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P Ř Í R O D O V Ě D N Á  S O U T Ě Ž  P R O  D Ě T S K É  O D D Í L Y

PŘÍBĚHY ZE ZAHRANIČÍ 

Prosincové duhové střípky nesou název Příběh zahraničí. Chceme vás seznámit s tím, 

kde a jak Brontosaurus pomáhá. Pomoc v cizině nám může přinášet poznání o místních 

lidech a zvycích, navíc tímto poznáte i sami sebe. 
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Brontosauři v Himalájích, Karpatskou stezkou, Srbsko 

Na Ukrajině se každý rok koná značkářský tábor V rámci tábora se tvoří turistické 

trasy a průzkumy nových cest. Značením tras se napomáhá ke zvýšení turistického 

ruchu v oblasti Zakarpatí.  V Rumunsku a Srbsku pomáhají Brontosauři v Českém 

Banátu. Je to oblast, kde žijí Češi, kteří sem přišli už za Rakouska- Uherska. Do dnešní 

doby si udržují české tradice stejně jako svůj rodný jazyk.  Dobrovolníci jim pomáhají 

se vším, co je potřeba.  Poslední místo je takzvaný malý Tibet na samém vršku Indie, 

kde pomáhají Brontosauři v Himalájích stavět školu. Všechny tyto příběhy spojují 

slova jako „pomoc“ a „zájem o druhé lidi“,společným tématem těchto Duháču je tedy 

pomoc druhým. Období Vánoc je pro tato témata ideální čas. 

Úkol pro straší. DÁREK

Cílem tohoto úkolu je všímat si ostatních, umět je ocenit a posilovat tak citové vazby.  

Ukázat, že se dá obdarovávat i jinak než jen hmotnými dary. Na jedné schůzce napište 

jména všech přítomných.  Pak si každý vylosujte jedno jméno. Koho si vylosujete, tomu 

budete psát dopis. . Obdarujte vylosovaného hřejivým slovem. Napište mu, co se vám 

na něm líbí, nebo v čem vyniká.  

Zkuste se vyvarovat chválení 

oblečení. Na každém se dá 

najít něco pěkného.  Z úkolu 

nám stačí, když pošlete 

fotku, jak píšete dopisy a 

předáváte si je. 

Podívejte na web o aktivitách Hnutí Brontosaurus z zahraničí 

international.brontosaurus.cz
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Úkol pro mladší. VÝROBA VLAJEČKY

Ladaku se také říká Malý Tibet. To proto, že když si Čína podvolila Tibet, 
spoustu Tibeťanů uteklo právě do Ladakhu v severní části Indie.  Zde si pořád 
zachovávají zvyky a svoje náboženství. Tím je Budhismus. Budhisté mají ve 
zvyku věšet modlitební vlaječky. Na vlaječky se většinou kreslí a píší modlitby 
a kreslí obrázky na ochranu proti nepřátelům nebo i stresu. Nebo mohou 
sloužit k lepšímu překonání překážek. I vy si zkuste vytvořit svou osobní vlajku. 
Můžete na vlaječku nakreslit nějaké vaše přání, nebo to může být vlaječka, kam 
nakreslíte třeba silné zvíře, které vám může pomoci překonat nějakou překážku, 
která před vámi leží. Je to na vás. 

Dopis Ježíškovi 

Napište dopis o tom, co se vám v 

tomto roce povedlo. Je to takový 

malý dárek hlavně pro vás. Můžete 

se zamyslet, v čem jste se zlepšili, 

co vám dělá radost, v čem jste se 

dokázali překonat. Tento dopis si 

pak můžete nechat a přečíst si jej ho 

ve chvílích kdy se vám třeba zrovna 

nebude dařit nebo jen tak. Kdo ještě 

neumí psát, může malovat nebo mu 

to napíše vedoucí. 

Z úkolu nám stačí, když pošlete 

fotku, jak píšete dopisy a předáváte 

si je. Kdyby někdo chtěl, mohl by se 

s námi rozdělit a poslat nám fotku, 

třeba jednoho dopisu. Není to ale 

povinné

Spojovačka 

Spojte k sobě vlajku, pozdrav a 

mapu, tak aby k sobě pasovali. 

Najdete je v příloze :)



Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
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Adresa pro odeslání úkolů 

sekce.brdo@brontosaurus.cz

Tento zpravodaj je také na internetu na adrese: 

brdo.brontosaurus.cz v sekci “Soutěže”

ÚKOL SPOLEČNÝ 

Banát se rozkládá na území několika států.  Brontosauři jezdí do Srbska i Rumunska. 

Češi, kteří zde žijí, zůstali tak trochu uvízlí v čase. Většina z nich si peče svůj chleba i 

další pečivo. Často mají svoje malé hospodářství. Používají koně na orání nebo tahání, 

derou peří a spoustu dalších činností. 

Když jste tam, máte prostě pocit, že jste se ocitli na začátku dvacátého století.  I my 

si v tomto úkolu můžete vyzkoušet nějaké řemeslo. Tvorbu si hlavně užijte. Výrobky 

pak můžete využít jako dárek pro někoho blízkého. Výrobky dělané ručně mají stejně 

největší hodnotu. 

Pošlete nám fotky z výsledky vaší práce i z průběhu tvorby. 

Už teď se těšíme. 

Tady je pár tipů:

Výroba glycerinového mýdla -  www.diycesky.cz

Ozdoby, věšáky na klíče či krmítka ze dřeva, Svíčky a vánoční ozdoby ze včelího vos

Vlastní sypaný čaj, pečení cukroví, chleba, dalamánků

UZÁVĚRKA DRUHÉHO ÚKOLU JE 12. 01. 2020 !!!


