
Téma třetí: zima je tady 
 

Duhové střípky opět zde!! 

Ahoj, kamarádi, opět se vám 

hlásí Duhové střípky. 

Prázdniny jsou za námi, ale 

odílovky, výpravy a Duhové 

střípky před námi. Letos nás 

čeká již 18. ročník této 

soutěže.  

 

 

Ahoj kamarádi, druhý úkol je za námi a třetí před námi. Společným 

tématem třetího soutěžního kola je 

na přežití zvířat, rostlin i lidí 

pomoci zvířatům v zimě přežít. 

úkolu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společný úkol pro mladší i starší
 

Krmítko  

Jedním ze zimních úkolů je postavit krmítko či budku pro ptáky, kteří u nás zůstávají na 

zimu. Inspiraci i návod na výrobu najdete na těchto stránkách 

Jednodušší variantou je potom vyroben

(kelímku, kokosového ořechu,

Oheň v zimě 

Už jste někdy rozdělávali oheň na sněhu? Pokud ano, budete mít náskok, pokud ne 

máte ideální příležitost si tuto dovednost vyzkoušet. Když nebudete mít možnost 

rozdělávat oheň a vařit čaj, můžete se kreativně vyžít a vytvořit sněhovou lampičku. I to 

je skvělý zimní zážitek. 

KPZ – Krabička poslední záchrany

Tato krabička dřív patřila neodmyslitelně k

však může hodit na výpravách, schůzkách a táboře

potřeby pro neočekávané událos

právě provázkem z KPZ, kdy nám posloužil hřebík či rýsováček, případně došl

na jízdenku a zachránila nás KPZka. Krabi

většinu času na dně batohu. Ke slovu přijde v neočekávaných situacích, odtud její 

pochází název „Krabička poslední záchrany“.

vypadat naleznete v příloze. 

zima je tady  

úkol je za námi a třetí před námi. Společným 

kola je zima. Společně se zaměříme 

 v zimě, a to, jak my můžeme 

zimě přežít. Takže nelelkujte a šup plnění 

Společný úkol pro mladší i starší

Jedním ze zimních úkolů je postavit krmítko či budku pro ptáky, kteří u nás zůstávají na 

zimu. Inspiraci i návod na výrobu najdete na těchto stránkách peceoprirodu.cz

Jednodušší variantou je potom vyrobení lojové koule, či naplnění malého květináče 

(kelímku, kokosového ořechu, šišky…) semínkovou směsí a zavěšení na stromy

Už jste někdy rozdělávali oheň na sněhu? Pokud ano, budete mít náskok, pokud ne 

máte ideální příležitost si tuto dovednost vyzkoušet. Když nebudete mít možnost 

rozdělávat oheň a vařit čaj, můžete se kreativně vyžít a vytvořit sněhovou lampičku. I to 

Krabička poslední záchrany 

Tato krabička dřív patřila neodmyslitelně k výbavě každého táborníka.

však může hodit na výpravách, schůzkách a táboře. Jedná se o krabičku obsahující 

potřeby pro neočekávané události. Známe spoustu situací, kdy rozbitý batoh šel opravit 

KPZ, kdy nám posloužil hřebík či rýsováček, případně došl

na jízdenku a zachránila nás KPZka. Krabička by měla být pevná, protože 

většinu času na dně batohu. Ke slovu přijde v neočekávaných situacích, odtud její 

pochází název „Krabička poslední záchrany“.C o by měla obsahovat a jak by měla 

Splněné úkoly nám posílejte do Duhové 

kanceláře nejlépe v elektronické podobně 

sekce.brdo@brontosarus.cz

Společný úkol pro mladší i starší 

Jedním ze zimních úkolů je postavit krmítko či budku pro ptáky, kteří u nás zůstávají na 

peceoprirodu.cz 

í lojové koule, či naplnění malého květináče 

išky…) semínkovou směsí a zavěšení na stromy.  

Už jste někdy rozdělávali oheň na sněhu? Pokud ano, budete mít náskok, pokud ne 

máte ideální příležitost si tuto dovednost vyzkoušet. Když nebudete mít možnost 

rozdělávat oheň a vařit čaj, můžete se kreativně vyžít a vytvořit sněhovou lampičku. I to 

výbavě každého táborníka. I dnes se nám 

Jedná se o krabičku obsahující 

rozbitý batoh šel opravit 

KPZ, kdy nám posloužil hřebík či rýsováček, případně došly drobné 

čka by měla být pevná, protože bude trávit 

většinu času na dně batohu. Ke slovu přijde v neočekávaných situacích, odtud její 

o by měla obsahovat a jak by měla 

Splněné úkoly nám posílejte do Duhové 

elektronické podobně na 

@brontosarus.cz.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěžní skupina Název projektu 

Dýňáci, 3. skautský oddíl,"za jeden provaz" 
Hustopeče 

Vypěstování vlastních sazenic různých stromů 
určených k osázení na vhodných lokalitách 

Motyky, 1.Brďo Gingo Tišnov Přírodní dílničky 

„Růšofí vrabčáčci“ 1.Brďo Gingo Tišnov Ekologicky zaměřená vlajkovka pro veřejnost 

Béčka žerou céčka 1.Brďo Gingo Tišnov, 
Brďátka 

Výsadba bylinkového záhonu v novém parku 
v Tišnově  

Chlupaťáci  MOP Veverky, ZOČSOP Štěpánov  Stavbu ptačí budky a výrobu krmítka 

Úkol pro starší Projekt  
 

Jsme rádi, že jste se s nadšením a kreativitou pustily do přípravy 

projektu. Všechny projekty vypadají velmi zajímavě. Moc nás to 

těší a už se těšíme na výsledek. V tomto období bude pro vás 

nejdůležitější příprava na realizaci. Napište, jak pokračujete, v jaké 

fázi jsou vaše projekty, jaké jste podnikli další kroky, které z dílčích 

úkolů máte splněné. Dílčí úkoly si vyvěste na nástěnku s termínem 

splnění a garantem tohoto úkolu. 

• V jaké fázi se váš projekt nachází? 

• Jaké jste prozatím podnikli kroky?  

• Co už máte splněno?  

• Máte nějaké fotky z projektu? Sem s nimi  

Úkol pro mladší Duhový deník 

Seznam projektů  
 

 Zadání úkolu 

Letošní rok máme pro vás jedinečnou příležitost zachytit všechny roční období do 

jednoho deníku. Duhové deníky už se začínají plnit a duhově barvit. Přinášíme další 

náměty na duhové listy, které si opět vlepte do deníku. Tentokrát to budou úkoly se 

zimní tématikou  



Dostáváme se k další části Duhových 

střípků. Tou je soutěž jednotlivců. 

Letos je soutěž jednotlivců totožná 

s celou soutěží. Tedy pokud jste 

soutěživý a chcete porovnat sílu 

s ostatními, vyberte si jeden z úkolu 

výše a splňte ho, ale pozrou v soutěži 

jednotlivců soutěží každý sám za 

sebe!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Stopy: Zima je ideální doba, kdy můžete stopovat zvířata a hledat jejich pobytová 

znamení. Sníh všechno odhalí. Jedním z úkolů je hledání stop zvířat a jejich 

pobytových znamení. Můžete, tak zjistit, jaká zvířata ve vašem okolí žijí, a jaké stopy po 

sobě mohou zvířata zanechávat.  

Koruny stromů: Stromy se přizpůsobují přečkávání zimy změnou stavby kmene. 

Zvenku je chrání odumřelé buňky (tzv. borka) a také opadáváním listí. Tak strom odhalí 

v zimě svou korunu v plné své kráse. Poznáte druhy stromů podle koruny? Zahrajte si 

na pozorovatele a zaznačte do deníku, které tvary koruny stromů se vám podařilo najít 

ve vašem okolí. K tvaru koruny napište, jméno stromu.  

V kůži zajíce: Poslední úkol je méně badatelský. Hlavní je vaše představivost a fantazie. 

Nebojte se jí povolit uzdu. =) Zkuste se vžít do kůže zajíce. Jak asi probíhá jeho den? 

Kde v zimě spí, kde shání jídlo, kde se potkává s ostatními zajíci? Co na něj může v zimě 

číhat za nebezpečí?  Můžete psát krátký příběh nebo můžete kreslit s využitím razítka 

stop zvířat 

Lišejníky: V zimě si víc než jindy můžeme všimnout lišejníků rostoucích na kamenech, 

stromech… Jsou to zvláštní organismy, které vznikly spojením houby a řasy. Houba 

dodává řase vodu a minerální látky, řasa houbě organické látky (cukry). Lišejníky jsou 

velmi náchylné na znečištěné prostředí. Roste pouze v čistém prostředí. Mohou tedy 

pro vás být ukazatelem, v jakém prostředí žijete. Rostou velmi pomalu – cca 1mm za 

rok . dožívají se 50 – 4500 let. Některé jsou léčivé – můžete ochutnat např. eukalyptové 

bonbony s islandským lišejníkem. Nalepte kousek lišejníku nebo obkreslete tvar 

lišejníku 

 

Soutěž jednotlivců  

Jak se zapojit do soutěže jednotlivců?  

• Samostatně vypracovat jeden z úkolů  

• Napsat nám jak se jmenujete, odkud jste 

a do které soutěžní skupinky patříte. 

• Splněný úkol poslat do duhové 

kanceláře  

Úkol pro mladší Duhový deník 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak posílat výsledky úkolů?! 

U projektu nám stačí napsat, jak v projektu 

pokračujete. Co jste zatím zařídili a datum vaší 

realizace. Deníky – nemusíte fotit každou stránku 

zvlášť. Stačí fotka, jak deníky v

například jedna fotka, kde budou pohromadě 

všechny úkoly. 

Uzávěrka třetího kola je 28

Adresa pro odeslání úkolů a přihlášek:

email: sekce.brdo@brontosaurus.cz

nebo  

Hnutí Brontosaurus, sekce BRDO,

Hvězdová 10, 602 00 Brno 

 

Tento zpravodaj je také na internetu na adrese:

brdo.brontosaurus.cz v sekci "Soutě

Hvězda, Alfík a Kaďa 

 

U projektu nám stačí napsat, jak v projektu 

pokračujete. Co jste zatím zařídili a datum vaší 

nemusíte fotit každou stránku 

zvlášť. Stačí fotka, jak deníky vytváříte a pak 

například jedna fotka, kde budou pohromadě 

28. 2. 2019 

pro odeslání úkolů a přihlášek: 

sekce.brdo@brontosaurus.cz 

ekce BRDO, 

 

internetu na adrese: 

Soutěže" 


