
Páté téma Koloběh ročních 

Úkol první 
Koloběh ročních období  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 páté a bohužel poslední zadání Duhových střípků. 

Jako minule, i tentokrát jsme pro vás nachystali několik úkolů.

všechny, ale vyberte si, který vám nejvíce vyhovuje.

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 ka

Pět ročních období  

No, je tu skoro závěr soutěže. Máme pro vás již poslední letošní úkol. Tímto 
úkolem ale Duhové střípky nekončí, ještě se společně můžeme setkat na jarním 
setkání Brďo, které se uskuteční v
hradiště v Mikulčicích.  

Pokud jste během roku plnili i průřezové úkoly, tak tento úkol je také 
závěrečným průřezovým úkolem

Tím tedy uzavřeme i váš výzkum. Ale aby to bylo kompl
poznámky k průřezovým úkolům dohromady a udě
velkým výzkumem.  

A teď už k úkolu. Jak to 
se roční období střídají pravidelně? Co by se asi stalo, kdyby po létě byla hned 
zima? Co myslíte? Co tohle ovlivňuje? 

Nažhavte šrouby v
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Úkol druhý 
Zvuková mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postupujte následovně:  
1) Rozdělte se na několik skupinek aspoň po třech (pokud to půjde) 

a zkuste chvilku přemýšlet nad tím, proč se střídají roční období 
� Své poznatky si napište na papír a řekněte 

ostatním 
 

2)  Zkuste odpověď na následující otázky  
� Proč se střídají roční období? 
� Čím to, že po jaru zase nepřijde hned zima?  
� Proč je v létě nejtepleji? 
� Proč v zimě sněží?  
� Mrzne i v Africe?  

 
3) Navzájem si řekněte, co jste vymysleli 

 
4) Společně vytvořte plakát o koloběhu ročního období 
 

5) Tento plakát si nechejte na klubovně na nástěnce  
 

6) Všechno nám zdokumentujte a pošlete 
 

Víte, co je zvuková mapa? Že né? Tak si zkuste následující úkol.  
 
Pro splnění úkolu si vyberte alespoň dvě různorodá, zajímavá místa (louka, 
břeh řeky či potoka, pole, náměstí, park, les, …) 
 

1. Sedněte si, ztište se a poslouchejte alespoň 3 minuty zvuky kolem 
sebe. Pomůže vám, když při tom zavřete oči. Kolik zvuků jste slyšeli? 
Dokážete všechny poznat (určit)? Ze kterého směru jste je slyšeli? 
Pokud vás bylo víc, slyšeli všichni totéž? Poté si poslech zopakujte, 
tentokrát si však všechny zaslechnuté zvuky zapisujte. 
 

2. Porovnejte to, co jste slyšeli. Kolik zvuků byly zvuky přírody a kolik 
zvuky jiné? Kolik jste slyšeli ptáků? Jaké jiné živočichy jste slyšeli? 
Slyšeli jste i zvuky rostlin? 
 

3. Vytvořte zvukovou mapu místa a zaznamenejte do ní svá 
pozorování. 



Jak může vypadat zvuková mapa:
Označte bod, který znázorňuje vaše stanoviště. 
kterých jste slyšeli jednotlivé zvuky. K šipkám můžete zaznamenat odhadovanou 
vzdálenost. Pokud se nepodaří zvuk určit, můžete jej zaznamenat sledem hlásek, které 
jej napodobí a případně je zkuste dodatečně určit. Je dobré na 
datum a čas poslechu. Kreativitě se meze nekladou, to jak uděláte zvukovou mapu je 
pouze na vás.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

POZOR, POZOR. 
JARNÍ SETKÁNÍ BRONTOSAUŘÍCH DĚTSKÝCH ODDÍLŮ 

 
 Pro ty z vás, kteří neví, o co se jedná. Tak tedy: Jarní setkání BRĎo je 
vyvrcholením Duhových střípků 
hradišti v Mikulčicích. Program bude velmi pes
krátkou hru. V sobotu se vydáme na slovanské hradiště, kde bude 
nachystáno několik stezek: Přírodovědná, sportovní, přežití, historická, 
fantasy. Poté budou následovat exkurze po okolí. A nakonec všechn
zakončíme večerním táborákem. 
Přespání zajistíme v mikulčické klubovně a v
spacácích na molitanech.
zjistíte u koordinátora sekce Brďo: 
 

Koordinátor Brontosauřích dětských oddílů
sekce.brdo@brontosaurus.cz

 

Jak může vypadat zvuková mapa: Schematicky načrtněte okolí místa, kde se nacházíte. 
Označte bod, který znázorňuje vaše stanoviště. Z něj zakreslete šipky
kterých jste slyšeli jednotlivé zvuky. K šipkám můžete zaznamenat odhadovanou 

Pokud se nepodaří zvuk určit, můžete jej zaznamenat sledem hlásek, které 
jej napodobí a případně je zkuste dodatečně určit. Je dobré na okraj mapky zaznamenat 

hu. Kreativitě se meze nekladou, to jak uděláte zvukovou mapu je 

POZOR, POZOR. NA VĚDOMOST SE DÁVÁ, ŽE…
JARNÍ SETKÁNÍ BRONTOSAUŘÍCH DĚTSKÝCH ODDÍLŮ – DEN ZEMĚ, SE 

USKUTEČNÍ  
24. - 26. 4. 2015 

vás, kteří neví, o co se jedná. Tak tedy: Jarní setkání BRĎo je 
Duhových střípků na jižním cípu Moravy ve Slovanském 

Mikulčicích. Program bude velmi pestrý. Na pátek přichystáme 
sobotu se vydáme na slovanské hradiště, kde bude 

nachystáno několik stezek: Přírodovědná, sportovní, přežití, historická, 
u následovat exkurze po okolí. A nakonec všechn

zakončíme večerním táborákem. Na neděli bude přichystáno divadlo. 
Přespání zajistíme v mikulčické klubovně a v tělocvičně ve vlastních 

 Jídlo a program připravíme. Bližší informace 
zjistíte u koordinátora sekce Brďo:  

Martin Kadala 
Koordinátor Brontosauřích dětských oddílů 

sekce.brdo@brontosaurus.cz 
724 806 155 
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Váš druhý úkol bude vytvoření sbírky semen. Jelikož je po zimě, nebude to úkol zrovna 

jednoduchý. Ale co takhle ovoce co máte doma. Ovoce a zelenina taky mají své semena. 

Nebo co třeba různé ořechy? Zkuste se doma podívat a hned,zjistíte kolik různých semen 

doma máte. Nebo zkuste vyrazit do přírody a nějaké semena po zimně objevit.   

Tyto semena  si nalep na A4 papír a ke každému plodu/semenu zjisti následující. Semena si 

můžeš do deníku i nakreslit.  

1. Určete nebo najděte minimálně 5 rozdílných druhů semen.  
2. Srovnejte je, zamyslete se nad jejich velikostí, barvou a tvarem, a zkuste pro obojí najít 

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

3. Udělejte si nákresy s popisem. Semena a plody ochutnejte (pozor na jedovatá!), 
vyzkoušejte, jestli létají, plavou apod. 

4. Větší semena či plody rozpitvejte a prozkoumejte uvnitř. Co jste objevili? Pozorování 
zaznamenejte – nakreslete, vyfoťte, popište. 

5. Zapsat do deníku  

Duhová lušťovka na závěr   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž jednotlivců  
 

 

Uzávěrka posledního kola je 17.4. 2015  

Hotové úkoly jde dovést i na jarní setkání brdo. 

24.4.2015 

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 zde 

spousta zvířat a držela se zde 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 říká jinak kravskému dobytku? 
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