
Téma čtvrté: Jaro 
 

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 sout 

 

 

Ahoj kamarádi, jaro je poslední téma, které uzavírá celé duhové střípky. Pak už nás čeká jen 
Den Země v Mikulčicích, kde se všichni setkáme, oslavíme Z
celoroční práce.  Ale zpátky k zadání 
Pojďme si společně jaro prožít. Víte
projít se v dubnu bosíma nohama po svěží jarní trávě? Tohle všechno
vás čeká v tomto úkolu. Bude to hla
díky tomu začnete dívat na jaro jinýma očima.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společný úkol pro 
 
V tomto úkolu půjde hlavně o vaši bystrou mysl, postřeh a chuť díva
fotografi. Projděte se lesem nebo po va
témata. Fantasii se meze nekladou. Užijte si focení a třeba i objevíte ještě nová místa nebo 
věci, kterých jste si nikdy předtím nevšimli. 

Nápady co vyfotit: Něco zhnilého, s
klíčící semínko, zvíře z volné přírody
kanál, detail obličeje, umělecké dílo
nohy 

Úkol 
 
Jsme rádi, že jste se s nadšením a 
vypadají velmi zajímavě. Moc nás to těší a už se těšíme na výsledek. 
úkolem je zrealizovat a dotáhnout dokonce celý váš projekt. Stačí nám
fotografií z akce. Už se moc těšíme. 

Jaro   
aro je poslední téma, které uzavírá celé duhové střípky. Pak už nás čeká jen 

Mikulčicích, kde se všichni setkáme, oslavíme Zemi, a vyhlásíme výsledky vaší
zadání úkolu Únor se chýlí ke konci a jaro se nezadržitelně blíží. 

Pojďme si společně jaro prožít. Víte, jak voní Jaro? Jaké jsou pro vás jarní barvy? Víte jaké to je 
nohama po svěží jarní trávě? Tohle všechno

Bude to hlavně o vás. Co do toho dáte, to se vám vrátí. =) A možná se 
díky tomu začnete dívat na jaro jinýma očima.  

Společný úkol pro mladší i starší

tomto úkolu půjde hlavně o vaši bystrou mysl, postřeh a chuť díva
fotografi. Projděte se lesem nebo po vašem oblíbeném místě a vyfoťte fotky na vybraná 
témata. Fantasii se meze nekladou. Užijte si focení a třeba i objevíte ještě nová místa nebo 
věci, kterých jste si nikdy předtím nevšimli.  

zhnilého, skládka a odpadky, nejlepší pohled na dominantu města
volné přírody, vítr, cestu, výhled z okna, barvy
mělecké dílo, zajímavé dveře, tekoucí voda, J

Splněné úkoly nám posílejte do Duhové 
kanceláře nejlépe v elektronické podobně 
sekce.brdo@brontosarus.cz

Úkol pro starší Projekt  

nadšením a kreativitou pustily do přípravy projektu. Všechny projekty 
vypadají velmi zajímavě. Moc nás to těší a už se těšíme na výsledek. 
úkolem je zrealizovat a dotáhnout dokonce celý váš projekt. Stačí nám

Už se moc těšíme.  

aro je poslední téma, které uzavírá celé duhové střípky. Pak už nás čeká jen 
emi, a vyhlásíme výsledky vaší 

a jaro se nezadržitelně blíží. 
aro? Jaké jsou pro vás jarní barvy? Víte jaké to je 

nohama po svěží jarní trávě? Tohle všechno a ještě mnohem víc na 
vně o vás. Co do toho dáte, to se vám vrátí. =) A možná se 

mladší i starší 

tomto úkolu půjde hlavně o vaši bystrou mysl, postřeh a chuť dívat se. Staňte se 
šem oblíbeném místě a vyfoťte fotky na vybraná 

témata. Fantasii se meze nekladou. Užijte si focení a třeba i objevíte ještě nová místa nebo 

ejlepší pohled na dominantu města, 
arvy, něco roztomilého, 
, Jaro, jarní piknik, bosé 

Splněné úkoly nám posílejte do Duhové 
elektronické podobně na 

@brontosarus.cz.  

kreativitou pustily do přípravy projektu. Všechny projekty 
vypadají velmi zajímavě. Moc nás to těší a už se těšíme na výsledek. Vaším posledním 
úkolem je zrealizovat a dotáhnout dokonce celý váš projekt. Stačí nám, když zašlete pár 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Úkol pro mladší Duhový deník 

 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  

Mravenci – Vložte deníkový list do mraveniště a pozorujte, co se 
bude dít.   

Jak se mravenci brání proti nepříteli? Bránit se je právo každého 
živého tvora, tedy i mravence. Abychom to zjistili, postačí nám 
větvička na mravenčí cestě. Když ji přibližujeme k pochodujícím 
mravencům, uvidíme, že jakmile ji zpozorují, ihned se zastavují a 
zaujímají obranné postavení. Vypadá to, jakoby se posadili, přední 
část těla vztyčili a s otevřenými kusadly čekali, co se bude dít. Když 
přiložíme větvičku až k nim, ihned se do ní zakousnou. Tak se brání 
mravenci útoku shůry. O jejich chemické obraně se přesvědčíme za 
pomoci papíru. V ruce papír pomačkáme a znovu rozložíme. 
Položíme na mraveniště a trochu na něj poklepeme. Za chvíli se 
bude černat mravenci. Nyní papír zvedneme, důkladně otřepeme a 
přivoníme. Kyselý pach neomylně ukáže, že byl potřísněn kyselinou 
mravenčí. 

 

Brontí nebe, peklo, ráj – Poskládejte si nebe, peklo, ráj a 
vyzkoušejte všechny varianty.  
 
Obtisky palce -  Dokreslete otisky palce, zkuste i různé barvy ať to 
máme pěkně barevné.  
 



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!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lýkožrout smrkový – Najděte strom či kůru napadenou kůrovcem a 
obkreslete jejich cestičky. 
 
Mezi přední škůdce lesů patří kůrovci a lýkožrouti. Jsou poměrně 
jednotvární a navzájem si podobní. Bývají dlouzí do 5 mm a v jejich 
zbarvení převládá hnědá s černou. Dospělý brouk je válcovitý, s 
krátkými nohami i tykadly. Hlavu má ukrytou pod štítem. Mnohem 
nápadnější, než samotní brouci, jsou tzv. požerky samiček a jejich 
larev. To jsou chodbičky a útvary pod kůrou, v lýku nebo i ve dřevě, 
které si kůrovci vykusují. Podle požerků se často druh kůrovce 
nejlépe určí.  Brouci i larvy tedy žijí poměrně utajeně, ale dobrý 
lesník činnost těchto brouků snadno odhalí. Napadají většinou staré 
a nemocné stromy, nebo vyvrácené kmeny. Do zdravých stromů se 
nepouštějí, protože by je při jejich činnosti ohrožovala pryskyřice a 
rostlinné šťávy. Takto se zdravý strom kůrovci dokáže bránit. Jsou 
však i výjimky, kdy se kůrovec pustí i do zdravého kmene: je to v 
situaci, kdy se velmi přemnoží a nemají dostatek místa na stromech 
nemocných a mrtvých. Zpočátku jich hodně zahyne, ale protože je 
jich velké množství, mrtvé brouky stále nahrazují noví jedinci. 
Stromům ubývají síly, chřadnou a nakonec kůrovcům podlehnou. K 
takovýmto kůrovcovým kalamitám dochází obvykle po nějaké 
přírodní katastrofě nebo po krutých zimách, když dojde k 
přemnožení kůrovců. 

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  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 vytváříte a pak 
například jedna fotka, kde budou pohromadě 
všechny úkoly. 

Uzávěrka čtvrtého kola je 14. 4

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 

 

 

 

 

 

  

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 

14. 4. 2019 

pro odeslání úkolů a přihlášek: 

sekce.brdo@brontosaurus.cz 

ekce BRDO, 

 

internetu na adrese: 

Soutěže" 


