
Duhové střípky opět zde!! 

Ahoj, kamarádi, opět se 

vám hlásí Duhové střípky. 

Opět jsme pro vás 

přichystali řadu zapeklitých 

úkolů, takže šup do toho.  

 

 

 

 

 

Ahoj kamarádi, Duhové střípky jsou 
zapeklitých úkolů. V tomto kole si posvítíme n
někdy tlející dřevo? „Mrtvé dřevo“
starých pařezů ale také padlých stromů
pomalu rozkládají. Tlející dřevo poskytuje domov řadě organismů, které jsou dnes velmi 
vzácné. Tlející dřevo je tedy důleži

Letošní Duhové střípky spojuje společné téma:
letošní soutěže, v každém úkolu se můžete 
v prvním úkolu si to zkusíme naostro, takže žádné flákání a šup šup do plnění 
úkolu pátého 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. 

všechno zdokumentujete a zašlete k

 

 

 

 

 

 

 

 

NA TÉMA  

Průzkumnici, je před Vámi další úkol… 

lesa a pozorujte tlející dřevo. Nejlépe bude, pokud vyhledáte místa, kde leží tlející strom, 

pařez nebo hromada větví. Tlející 

 jejichž vývoj nemůže probíhat jinde než v tlejícím dřevě.

kousek tlejícího dřeva a všechno 

Společnými silami a pomocí příslu

samotné, tedy o jaký strom se jedná. A také zkuste rozpoznat

dřevě najdete. Zamřete se jak na rostliny, tak na bezobratlé živočichy. 

Ahoj kamarádi, Duhové střípky jsou zase ZPĚT. Ano, opět vám přinášíme řadu 
tomto kole si posvítíme na tajemství jarního lesa

„Mrtvé dřevo“ může mít podobu nejrůznějších na zemi lež
starých pařezů ale také padlých stromů, které se vlivem působení dřevokazných hub 
pomalu rozkládají. Tlející dřevo poskytuje domov řadě organismů, které jsou dnes velmi 

tedy důležité pro celý lesní ekosystém.  
y spojuje společné téma: Průzkumníci a jak již napovídá titul 

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

.  
Jako minule, i tentokrát jsme pro vás nachystali několik 

Nemusíte splnit všechny, ale vyberte si, který vám 

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. Na závěr 

šlete k nám do duhové kanceláře.  

Průzkumníci
Díl pátý, tajemství jarní

Tlející dřevo  

Průzkumnici, je před Vámi další úkol… Společně se vydejte do přírody, nejlépe přímo do 

Nejlépe bude, pokud vyhledáte místa, kde leží tlející strom, 

Tlející dřevo hostí velmi pestrý svět bezobratlých živočichů

jejichž vývoj nemůže probíhat jinde než v tlejícím dřevě. Důkladně 

všechno zdokumentujte, udělejte fotku nebo to namalujte. 

Společnými silami a pomocí příslušných učebnic se pokuste identifikovat 

tedy o jaký strom se jedná. A také zkuste rozpoznat všechny organismy

Zamřete se jak na rostliny, tak na bezobratlé živočichy. 

. Ano, opět vám přinášíme řadu 
lesa. Zkoumali jste už 

může mít podobu nejrůznějších na zemi ležících větví, 
, které se vlivem působení dřevokazných hub 

pomalu rozkládají. Tlející dřevo poskytuje domov řadě organismů, které jsou dnes velmi 

a jak již napovídá titul 
těšit na odhalení něčeho nového. Hned 

prvním úkolu si to zkusíme naostro, takže žádné flákání a šup šup do plnění prvního 

Průzkumníci 
jarního lesa  

Společně se vydejte do přírody, nejlépe přímo do 

Nejlépe bude, pokud vyhledáte místa, kde leží tlející strom, 

bezobratlých živočichů, 

ůkladně prozkoumejte každý 

zdokumentujte, udělejte fotku nebo to namalujte. 

šných učebnic se pokuste identifikovat jak dřevo 

všechny organismy, co na 

Zamřete se jak na rostliny, tak na bezobratlé živočichy.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barvy jara 

Zadání úkolu 

Průzkumníci, váš první úkol je 

následovný. Vyrašte spolu s vašimi 

vedoucími do nejbližšího lesa a najděte 

tlející dřevo. Pokuste se najít místa, která 

jsou více zapadlá od lesních cest a stezek. 

Nejlépe bude, pokud vyhledáte místa, 

kde leží celý tlející strom. Pro náše 

pozorování se ale hodí i pařez nebo 

hromada větví. Poté co najdete vhodné 

místo, proveďte průzkum. Tlející dřevo 

důkladně prohlédněte, odloupněte 

vrchní vrstvy, trošku dřevo prošťárejte a 

všechno zdokumentujte. Hledejte jak 

rostliny, které rostou na tlejícím stromě, 

tak se zaměřte na bezobratlé živočichy, 

kteří žijí na tlejícím dřevě. Nebojte se 

udělat i fotky z pozorování. Postupujte 

podle zadání v pracovních denících. 

Jak na to? Pozorujeme vločky  

1) Vytipujte zajímavou lokalitu, kde 
provedete průzkum. 

2) Pořádně nastudujte pracovní deník a 
naplánujte výzkum. 

3) Nachystejte si klíče k určování, rostlin, 
bezobratlých živočichů a stromů. 

4) Vydejte se na výpravu a hledejte tlející 
dřevo. 

5) Důkladně všechno zdokumentujte. 
6) Své poznatky z pozorování zapište do 

pracovních deníků.  

Zadání úkolu 

Průzkumníci, váš další úkol je 

následovný. Opět vyrazíme do přírody. 

Přece nebude jako pecky sedět 

v klubovně. Venku už začíná být krásně a 

je potřeba všechnu tu krásu objevit. 

V následujícím úkolu se vydáme na louku 

nebo opět do lesa a budeme pozorovat 

začátky jara.  

Jak na to? Pozorujeme vločky  

1) Vytipujte zajímavou lokalitu, kde 
provedete průzkum. 

2)  Pořádně nastudujte pracovní deník a 
naplánujte výzkum  

3) Nachystejte si klíče k určování, rostlin,  
4) Vydejte se na výpravu do přírody  
5) Pokuste se najít co nejvíce rostlin a 

určitě o jaké rostliny jde  
6) Důkladně všechno zdokumentujte  
7) Své poznatky z pozorování zapište do 

pracovních deníků.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip na hru  

Bomba a štít  

Jelikož Duhové střípky Vám hlavně mají přinášet 

zajímavé nápady, rozhodli jsme se Vám letos přinášet i 

typy na jednoduché hry. Tyto hry můžete stejně jako 

Duhové střípky zapojit do vašeho oddílového programu. 

Tato hra je velmi jednoduchá.  Každý hráč si v duchu určí svoji "bombu" a "štít", což jsou 
dva jiní různí hráči. Můžete si určit kohokoliv, ale ostatní hráči nesmí vědět, koho jste si 
určili.  Když se řekne TEĎ a hra začne, musíte se stále snažit být v blí
běhat), kterého jste si vybrali za štít, ale zároveň utíkat před hráčem "bombou".
na vás nemůže v tom případě, stojíte
protože všichni hráči si určí štít a bombu kohokoliv cht
mě vybere jako štít, je to opravdu zajímavé =D
ukrýt před svou bombou.... po nějaké době, řekne jeden určený člověk STOP, všichni se 
zastaví a stojí tam kde skončili. Pokud stojí 
a nejsou přímo u štítu, vypadávají ze hry, jestli ale na vás bomba nemůže, hrajete dál a 
samozřejmě si určujete novou bombu a nový štít!
bombu ani štít měnit... UPOZORNĚNÍ: T
to asi nepřijde moc vtipné, ale zkuste si to zahrát a uvidíte=)
Zdroj: hranosta.cz  

Nezapomeňte na den Země 
v Mikulčicích

Pro ty z Vás, co neví, o co se jedná. Jarní setkání BRĎo

v Mikulčicích na Slovanském hradišti v

bude přichystána úvodní hra. V

nachystány soutěžní stezky jako: 

centrum a podobně. Poté budou následovat zajímavé a adrenalinové 

nakonec všechno zakončíme večerním táborákem. Na neděli bude přichystána brďácká 

olympiáda. Přespání bude zajištěno v Mikulčické klubovně a

spacácích na molitanech. 

sekce.brdo@brontosaurus.cz, 724

Jelikož Duhové střípky Vám hlavně mají přinášet 

zajímavé nápady, rozhodli jsme se Vám letos přinášet i 

typy na jednoduché hry. Tyto hry můžete stejně jako 

Duhové střípky zapojit do vašeho oddílového programu.  

Každý hráč si v duchu určí svoji "bombu" a "štít", což jsou 
dva jiní různí hráči. Můžete si určit kohokoliv, ale ostatní hráči nesmí vědět, koho jste si 

Když se řekne TEĎ a hra začne, musíte se stále snažit být v blí
běhat), kterého jste si vybrali za štít, ale zároveň utíkat před hráčem "bombou".
na vás nemůže v tom případě, stojíte-li přímo za svým štítem  Tato hra je velmi zajímavá, 
protože všichni hráči si určí štít a bombu kohokoliv chtějí a když si například moje bomba 
mě vybere jako štít, je to opravdu zajímavé =D  Všichni běhají za svými štíty a snaží se 
ukrýt před svou bombou.... po nějaké době, řekne jeden určený člověk STOP, všichni se 
zastaví a stojí tam kde skončili. Pokud stojí na dosah své bomby (dejme tomu na 2 metry) 
a nejsou přímo u štítu, vypadávají ze hry, jestli ale na vás bomba nemůže, hrajete dál a 
samozřejmě si určujete novou bombu a nový štít!  V průběhu jednoho kola hry si nesmíte 
bombu ani štít měnit... UPOZORNĚNÍ: Tato hra způsobuje záchvaty smíchu=D Takhle vám 
to asi nepřijde moc vtipné, ale zkuste si to zahrát a uvidíte=) 

Nezapomeňte na den Země 
Mikulčicích 

Vás, co neví, o co se jedná. Jarní setkání BRĎo je vyvrcholení Duhových střípků 

Mikulčicích na Slovanském hradišti v Mikulčicích. Program bude velmi pestrý. Na pátek 

bude přichystána úvodní hra. V sobotu se vydáme na Slovanské hradiště, kde budou 

jako: přírodovědná, sportovní, přežití, podlužácká, lanové 

. Poté budou následovat zajímavé a adrenalinové 

nakonec všechno zakončíme večerním táborákem. Na neděli bude přichystána brďácká 

olympiáda. Přespání bude zajištěno v Mikulčické klubovně a v tělocvičně ve vlastních 

spacácích na molitanech. Podrobnější informace: 

, 724 806 155 

Každý hráč si v duchu určí svoji "bombu" a "štít", což jsou 
dva jiní různí hráči. Můžete si určit kohokoliv, ale ostatní hráči nesmí vědět, koho jste si 

Když se řekne TEĎ a hra začne, musíte se stále snažit být v blízkosti hráče (musíte 
běhat), kterého jste si vybrali za štít, ale zároveň utíkat před hráčem "bombou".  Bomba 

Tato hra je velmi zajímavá, 
ějí a když si například moje bomba 

Všichni běhají za svými štíty a snaží se 
ukrýt před svou bombou.... po nějaké době, řekne jeden určený člověk STOP, všichni se 

na dosah své bomby (dejme tomu na 2 metry) 
a nejsou přímo u štítu, vypadávají ze hry, jestli ale na vás bomba nemůže, hrajete dál a 

V průběhu jednoho kola hry si nesmíte 
ato hra způsobuje záchvaty smíchu=D Takhle vám 

je vyvrcholení Duhových střípků 

. Program bude velmi pestrý. Na pátek 

sobotu se vydáme na Slovanské hradiště, kde budou 

ní, přežití, podlužácká, lanové 

. Poté budou následovat zajímavé a adrenalinové exkurze po okolí. A 

nakonec všechno zakončíme večerním táborákem. Na neděli bude přichystána brďácká 

tělocvičně ve vlastních 

 Martin Kadala, 



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 první 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.  

Zadání  

V minulých soutěžních kolech, jsem se zabývali tématy, která nás měli naučit šetrnosti. 

V dalších úkolech si ale posvítíme na něco jiného a podíváme se hlouběji na přírodu.  

Průzkum edafonu  

Víte co je edafon? Víte co v něm žije? Co takhle si to pořádně prozkoumat. Edafon je 

souhrnný název pro organismy žijící v půdě. EKOHrdinové vašim úkolem bude provést 

průzkum půdy, tedy budete muset vzít rýč a vydat se do přírody a provést průzkum. 

Postupujte tak, že nejprve si zjistěte co nejvíce informací o edafonu, abyste věděli co vás 

čeká a pak se vydejte do terénu a proveďte pozorování. Své poznatky zdokumentuje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž jednotlivců, EKOhrdinové 

Uzávěrka prvního úkolu je 16. 4. 2017 

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 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  

Finančně podpořeno z prostředků 

Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy a Magistrátu Města 

Brna. 

 


