
Druhé téma: Vzpomeneš si na 

Úkol první  
Proč je voda důležitá  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duhové střípky opět zde!!! 

Ahoj kamarádi, opět se vám 

hlásí Duhové střípky. 

Prázdniny už bohužel 

skočily, ale to neznamená, 

že je konec světa.  Je tady 

již 13. ročník  

Duhových střípků.  

 Ahoj kamarádi, máme tady druhé zadání Duhových střípků. Jako minule, i tentokrát 

jsme pro vás nachystali několik úkolů.

nejvíce vyhovuje. Ale pokud máte čas a chuť, klidně se pusťte do všech. Čí

splníte, tím více bodů můžete získat. Ale nezapomeňte, že hodnotíme i originalitu. Jeden 

originálně zvládnutý úkol je lepší než tři odfláknuté úkoly. Hlavně nám ale nezapomeňte vše 

zdokumentovat a poslat včas k nám do duhové kanceláře.

Pět ročních období  

Ve druhém čísle se zaměříme především na vodu. Víte, proč je pro nás tak důležitá? Proč bez 
ní nemůžeme žít? Víte, kolik vody byste měli denně vypít? A jak jste na tom se šetřením 
s vodou? Plýtváte, nebo šetříte?   
 Vašim prvním úkolem bude vymyslet alespoň 5 zásad, jak šetřit s
vymyslete i více. Aby to ale nebylo jen bezmyšlenkovité vymýšlení zásad, zkuste tyto zásady 
zavést i u vás na klubovně a později i doma.
 
 Postupujte následovně:  
 

1) Rozdělte se na několik alespoň tříčlenných skupinek (pokud to půjde) a zkuste 
chvilku přemýšlet nad tím, proč je pro nás voda tak důležitá. Všechno si napište na 
papír.  

2) Navzájem si řeknete, co jste vymysleli.
3) Společně vymyslete aspoň pět zásad, jak šetřit
4) Tyto zásady napište, nakreslete na papír a vyvěste si na nástěnce. 
5) Zaveďte a dodržujte tyto zásady na klubovně a doma. 
6) Všechno nám zdokumentujte a pošlete.

 

Vzpomeneš si na léto? 

Ahoj kamarádi, máme tady druhé zadání Duhových střípků. Jako minule, i tentokrát 

jsme pro vás nachystali několik úkolů. Nemusíte splnit všechny, ale vyberte si, který vám 

Ale pokud máte čas a chuť, klidně se pusťte do všech. Čí

splníte, tím více bodů můžete získat. Ale nezapomeňte, že hodnotíme i originalitu. Jeden 

originálně zvládnutý úkol je lepší než tři odfláknuté úkoly. Hlavně nám ale nezapomeňte vše 

nám do duhové kanceláře. 

Ve druhém čísle se zaměříme především na vodu. Víte, proč je pro nás tak důležitá? Proč bez 
ní nemůžeme žít? Víte, kolik vody byste měli denně vypít? A jak jste na tom se šetřením 

 
bude vymyslet alespoň 5 zásad, jak šetřit s

vymyslete i více. Aby to ale nebylo jen bezmyšlenkovité vymýšlení zásad, zkuste tyto zásady 
zavést i u vás na klubovně a později i doma. 

Rozdělte se na několik alespoň tříčlenných skupinek (pokud to půjde) a zkuste 
chvilku přemýšlet nad tím, proč je pro nás voda tak důležitá. Všechno si napište na 

Navzájem si řeknete, co jste vymysleli. 
Společně vymyslete aspoň pět zásad, jak šetřit s vodou.  
Tyto zásady napište, nakreslete na papír a vyvěste si na nástěnce. 
Zaveďte a dodržujte tyto zásady na klubovně a doma.  
Všechno nám zdokumentujte a pošlete. 

Ahoj kamarádi, máme tady druhé zadání Duhových střípků. Jako minule, i tentokrát 

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. Hlavně nám ale nezapomeňte vše 

Ve druhém čísle se zaměříme především na vodu. Víte, proč je pro nás tak důležitá? Proč bez 
ní nemůžeme žít? Víte, kolik vody byste měli denně vypít? A jak jste na tom se šetřením 

bude vymyslet alespoň 5 zásad, jak šetřit s vodou. Klidně jich 
vymyslete i více. Aby to ale nebylo jen bezmyšlenkovité vymýšlení zásad, zkuste tyto zásady 

Rozdělte se na několik alespoň tříčlenných skupinek (pokud to půjde) a zkuste 
chvilku přemýšlet nad tím, proč je pro nás voda tak důležitá. Všechno si napište na 

Tyto zásady napište, nakreslete na papír a vyvěste si na nástěnce.  



Úkol druhý  
Mapování řek a vodních ploch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víte, kde je nejbližší řeka, rybník nebo přehrada? Že ne? Zkuste se tedy 

nejprve podívat do mapy, poté si k vodě udělat i výpravu nebo procházku.  

 Vaším druhým úkolem bude zmapovat nejbližší řeku, rybník nebo 

přehradu. A následně zodpovědět následující otázky. Samozřejmě 

odpovídejte podle toho, kde jste byli, zda u řeky nebo u rybníka/přehrady.  

Mapování řek 

o Jak se řeka jmenuje a kde se nachází?  

o Bylo kolem řeky čisto? Jestli ne, co takhle udělat o víkendu 

menší brigádu a uklidit to tam?  

o Kam se řeka vlévá? A kam se vlévá tok, do kterého se vlévá? 

Zkuste přijít až na to, do jakého moře se řeka vlévá. 

o Co ovlivňuje kvalitu vody? 

o Našli jste ve vodě nebo v okolí nějaká zvířata nebo stopy? Jaké? 

o Jaká zvířata podle vás žijí ve vaší řece a okolí?  

o Proč jsou řeky důležité? 

 

Mapování rybníků  

o Jak se rybník nebo přehrada jmenuje a kde se nachází?  

o Jaké řeky do ní tečou? 

o Je voda čistá? 

o Co ovlivňuje kvalitu vody? 

o Co žije v takovém rybníku nebo v přehradě? Kromě vodníků 

tedy. 

o Proč jsou rybníky důležité?  

 



Úkol třetí 
Vzpomínky z tábora  
 

Průřezový úkol  
Výzkum ročních období 

Průřezový úkol  
Skoro zima  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      No jo, jak dobře bylo na táboře! Zkuste na něj zavzpomínat. Třeba si projděte fotky nebo si 
vyprávějte historky o tom, jak bylo. Napište nám, namalujte, složte básničku, napište hrdinský 
epos. O tom, jaký byl váš tábor. Vyberte si žánr, který vám bude nejvíce sedět.
 

Informace  
Letos pro vás má duhová kancelář důležitý dlouhodobý úkol. Co takhle zmapovat 

průběh roku? V každém čísle DS pro vás bude nachystáno jedno téma, které se zaměří 
pouze na jedno z ročních období. 
Například do blízkého lesíku či parku a dívat se kolem sebe. Nafoťte, namalujte, popište, jak 
se mění příroda během roku. 

Důležité je zaměřit se na jedno místo. Dále si na klubovně udělejte 
Na ni budeme vše zapisovat, lepit, dávat fotky a podobně. Pro
aktuálně vážou k danému tématu.

Na závěr se dostáváme k
bude provázet celou letošní soutěží. Tentokrát se zaměříme na zimní 
 

Vyrazte s oddílem do podzimní, už skoro zimní, krajiny na výpravu, nebo se běžte jen 
projít. Pozorujte přírodu a zkuste najít něco typického a zajímavého, čím se vyznačuje zima a 
podzim. Taky jsme pro vás nachystali pár otázek. Takže nažhavte šrouby
ně vymyslet odpovědi. Spolu s fotkami nám je pošlete. Otázky a odpovědi  můžete připnout 
na vaši nástěnku. 

• Proč není v zimě teplo jako v
• Co je mlha a proč vzniká?  
• Jak to, že je v zimě tak brzy tma? 
• Jak se zvířata připravují na
• Jaké jsou barvy podzimu a zimy? Namalujte obrázek přicházející zimy a přilepte si ho 

na nástěnku. 

 

No jo, jak dobře bylo na táboře! Zkuste na něj zavzpomínat. Třeba si projděte fotky nebo si 
vyprávějte historky o tom, jak bylo. Napište nám, namalujte, složte básničku, napište hrdinský 

tom, jaký byl váš tábor. Vyberte si žánr, který vám bude nejvíce sedět.

Letos pro vás má duhová kancelář důležitý dlouhodobý úkol. Co takhle zmapovat 
každém čísle DS pro vás bude nachystáno jedno téma, které se zaměří 

pouze na jedno z ročních období. Váš úkol bude jednoduchý: Vyrazit ven z
blízkého lesíku či parku a dívat se kolem sebe. Nafoťte, namalujte, popište, jak 

Důležité je zaměřit se na jedno místo. Dále si na klubovně udělejte 
Na ni budeme vše zapisovat, lepit, dávat fotky a podobně. Prostě všechny věci, které se 

danému tématu. 

Na závěr se dostáváme k průřezovému úkolu. Jak už bylo zmíněno, tento úkol vás 
bude provázet celou letošní soutěží. Tentokrát se zaměříme na zimní 

oddílem do podzimní, už skoro zimní, krajiny na výpravu, nebo se běžte jen 
projít. Pozorujte přírodu a zkuste najít něco typického a zajímavého, čím se vyznačuje zima a 
podzim. Taky jsme pro vás nachystali pár otázek. Takže nažhavte šrouby

fotkami nám je pošlete. Otázky a odpovědi  můžete připnout 

zimě teplo jako v létě?  
 

Jak to, že je v zimě tak brzy tma?  
Jak se zvířata připravují na přicházející zimu?  
Jaké jsou barvy podzimu a zimy? Namalujte obrázek přicházející zimy a přilepte si ho 

No jo, jak dobře bylo na táboře! Zkuste na něj zavzpomínat. Třeba si projděte fotky nebo si 
vyprávějte historky o tom, jak bylo. Napište nám, namalujte, složte básničku, napište hrdinský 

tom, jaký byl váš tábor. Vyberte si žánr, který vám bude nejvíce sedět. 

Letos pro vás má duhová kancelář důležitý dlouhodobý úkol. Co takhle zmapovat 
každém čísle DS pro vás bude nachystáno jedno téma, které se zaměří 

: Vyrazit ven z klubovny. 
blízkého lesíku či parku a dívat se kolem sebe. Nafoťte, namalujte, popište, jak 

Důležité je zaměřit se na jedno místo. Dále si na klubovně udělejte velkou nástěnku. 
stě všechny věci, které se 

průřezovému úkolu. Jak už bylo zmíněno, tento úkol vás 
bude provázet celou letošní soutěží. Tentokrát se zaměříme na zimní téma. 

oddílem do podzimní, už skoro zimní, krajiny na výpravu, nebo se běžte jen 
projít. Pozorujte přírodu a zkuste najít něco typického a zajímavého, čím se vyznačuje zima a 
podzim. Taky jsme pro vás nachystali pár otázek. Takže nažhavte šrouby v hlavě a zkuste na 

fotkami nám je pošlete. Otázky a odpovědi  můžete připnout 

Jaké jsou barvy podzimu a zimy? Namalujte obrázek přicházející zimy a přilepte si ho 



Váš druhý úkol bude vytvoření sbírky semen. Vyrazte proto ven do přírody a posbírejte 
minimálně 5 různých plodů. Tyto plody nalepte na papír A4  a ke každému plodu/semenu 
zjistěte následující údaje. Semena si můžete do deníku i nakreslit.   

 
1. Vydejte se do přírody a sesbírejte semena a plody alespoň 5 různých stromů/keřů  
2. Srovnejte je, zamyslete se nad jejich velikostí, barvou, tvarem a zkuste pro obojí najít 

rozumné důvody (např. k čemu je dobrá červená barva, sladká chuť, blanité křídlo, 
neproniknutelný obal…) 

3. Udělejte si nákresy s popisem, vyzkoušejte, zda létají, plavou apod. 
4. Větší semena či plody rozpitvejte a prozkoumejte uvnitř. Co jste objevili? Pozorování 

zaznamenejte. Nakreslete, vyfoťte, popište. 
5. Vše zapište do deníku.  

Duhová lušťovka na závěr   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž jednotlivců  
 

Uzávěrka druhého úkolu je 12. 12. 2014 

Adresa pro odeslání úkolu a přihlášek 

Hnutí Brontosaurus, Sekce BRDO, 

Hvězdová 10, 602 00 Brno. 

email: sekce.brdo@brontosaurus.cz: 

brdo.brontosaurus.cz 

1. Jev, při kterém dochází k poškozování půdy. V přírodě je 

přirozený, ale často mu napomáhá i člověk například 

nesprávnou orbou, kácením lesů a podobně. 

2. Značka českých traktorů. 

3. Před hromadným vstupem zemědělců do JZD byla všude 

malá políčka, která byla rozdělena stromy a keři, žila tam 

spousta zvířat a držela se tam vláha. Dnes je těchto míst 

málo, ale stále existují. Jak se takovému místu říká? 

4. Jak se nazývá člověk, který pěstuje nějaký druh rostliny 

ve velkém množství? 

5. Chemický ničitel plevele. 

6. Jak se jinak říká kravskému dobytku? 
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