeba vlak, 

letadlo, autobus a další. Ale jaký typ dopravy je ten nejlepší? 

Jaký dopravní prostředek je nejšetrnější k přírodě. Jaká 

doprava je nejúspornější? Každý typ dopravy má své 

výhody a nevýhody. Následující úkoly vám hravě přiblíží 

téma dopravy 

Tento úkol jsme pro vás rozdělily do tří částí, splnit 

můžete jakoukoliv část. Ale určitě zkuste splnit všechny. 

A) Hromadná doprava v roce 3000 

B) Nejlepší způsob dopravy 

C) Kolik toho u nás jezdí 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak na to? 

Opět jsme pro vás připravili menší návod jak 

zvládnout tento úkol.  

1) Rozdělte se do skupinek, třeba po pěti 

2) Zamyslete se, jak se budou lidé 

v budoucnosti cestovat 

3) Vyplňte pracovní list 

4) Namalujte, vytvořte z jakéhokoliv 

materiálu vaše dopravní prostředky.  

5) Navzájem se podělte o vaše nápady 

6) Všechno nám to nafoťte a taky k tomu 

napište pořádný komentář ☺ 

7) Všechen materiál nepošlete na 

duhovou kancelář.  

A)Hromadná doprava v roce 3000 

Představte si, že jste mohli 

nahlédnout do budoucnosti. Jak myslíte, 

že v budoucnosti budou lidé cestovat? 

Jak podle vás bude vypadat dopravní 

situace v roce 3000. Jaká bude 

hromadná doprava ve městech? Budou 

lidé v budoucnosti jezdit na velbloudech, 

nebo budeme létat ve vznášedlech? Teď 

se pořádně zamyslete a hlavně použijte 

svoji fantazii a zkuste vymyslet nový typ 

dopravy. 

B) Nejlepší způsob dopravy 

Co myslíte, jaký druh dopravy je 

ten nejlepší a nejšetrnější k přírodě. 

Jaký je nejvýkonnější a jaký je naopak 

nejméně efektivní. Zamyslete se nad 

nejlepším způsobem dopravy, zvažte 

výhody a nevýhody známých druhů 

dopravy a vyberte tu nejlepší 

variantu. Jak na to? 

Opět jsme pro vás připravili menší návod jak 

zvládnout tento úkol.  

1) Rozdělte se do skupinek max. po pěti 

2) Sepište všechny pro vás známé druhy 

dopravy do pracovního listu 

3) Navzájem se podělte o vaše poznatky 

4) Všechno nám to nafoťte a taky k tomu 

napište pořádný komentář 

5) Všechen materiál nepošlete na 

duhovou kancelář. 

Jak na to? 

Jak na to? 



 

Jak se zapojit do soutěže jednotlivců?  

 

Ještě nejsi v soutěži jednotlivců? A není to škoda, 

přidat se můžeš právě TEĎ!!. Tato prestižní soutěž ti 

umožní získat titul duhového přírodovědce. Také se 

dozvíš hodně zajímavých věci o přírodě a v neposlední 

řadě je to fajn úkol mezi oddílovkama. 

Téma 2), Znečištění ovzduší 
 
Informace a zadání úkolu 

Máme pro vás nový úkol pro jednotlivce. Jako minule i tentokrát se zadáním úkolu 
budete muset poprat sami. V tomto úkolu nás čeká měření znečištění ovzduší. Měření 
budete zapisovat do pracovních listů, které jsme vám poslali, zapište a zaznačte do nich, 
jak jste na tom u vás doma se vzdušným znečištěním. Napište nám, kde bydlíte a jestli ve 
svém okolí máte nějaké zdroje, které by znečišťovali ovzduší. Třeba továrny, auta nebo 
sousedy co topí uhlím a valí se jim z komína čmoud. Zkuste si poznamenat, ve kterých 
dnech to váš frňák ucítil tak, že vám to bylo nepříjemné. Zapisujte si to třeba cestou na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Kolik toho u nás jezdí 
 

Zkoušeli jste někdy spočítat všechny auta, 
která projela kolem vaší klubovny? Kolik auto 
projede kolem vaší klubovny za hodinu? Jak už 
určité víte, v tomto úkolu zjistíme, jaká je u vás 
dopravní situace.  

Jak na to? 

Opět jsme pro vás připravili menší návod jak 

zvládnout tento úkol.  

1)Rozdělte se do skupinek max. po pěti 

2) Projděte si pracovní list s příslušným 

úkolem  

3) Vyražte na průzkum do terénu.  

4) Vyplňte pracovní listy a všechno 

nám pošlete. 

Jak na to? 

Soutěž jednotlivců  
 

Uzávěrka prvního úkolu je 14. 12. 2015 

Adresa pro odeslání úkolů a přihlášek: 

Hnutí Brontosaurus, Sekce BRDO, 

Hvězdová 10, 602 00 Brno. 

email: sekce.brdo@brontosaurus.cz 

Jak se zapojit do soutěže?! 
 
1) Vypracovat úkol. 

2) K úkolu přiložit vaše jméno 

a název tvé soutěžní skupinky 

v DS. 

3) Splněný úkol poslat k nám 

oddílovku, nebo do školy. Čím víc 
záznamů provedete, tím víc váš deník 
ohodnotíme. 


