
Duhové střípky opět zde!! 

Ahoj, kamarádi, opět se 

vám hlásí Duhové střípky. 

Přichystali jsme pro vás 

opět řadu úkolů, takže šup 

do toho a půl je hotovo ☺. 

Duhové střípky Vám také 

přejí bohatého ježíška a 

pěkný rok 2017 ☺  

 

 

 

Ahoj kamarádi, Duhové střípky jsou 
řadu zapeklitých úkolů. V tomto kole si posvítíme na 
jste už někdy sněhové vločky pod
se sníh rozpouští a je z něho voda? Jak to, že to není naopak? Na první pohled se to 
nezdá, ale zima je plná tajemství. 

Letošní Duhové střípky spojuje společné téma: Průzkumníci a jak již napovídá 
titul letošní soutěže, v každém úkolu se můžete 
Hned v prvním úkolu si to zkusíme naostro, takže žádné flákání a šup šup
prvního úkolu třetího soutěžního kola. 

Jako minule, i tentokrát jsme pro vás nachystali 

několik úkolů. Nemusíte splnit všechny, ale vyberte si, 

který vám nejvíce vyhovuje.

klidně se pusťte do všech. Čím 

bodů můžete získat. Ale nezapomeňte, že hodnotíme i 

originalitu. Jeden originálně zvládnutý úkol je lepší než tři 

odfláknuté úkoly. Na závěr

zašlete k nám do duhové kanceláře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA TÉMA  

Kouzlo sněhu a sněhových vloček

Průzkumnici, je před Vámi váš první úkol…

období se příroda tolik nemění. Krajina, která je pokryta sněhem

než krajina jarní, letní a podzimní

souvislou bílou plochu. Nádhera, nesmyslíte? V

Zkoušeli jste se na ní někdy podívat? 

významný zdroj vláhy pro les 

pokrývka? Co takhle si to taky vyzkoušet. 

vzhůru do něj.  

Ahoj kamarádi, Duhové střípky jsou zase TADY. Ano a opět vám přinášíme 
tomto kole si posvítíme na tajemství zimy

vločky pod lupou? Nebo jste zkoušeli rozpouštět sníh? Proč 
něho voda? Jak to, že to není naopak? Na první pohled se to 

nezdá, ale zima je plná tajemství. Proto se společně na tyhle tajemství podíváme. 
Letošní Duhové střípky spojuje společné téma: Průzkumníci a jak již napovídá 

každém úkolu se můžete těšit na odhalení něčeho nového. 
prvním úkolu si to zkusíme naostro, takže žádné flákání a šup šup

soutěžního kola.  
Jako minule, i tentokrát jsme pro vás nachystali 

Nemusíte splnit všechny, ale vyberte si, ten 

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 

Na závěr všechno zdokumentujete a 

nám do duhové kanceláře.  

Průzkumníci 
Díl třetí, tajemství zimy 

Kouzlo sněhu a sněhových vloček

Vámi váš první úkol…Zima je specifická, v žádném jiném ročním 

období se příroda tolik nemění. Krajina, která je pokryta sněhem, má úplně jinou podobu

než krajina jarní, letní a podzimní. Hlavní dominantou zimního lesa je

lochu. Nádhera, nesmyslíte? Víte však jak vypadá jedna sněhová vločka? 

Zkoušeli jste se na ní někdy podívat? Co takhle to vyzkoušet. Sníh

 a jeho blízké okolí. Víte, kolik vody obsahuje sněhová 

le si to taky vyzkoušet. Průzkumníci váš první úkol

opět vám přinášíme 
tajemství zimy. Pozorovali 

zkoušeli rozpouštět sníh? Proč 
něho voda? Jak to, že to není naopak? Na první pohled se to 

Proto se společně na tyhle tajemství podíváme.  
Letošní Duhové střípky spojuje společné téma: Průzkumníci a jak již napovídá 

těšit na odhalení něčeho nového. 
prvním úkolu si to zkusíme naostro, takže žádné flákání a šup šup do plnění 

 
Díl třetí, tajemství zimy  

Kouzlo sněhu a sněhových vloček 

žádném jiném ročním 

má úplně jinou podobu 

lesa je sníh, který tvoří 

íte však jak vypadá jedna sněhová vločka? 

Co takhle to vyzkoušet. Sníh také představuje 

. Víte, kolik vody obsahuje sněhová 

ol, má dvě části, takže 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadání úkolu 

Průzkumníci, váš první úkol je následovný. 

Vydejte se spolu s vašimi vedoucími do 

nejbližšího lesa, parku prostě někam, kde 

najdete dost sněhu a proveďte pozorování 

sněhových vloček a také ověřte vlastnosti 

sněhu.  

1) Pozorování sněhových vloček.  

Nejprve si nachystejte černý, tvrdý karton a 

zachyťte na něj buď padající vločky, nebo na něj 

rozprostřete část sněhu ze země. Následně pak 

vezměte lupu a pozorujte, jak vypadají 

jednotlivé vločky. Zkuste vločky popsat a 

namalovat. Co třeba udělat i papírové vločky a 

vyzdobit si klubovnu na Vánoce.  

Sníh, zdroj vláhy  

Až budete mít dost pozorování sněhových 

vloček, tak se pusťte do zkoumání vlastností 

sněhu. Sníh je významným zdroje vláhy. Víte, 

kolik vody skutečně obsahuje sněhová 

pokrývka? Nejprve si nachystejte lopatku na 

odběr sněhu, nádobu na vzorek, pásmo/metr, 

odměrný válec a postupujte podle zadání. 

Výsledky zapište do pracovního listu.  

Jak na to? Pozorujeme vločky  

1) Vytipujte zajímavou lokalitu, kde 
provedete průzkum. 

2) Pořádně nastudujte pracovní 
deník a naplánujte výzkum  

3) Nachystejte si černý karton a 
lupu 

4) Pozorujte vločky sněhu, pomocí 
kartonu a lupy  

5) Své poznatky zapište do 
pracovních deníků.  

Pobytová znamení zvířat 

Jak na to? Sníh zdroj vláhy 

6)  V lese vyměřte a vyznačte 
čtverec o straně 5 m  

7) Ve čtverci změřte na 5 místech 
výšku sněhu od země, 
vypočítejte průměrnou výšku.  

8) Odměrným válcem odměřte 
objem nádoby, do které bude 
nabírat sníh.  

9) Naplňte nádobu sněhem a 
nechejte ho rozpustit.  

10) V klubovně odměřte vodu, 
kterou jste získali z roztátého 
sněhu.  

11) Vypočítejte objem sněhu na 
vyměřené ploše a poté 
vypočítejte, kolik vody by 
z tohoto množství sněhu vzniklo. 
Návod naleznete v v pracovních 
denících.  

Zadání úkolu 

Průzkumníci, máme pro vás další úkol. V druhém úkolu se zaměříme na zimní krajinu. 

V zimní krajině jdou velice dobře pozorovat zvířata, většinu tedy nejsou okamžitě vidět, ale 

bystří pozorovatelé jako jste vy, si jich určitě brzo všimnou. 

Pobytovými znameními rozumíme důkazy přítomnosti  zvířat v lese (stopy, trus, peří, 

zbytky potravin, skořápky, hnízda, vývržky, ohlodané stromy).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průzkumníci, váš další

vedoucími do nejbližšího lesa a pokuste se najít nějaká pobytová 

znamení zvířa

potravy, skořápky, hnízda, vývržky, ohlodané stromy). Pokuste se 

objevit alespoň nějaké. 

Během vycházky se také pořádně zaposlouchejte do zvuků zimy. 

slyšeli?  

Jak si vyrobit sádrový odlitek  

 Postup: nejlépe se dělají odlitky stop v

Vyhledej si dobrý a čistý a zřetelný otisk, ve kterém není ani voda, ani spadené jehličí či 

listy. Kolem stopy dejte rámeček z papírového proužku, konce spojte kancelářskými 

svorkami. Rámeček trochu přitlačte do země.

spíš hustší „kaši“, tak aby „kaše“ tekla

rámečku tak, aby ještě asi 2cm sádry bylo nad povrchem stopy.

 Až sádra ve stopě ztvrdne, opatrně

zabalte do novin a odneste domů. Po několika hodinách sundejte rámeček a mírným 

proudem vody uvolněte bláto. K dokonalému čištění použijte štětec nebo měkký starý 

kartáček. Po oschnutí napište ze strany na blok sádry jm

nálezu. 

Tip na hru  

Vetřelci vs. Radary… 

Vybere se 2 až 5 radarů, podle toho na jak velké ploše se hraje a 

podle toho kolik lidí hraje. Radarům se za

aby neviděli. Radary si sednou např. mezi stromy, aby mo

vetřelce, kteří budou probíhat mezi radary.

Vetřelci si položí na druhou stranu nějaké předměty

ruce. Každý si stoupne na základnu (místo) kam bude svoje předměty 

pokusí získat co nejvíce předmětů. Vetřelci se pokusí proběhnout mezi radary, bez toho aby se jich radary 

dotkly. Když se jednoho vetřelce radar dotkne tak nedohraje kolo a půjde si sednou

vetřelci proběhnout mezi radary na druhou stranu,

půjde pro další předmět, aby jich získal co nejvíce.

radarů vyhraje ten, kdo chytil nejvíce vetřelců. K

který chytil vetřelce jako první. Z vetřelců vyhraje ten,

Zadání úkolu 

, váš další úkol je následovný. Vydejte se

do nejbližšího lesa a pokuste se najít nějaká pobytová 

znamení zvířat. Pobytová znamení jsou různá (st

, skořápky, hnízda, vývržky, ohlodané stromy). Pokuste se 

objevit alespoň nějaké. Své pozorování zapište do pracovních deníků. 

Během vycházky se také pořádně zaposlouchejte do zvuků zimy. 

 

se dělají odlitky stop v bahně, ale jdou zhotovit i ve vlhkém sněhu. 

Vyhledej si dobrý a čistý a zřetelný otisk, ve kterém není ani voda, ani spadené jehličí či 

Kolem stopy dejte rámeček z papírového proužku, konce spojte kancelářskými 

svorkami. Rámeček trochu přitlačte do země. Namíchejte ze sádry a vody ne m

spíš hustší „kaši“, tak aby „kaše“ tekla. Lijeme vodu do sádry! 

rámečku tak, aby ještě asi 2cm sádry bylo nad povrchem stopy. 

Až sádra ve stopě ztvrdne, opatrně vyrýpněte sádrový blok i s trochou hlíny. Vše 

zabalte do novin a odneste domů. Po několika hodinách sundejte rámeček a mírným 

proudem vody uvolněte bláto. K dokonalému čištění použijte štětec nebo měkký starý 

Po oschnutí napište ze strany na blok sádry jméno zvířete a místo a datum 

Vybere se 2 až 5 radarů, podle toho na jak velké ploše se hraje a 

Radarům se zavážou oči např. šátkem, 

např. mezi stromy, aby mohly chytat 

probíhat mezi radary. 

Vetřelci si položí na druhou stranu nějaké předměty např. kameny nebo větvičky, podle toho co bude po 

Každý si stoupne na základnu (místo) kam bude svoje předměty donášet. Odstartuje se hra a každý se 

Vetřelci se pokusí proběhnout mezi radary, bez toho aby se jich radary 

Když se jednoho vetřelce radar dotkne tak nedohraje kolo a půjde si sednou

i proběhnout mezi radary na druhou stranu, tak si vezme jeden předmět a vrátí se na základnu.

půjde pro další předmět, aby jich získal co nejvíce. Když radary vychytají všechny vetřelce, tak zvítězí

kdo chytil nejvíce vetřelců. Když vychytají 2 a více radarů stejný počet, tak vyhrává ten, 

Z vetřelců vyhraje ten, který bude mít na konci kola nejvíce předmětů.

úkol je následovný. Vydejte se spolu s vašimi 

do nejbližšího lesa a pokuste se najít nějaká pobytová 

(stopy, trus, peří, zbytky 

, skořápky, hnízda, vývržky, ohlodané stromy). Pokuste se 

Své pozorování zapište do pracovních deníků. 

Během vycházky se také pořádně zaposlouchejte do zvuků zimy. Co jste 

jdou zhotovit i ve vlhkém sněhu. 

Vyhledej si dobrý a čistý a zřetelný otisk, ve kterém není ani voda, ani spadené jehličí či 

Kolem stopy dejte rámeček z papírového proužku, konce spojte kancelářskými 

Namíchejte ze sádry a vody ne moc řídkou, 

 Pak nalijte sádru do 

sádrový blok i s trochou hlíny. Vše 

zabalte do novin a odneste domů. Po několika hodinách sundejte rámeček a mírným 

proudem vody uvolněte bláto. K dokonalému čištění použijte štětec nebo měkký starý 

zvířete a místo a datum 

např. kameny nebo větvičky, podle toho co bude po 

Odstartuje se hra a každý se 

Vetřelci se pokusí proběhnout mezi radary, bez toho aby se jich radary 

Když se jednoho vetřelce radar dotkne tak nedohraje kolo a půjde si sednout pryč. Když se podaří 

tak si vezme jeden předmět a vrátí se na základnu. Pak 

Když radary vychytají všechny vetřelce, tak zvítězí. Z 

ů stejný počet, tak vyhrává ten, 

který bude mít na konci kola nejvíce předmětů. 



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

se vžijeme do rolí EKOhrdinů. Každý super hrdina má nějakou zvláštní schopnost, ale ani 

jeden nedokáže zachránit zemi před globálním oteplováním, před nebezpečným odpadem, 

před znečištěním vody, před odpadem…Chceš být EKOhrdinou? Do soutěže se může 

zapojit každý, stačí jen splnit úkol. Jako EKOhrdinové budete zkoumat, objevovat a získávat 

nové a nové znalosti v oblasti ochrany přírody. Jak již bylo zmíněno v pravidlech a 

v informačních materiálech. Hodnocení jednotlivců probíhá odděleně od hodnocení družin 

a nemá vliv na celkové hodnocení.  

Moje ekologická stopa  
Ekohrdinové víte co to je ekologická stopa? Ekologická stopa je uměle vytvořená jednotka, 
která určuje, kolik metrů čtverečních Země potřebuje člověk k dané činnosti, či kolik metrů 
čtverečních Země potřebuje pro svůj život. Jednotka v sobě obsahuje vše od získání 
potravin, dopravu až po odpad, který člověk vyprodukuje. Teď když víte co je to ekologická 
stopa, co takhle si jí spočítat. Je to velmi jednoduché, na uvedeném odkazu se dá 
ekologická stopa jednoduše spočítat www.hraozemi.cz/files/ekostopa/ekostopa.php 
Jaký bude náš úkol?  
V prvé řadě si spočítejte svoji ekologickou stopu. Svůj výsledek porovnejte s průměrem 
v České republice. No a v druhé části vašeho úkolu zkuste navrhnout opatření, které by 
snížili vaši ekologickou stpoz. Zkuste se zamyslet, co všechno můžete udělat pro to, abyste 
snížili svou ekologickou stopu. Vymyslete alespoň 5 možností, jak byste přispěli ke snížení 
své ekologické stopy.  

 

 

Soutěž jednotlivců, EKOhrdinové 

Jak se zapojit do soutěže jednotlivců?  

• Vypracovat úkol v pracovním listu.  

• Napsat nám jak se jmenujete, odkud jste a do které 

soutěžní skupinky patříte. 

• Splněné úkoly a přihlášku poslat do Duhové kanceláře  

Uzávěrka prvního úkolu je 13. 1. 2017 

Adresa pro odeslání úkolů a přihlášek: 

Hnutí Brontosaurus, Sekce BRDO, 

Hvězdová 10, 602 00 Brno. 

email: sekce.brdo@brontosaurus.cz 

Finančně podpořeno z prostředků 

Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy a Magistrátu Města 

Brna. 

 


