
Čtvrté téma Jaro se blíží  

Úkol první část a) 
Co potřebují rostliny k životu? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 čtvrté 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. 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  

 Rostliny, stejně jako člověk potřebují „jíst“, aby byly silné, zdravé a pěkně rostly. Strava 

rostlin je ale jiná než naše, co myslíte? 

Vaším prvním úkolem bude vymyslet, co všechno potřebují rostliny k

že se rozdělíte do skupinek alespoň po třech. Každá skupinka se pokusí vymyslet co nejvíce 

věcí, které potřebují rostliny k životu. 

Postupujte následovně:  
1) Rozdělte se na několik skupinek alespoň po třech (pokud to půjde) a zkuste chvilku 

přemýšlet nad tím, co vše potřebují rostliny k životu. 
2) Navzájem si řekněte, co jste vymysleli
3) Dejte hlavy dohromady a vyberte zásadní věci, kter
4) Vytvořte plakát, kde bude hlavním motivem kytka nebo strom. Poté přidejte 

jednotlivé věci, které rostliny potřebují k
5) Všechno nám zdokumentujte a pošlete

6) Plakát si vyvěste na klubovně nebo na nástěnce

  

 

životu?  

Ahoj kamarádi, máme tady čtvrté 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. 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. 

Rostliny, stejně jako člověk potřebují „jíst“, aby byly silné, zdravé a pěkně rostly. Strava 

rostlin je ale jiná než naše, co myslíte?   

bude vymyslet, co všechno potřebují rostliny k 

že se rozdělíte do skupinek alespoň po třech. Každá skupinka se pokusí vymyslet co nejvíce 

životu.  

Rozdělte se na několik skupinek alespoň po třech (pokud to půjde) a zkuste chvilku 
přemýšlet nad tím, co vše potřebují rostliny k životu. Všechno si napište na papír
Navzájem si řekněte, co jste vymysleli 
Dejte hlavy dohromady a vyberte zásadní věci, které potřebují rostliny k
Vytvořte plakát, kde bude hlavním motivem kytka nebo strom. Poté přidejte 
jednotlivé věci, které rostliny potřebují k životu  
Všechno nám zdokumentujte a pošlete 

Plakát si vyvěste na klubovně nebo na nástěnce 

Ahoj kamarádi, máme tady čtvrté 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 

Rostliny, stejně jako člověk potřebují „jíst“, aby byly silné, zdravé a pěkně rostly. Strava 

 životu. Postupujte tak, 

že se rozdělíte do skupinek alespoň po třech. Každá skupinka se pokusí vymyslet co nejvíce 

Rozdělte se na několik skupinek alespoň po třech (pokud to půjde) a zkuste chvilku 
Všechno si napište na papír  

é potřebují rostliny k životu 
Vytvořte plakát, kde bude hlavním motivem kytka nebo strom. Poté přidejte 



Úkol první část b)  
Rostou rostliny ve tmě?  

Úkol druhý  
Mapování černých skládek  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Rostou rostliny ve tmě?  
Už víme, co všechno rostliny potřebují k životu. Ale co takové světlo? 

Je vážně tak důležité? Jak by asi vypadala kytka, která by rostla jen ve tmě, 
bez světla. Co myslíte? V tomto úkolu budete muset zapojit svoji fantazii. 
Pro jeho zdolání musíte splnit následující zadání:  

1) Znáte nějaké rostliny, které nemají rády světlo? Zkuste nějaké 
vyhledat na internetu a v encyklopediích.  
 

2) Namalujte, jak vypadá noční rostlina. Tedy rostlina, která by 
nepotřebovala k životu světlo. Zapojte svoji fantazii. 

 

3) Čím by se noční rostlina živila?   
  

 Nelegální černé skládky. Nepořádek tam, kde nemá být. Co vy na to? 
Buďte eko hrdiny a zachraňte kousek Země.  

Tentokrát se zaměříme na černé skládky. Váš úkol bude následující. 
Najít ve vašem okolí černou skladku, tuto skládku zmapovat a navrhnout, co 
s ní udělat dál. Víme, že to není úkol jednoduchý, ale o to důležitější. Takže 
pusťte se do něj se vší parádou.   

 
 Pro zdolání následující úkolu, postupujte následovně:  

1. Vydejte se na průzkum a pokuste se lokalizovat černou skládku  
2. Zjistěte přesnou lokalitu, kde se černá skladka nachází   

a. Popište, kde se skládka nachází, přesné místo  
b. V jaké obci, městské části se skládka nachází  
c. Pokud máte možnost, zaměřte skládku pomocí GPS 

souřadnic  
d. Zaneste skládku/skládky do mapy. Tuto mapu si můžete 

vyvěsit na klubovně  
3. Pokuste se zmapovat, co všechno se na skládce nachází. Ale 

opatrně. Pozor na nebezpečný materiál.  
4. Navrhněte, co se skládkou.  
5. Vše zdokumentujte a pošlete k nám.  

 
Pokuste se domluvit s obcí a s jejich pomocí tyto černé skládky zlikvidujte. 

 



Průřezový úkol  
Výzkum ročních období 
 

Průřezový úkol  
Znaky jara  
 

  

Jak se počasí měnilo a jak nás to ovlivnilo 

Co myslíte, změnilo se nějak počasí a taky vaše okolí za posledních 20 let? Že to nemůžete 

vědět, protože jste moc mladí? To máte pravdu. Ale i tak to jde zjistit. Pro úspěšné zdolání toho 

úkolů vám zadáváme tři podúkoly. Zkuste je splnit všechny. 

1) Zmapujte, jak se počasí ve vašem regionu změnilo za posledních 20 let. Možná si říkáte, že 

to bude náročný úkol. Když k tomu ale použijete internet, všechno bude jednoduší. 

2) Jak ovlivnila změna počasí váš region? Měla nějaký dopad na zemědělství? Co se u vás 

pěstuje teď a co se u vás pěstovalo dříve?  

3) Jak myslíte, že to bude vypadat za dalších 20 let? Bude počasí stejné jako teď, nebo bude 

jiné? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. Váš úkol bude jednoduchý: Vyrazit ven z klubovny. 
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 velkou nástěnku. 
Na ni budeme vše zapisovat, lepit, dávat fotky a podobně. Prostě všechny věci, které se 
aktuálně vážou k 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 jarní téma.  
 

Vyrazte s oddílem na výpravu do přírody. Místy sice zima ještě vyhrává nad jarem, ale 
brzo se to změní. Pozorujte přírodu a zkuste najít něco typického a zajímavého, čím se 
vyznačuje jaro. Taky jsme pro vás nachystali pár otázek. Takže nažhavte šrouby v hlavě a 
zkuste na ně vymyslet odpovědi. Spolu s fotkami nám je pošlete. Otázky a odpovědi si také 
můžete připnout na nástěnku. 

 
• Jak příroda pozná, že se blíží jaro? 
• Co je to jarní a podzimní rovnodennost? 
• Kdy začíná jaro?  
• Napište, co máte nejraději na jaře  

Soutěž jednotlivců  
 



Duhová lušťovka na závěr   
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1. Velké komíny většinou signalizují co? 

2. Jak se říká tomu, když člověk zasadí například v lese jenom jeden druh stromu? 

3. Místo, kde se těží kámen. 

4. Potěšení pro lyžaře, pohroma pro horskou přírodu. 

5. Na mapě velká tlustá čára, ve skutečnosti tisíce aut, hluk a nesvoboda. 

6. Místo, odkud vidím celou krajinu z výšky. 

7. Vranov, Brno, Nové Mlýny, Šance, Orlík, Lipno 

Uzávěrka čtvrtého úkolu je 13. 3. 2015 

Adresa pro odeslání úkolu a přihlášek 

Hnutí Brontosaurus, Sekce BRDO, 

Hvězdová 10, 602 00 Brno. 

email: sekce.brdo@brontosaurus.cz 

brdo.brontosaurus.cz 


