
Třetí téma: Že by zima? 

Úkol první  
Pozorování noční oblohy  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 třetí zadání Duhových střípků.  Jako minule, i tentokrát jsme 

pro vás nachystali několik úkolů.

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. Hlavně nám ale nezapomeňte vše 

zdokumentovat a poslat včas k nám do duhové kanceláře.

Pět ročních období  

 Pozorovali jste někdy zimní oblohu? Jasně, v

se pojmenovat nejrůznější souhvězdí. Ale co v

Zkuste se večer, třeba o víkendu, vypravit na pozorování noční oblohy. 

Postupujte následovně:  

Vydejte se navečer do přírody, za tmy a jasného počasí, co nejdále od osvětlených částí měst 

či obcí. Nejlépe na nějaké vyvýšené místo nebo otevřenou planinu.

1. Pokuste se na noční obloze najít a poznat alespoň 5 souhvězdí. 

2. Nakreslete si vlastní mapku těchto souhvězdí s orientací ke světovým stranám. 

Pojmenujte je česky i latinsky. 

3. Popište, co vše dalšího jste na noční obloze zpozorovali kromě hvězd.

Pro pozorování se vám hodí otočná mapka oblohy (pořídíte ve hvězdárně, ale 

i v knihkupectví), případně příruční atlas noční oblohy. Pro orientaci se může hodit i baterka 

nebo dalekohled (stačí obyčejný, nemusí to být hned astronomický triedr).

 

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

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

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 

nám do duhové kanceláře. 

Pozorovali jste někdy zimní oblohu? Jasně, v létě se nás hodně dívá na hvězdy a snaží 

se pojmenovat nejrůznější souhvězdí. Ale co v zimě? Jak asi vypadá hvězdná obloha v

Zkuste se večer, třeba o víkendu, vypravit na pozorování noční oblohy. 

Vydejte se navečer do přírody, za tmy a jasného počasí, co nejdále od osvětlených částí měst 

či obcí. Nejlépe na nějaké vyvýšené místo nebo otevřenou planinu. 

Pokuste se na noční obloze najít a poznat alespoň 5 souhvězdí. 

Nakreslete si vlastní mapku těchto souhvězdí s orientací ke světovým stranám. 

latinsky.  

Popište, co vše dalšího jste na noční obloze zpozorovali kromě hvězd.

Pro pozorování se vám hodí otočná mapka oblohy (pořídíte ve hvězdárně, ale 

knihkupectví), případně příruční atlas noční oblohy. Pro orientaci se může hodit i baterka 

nebo dalekohled (stačí obyčejný, nemusí to být hned astronomický triedr).

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

Nemusíte splnit všechny, ale vyberte si, který vám nejvíce 

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 

létě se nás hodně dívá na hvězdy a snaží 

zimě? Jak asi vypadá hvězdná obloha v zimě? 

Zkuste se večer, třeba o víkendu, vypravit na pozorování noční oblohy.  

Vydejte se navečer do přírody, za tmy a jasného počasí, co nejdále od osvětlených částí měst 

Pokuste se na noční obloze najít a poznat alespoň 5 souhvězdí.  

Nakreslete si vlastní mapku těchto souhvězdí s orientací ke světovým stranám. 

Popište, co vše dalšího jste na noční obloze zpozorovali kromě hvězd. 

Pro pozorování se vám hodí otočná mapka oblohy (pořídíte ve hvězdárně, ale 

knihkupectví), případně příruční atlas noční oblohy. Pro orientaci se může hodit i baterka 

nebo dalekohled (stačí obyčejný, nemusí to být hned astronomický triedr). 



Úkol druhý 
Vánoční stromek  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

No jo, za chvilku jsou tady Vánoce: Dárky, cukroví a taky vánoční 
stromek. Každý má rád Vánoce a vánoční stromky, zkusme se ale na tyhle 
malé smrky podívat trochu z jiného pohledu. Udělejte si vycházku do 
přírody. Někam, kde je hodně smrčků. Zkuste odpovědět na následující 
otázky. 

Jako správní badatelé celou vycházku a výzkum dokumentujte, 
foťte a zapisujte. Hlavně nezapomeňte odpověď na otázky. 

• Jak je strom vysoký? 
• Jaké má plody?  
• Jaké má větve, jehlice?  
• Jak se sem dostal?  
• Hodí se jako vánoční stromek?   
• Kolik má větví? 
• Jak je smrček starý?  

 
Jak určit stáří smrčku podle větví?  

 Víte, že každému smrčku za rok naroste jedno patro větví? Ano, je 

to tak a je to jednoduchý postup, jak zjistit stáří každého smrčku. Schválně 

si to zkuste. Podívejte se okolo a najděte několik smrčků a velkých smrků. 

Zkuste spočítat, kolik má pater větví.  Počet pater větví odpovídá přibližně 

stáří smrku. Dobrý, co?  

 

Proč vánoční stromek?  

 Hmm. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč máme vánoční 

stromeček? Zkuste zjistit, proč se dárky dávají pod vánoční stromek. 

Jakou to má symboliku a důvod? Při hledání použijte internet, 

encyklopedie. Až to zjistíte, tak nám to napište.  

 

Vánoční zvyky  

Tentokrát se vše točí kolem Vánoc. Zatím jsem mluvili jenom o 

vánočním stromku. Ale jaké jsou další vánoční zvyky? Napište nám alespoň 

dva vánoční zvyky. Zkuste si nějaké z nich na oddílovce, třeba odlévání 

olova, krájení jablek a další.  



Průřezový úkol  
Výzkum ročních období  

Průřezový úkol  
Zima, až praští  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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.
 

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

Vyrazte s oddílem do zimní přírody na výpravu. Pozorujte přírodu a zkuste najít něco 
typického a zajímavého, čím se vyznačuje. Taky jsme pro vás nachystali pár otázek. Takže 
nažhavte šrouby v hlavě a zkuste na ně vymyslet odpovědi. Spolu s
Otázky a odpovědi si také můžete připnout na nástěnku.

 
• Jak to, že strom nezmrzne? 
• Jak si topí zvířata?  
• Co jí zvířata v zimě?  
• Co je hibernace?  

 
 
Co takhle vyrazit v zimě na výpravu? Kdybyste věděli o nějakém blízkém krmelci, tak 

k němu můžete výpravu uspořádat a zároveň můžete vzít různé dobroty pro zvířátka. Pro 
ptáčky třeba vyrobit lojové závěsy s
jablka, kaštany, žaludy, semínka. Zvířátka budou určitě ráda, když jim také dáte vánoční 
dárek. 
 

 

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. 

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

oddílem do zimní přírody na výpravu. Pozorujte přírodu a zkuste najít něco 
jímavého, čím se vyznačuje. Taky jsme pro vás nachystali pár otázek. Takže 

nažhavte šrouby v hlavě a zkuste na ně vymyslet odpovědi. Spolu s
Otázky a odpovědi si také můžete připnout na nástěnku. 

Jak to, že strom nezmrzne?  

zimě na výpravu? Kdybyste věděli o nějakém blízkém krmelci, tak 
němu můžete výpravu uspořádat a zároveň můžete vzít různé dobroty pro zvířátka. Pro 

závěsy s různým zobáním. Pro ostatní zvířata třeba vzít stará 
jablka, kaštany, žaludy, semínka. Zvířátka budou určitě ráda, když jim také dáte vánoční 

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 zimní přírody na výpravu. Pozorujte přírodu a zkuste najít něco 
jímavého, čím se vyznačuje. Taky jsme pro vás nachystali pár otázek. Takže 

nažhavte šrouby v hlavě a zkuste na ně vymyslet odpovědi. Spolu s fotkami nám je pošlete. 

zimě na výpravu? Kdybyste věděli o nějakém blízkém krmelci, tak 
němu můžete výpravu uspořádat a zároveň můžete vzít různé dobroty pro zvířátka. Pro 

různým zobáním. Pro ostatní zvířata třeba vzít stará 
jablka, kaštany, žaludy, semínka. Zvířátka budou určitě ráda, když jim také dáte vánoční 



Máme tady další úkol pro jednotlivce. Tvým dalším úkolem bude vytvoření sbírky stop. 
Tento úkol bude mít 2 části. V první části bude tvým úkolem vyhledání stop zvířat 
v encyklopediích, učebnicích nebo na internetu. Tyto stopy si namaluj do deníku.  
 
Najdi a nakresli si do deníku stopy následujících zvířat:  

• Zajíc, pes, liška, vrabec, vrána, medvěd, srnka, sýkorka, kuna, bažant  
 
Udělej si odlitek stopy. 
 Vyraz do zimní přírody a pokus se najít nějaké stopy. Až nějakou  najdeš, udělej si z ní 
odlitek. Pro získání odlitku postupuj následovně:  

• Nejdříve najdi vhodnou stopu a trochu ji posyp sádrou 
• Poté si připrav misku a nasyp do ní trochu sádry  
• Přilij trochu vody 
• Poté směs dobře rozmíchej. Měla by vzniknout hmota, která není ani řídká, ale ani moc 

hustá. Měla by vypadat asi jako bramborová kaše 
• Až budeš mít vše hotové, tak sádru nalij do stopy. Pokud máš ohrádku, postav ji okolo 

stopy a sádru nalij až k jejím okrajům 
• Počkej, než sádra zatvrdne. Trvá to cca 15 minut 
• Až si budeš myslet, že je sádra tvrdá, vyndej odlitek ze země. Můžeš použít i klacík, 

nebo třeba špachtli, jen buď opatrný 

Duhová lušťovka na závěr   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž jednotlivců  
 

Uzávěrka druhého 

úkolu je 31. 1. 2015 

Adresa pro odeslání úkolu a 

přihlášek 

Hnutí Brontosaurus, Sekce 

BRDO, 

Hvězdová 10, 602 00 Brno. 

email: 

sekce.brdo@brontosaurus.cz 

Tento zpravodaj je také na 

internetu na adrese: 

brdo.brontosaurus.cz  
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1. Černé zlato 
2. Co stoupá z velkých komínů jaderných elektráren? 
3. Místo těžby 
4. Výdobytek moderní doby, aneb přibližovadlo s pěti 

dveřmi. 
5. Nepeče se v ní chleba, ale kov. 
6. Odpadů je mnoho a v lepším případě končí na ... 
7. Čert, horník, sklep, pec, černá barva 

 


