Online seminár LaBáK.net sa v tomto školskom roku 2017/18 skladá zo štyroch súťažných
kôl, ktoré budú prebiehať od januára 2018 do mája 2018. Kategórie A, B, C, D tvorí 5 úloh, z
toho jedna praktická. Kategórie E, F obsahujú tri súťažné úlohy určené pre prácu v tíme.
Pre víťazov jednotlivých kôl sú pripravené ceny v celkovej hodnote viac než 1 000 €. Pre pár
desiatok úspešných riešiteľov vyšších kategórií je pripravené aj niekoľkodňové sústredenie
plné super prednášok a zábavných aktivít.

A
B
C
D
E
F

| pre žiakov 3.-4. ročníka stredných škôl - jednotlivci
| pre žiakov 1.-2. ročníka stredných škôl - jednotlivci
| pre žiakov 8.-9. ročníka základných škôl - jednotlivci
| pre žiakov 5.-7. ročníka základných škôl - jednotlivci
| pre žiakov 1.-4. ročníka základných škôl - tímy
| pre deti materských škôl - tímy

Prvá strana riešenia musí byť čitateľne označené hlavičkou, ktorá obsahuje meno, priezvisko,
označenie úlohy (napr D2) a e-mail, ktorý používa riešiteľ na stránke labak.net. V prípade
registrácie cez Facebook je to e-mail na Facebooku.
Odovzdané riešenie musí byť vo formáte pdf s obsahom maximálne 4 strán. V prípade
väčšieho množstva fotografií alebo videí ich môžeš priložiť v súbore zip spolu s dokumentom
pdf. Veľkosť nahrávaného súboru nesmie prekročiť 15 MB.
Riešenie by malo obsahovať tvoje myšlienkové postupy a vysvetlenie všetkých vzťahov, vzorcov
a predpokladov, ktoré si použil. Pri väčšine príkladov nás nezaujíma až tak výsledok ako
postup, ktorým si sa k nemu dostal. Ku každému riešeniu pristupujeme individuálne,
nechceme žiadne skopírované texty z napr. z wikipédie alebo iných zdrojov. Snaž sa nám
všetko opísať vlastnými slovami. I keď body za grafickú úpravu nestrhávame, pekne
spracované riešenie urobí radosť každému opravovateľovi.
Úlohy rieš samostatne, nie je to súťaž o tom, kto má lepších kamarátov. Ak sa budú
riešenia na seba až príliš podobať, strhávame body obom súťažiacim.

Maximálny počet bodov, ktoré je možné získať nájdeš vždy pri zadaní úlohy. Aj keď nevieš úplné
riešenie úlohy, neboj sa nám poslať aj čiastočné spracovanie. Keď uvidíme, že si sa naozaj snažil
úlohu vyriešiť a tvoje myšlienky majú hlavu aj pätu, s 0 bodmi pravdepodobne neodídeš.

Kategórie E a F sú určené na prácu v tíme o veľkosti max 5 členov. Učiteľ, môže do súťaže
odosielať riešenie za viac tímov. Musí však pri odovzdávaní určiť unikátne meno každého tímu.
Výsledné riešenie odovzdáva za celú skupinu učiteľ. Vo väčšine prípadov je to kombinácia
krátkeho zhrnutia práce v niekoľkých vetách a priloženie výsledných fotografií. Niektoré úlohy
je výhodnejšie riešiť formou natočenia a odovzdania videa. V tom prípade je v rámci úlohy
priložený aj odkaz, kde je možné video nahrať. Podporované sú všetky tradičné formáty videa
(mp4, 3gp, webm, mov, wmv, flv, avi). Dĺžku obmedzte do max 20 minút a veľkosť do 2 GB.
Video je dobrovoľné, využiť môžete pdf dokument.

Niektoré úlohy (najčastejšie kategória D) môžu byť zadané formou pracovného listu vo formáte
pdf. PDF dokument obsahuje interaktívne prvky na vpisovanie údajov, ktoré podporuje väčšina
moderných PDF zobrazovačov ako napríklad Adobe Reader alebo Foxit Reader. Ak máš
problém s ich otvorením alebo úpravou, skús si stiahnuť najnovšiu verziu z vyššie uvedených
programov na odkaze http://labak.net/u/rl/8 .

V hlavičke dokumentu prvej strany nezabudni vyplniť svoje
meno, priezvisko a email. Inak by mohlo dôjsť k jeho strate
a neopraveniu. Keď dokončíš úpravy v dokumente, nezabudni
ho uložiť pomocou tomu príslušného tlačidla alebo klávesovej
skratky Ctrl+S.
Koordinačný tím LaBáK-u ti praje príjemné riešenie.

Nasledujúca úloha vyžaduje stiahnutie pracovného listu vo formáte .pdf, ktorý nájdeš na
stránke LaBaK.net pod úlohou alebo na odkaze http://labak.net/u/rl/39. PDF dokument
obsahuje interaktívne prvky, ktoré podporuje väčšina moderných PDF zobrazovačov, ako
napríklad Adobe Reader alebo Foxit Reader.

V minulosti existovalo niekoľko rôznych teórii, ako naša
planéta vyzerá. Kedysi veľmi dávno to bol chrbát veľkej
korytnačky, neskôr zase plochý disk.
A) Vymysli čo najviac originálnych spôsobov, ako overiť, že zem je guľatá.
B) Prečo môžeme tvrdiť na základe nasledujúceho obrázka, že zem je
guľatá?
C) Dokážeš na základe tohto obrázka určiť polomer Zeme? Ak áno, ako?

Peter sa rozhodol, že na svojej vesmírnej lodi bude sledovať zákryt Zeme a Marsu 22. 5. 2016.
V tento deň si preto našiel také miesto vo vesmíre, že z jeho lode bolo vidno, ako Mars a Zem
splynuli – jedna planéta úplne zakryla druhú, avšak nič „neprečnievalo“, ani nechýbalo (obe
planéty považujte za gule). Urč, ako ďaleko sa Peter nachádzal od Zeme. Výsledok uveď v
miliónoch kilometrov. Dňa 22.5.2016 bola vzdialenosť medzi Zemou a Marsom približne 75,3
miliónov kilometrov. Chýbajúce údaje vyhľadaj.

Syntin bolo palivo vyrábané v ZSSR medzi rokmi 1980-1990. Neskôr bolo od jeho výroby
upustené z dôvodu zdĺhavej a nákladnej výroby. Napriek tomu obnášalo množstvo výhod
oproti dodnes používaným palivám, najmä pre prvé stupne rakiet. Napíš jeho rovnicu horenia.
Aké sú jeho výhody? Ako sa nazýva vedľajší produkt v druhom kroku reakčnej schémy a ako sa
nazýva podobná reakcia používaná na redukciu keto skupiny až na alkán. V čom sú výhody
tohto paliva oproti hypergolickej zmesi N2O4 a N2H4? V čom sú výhody oproti zmesi LOX H2?
Prečo sa syntin používal v raketovom priemysle ako racemická zmes?

Svetelné spektrum pri rôznych zdrojoch sveta, ale aj prvkoch sa líši svojou štruktúrou. Čo tieto
zmeny spôsobuje? Prakticky porovnaj spektrum žiaroviek a iných svietidiel so spektrom Slnka.
Postav
si
z papiera
jednoduchý
papierový
spektroskop.(napr
podľa
šablony
http://labak.net/u/rl/38) K analýze výsledkov môžeš využiť (https://spectralworkbench.org/)
Zvolený postup dobre zdokumentuj a nezabudni ani na fotografie. Na záver zhodnoť namerané
výsledky.

Nasledujúca úloha vyžaduje stiahnutie pracovného listu vo formáte .pdf, ktorý nájdeš na
stránke LaBaK.net pod úlohou alebo na odkaze http://labak.net/u/rl/41. PDF dokument
obsahuje interaktívne prvky, ktoré podporuje väčšina moderných PDF zobrazovačov, ako
napríklad Adobe Reader alebo Foxit Reader.

Navigácia vo vesmíre je pomerne náročná záležitosť. Pred akoukoľvek cestou je potrebné mať
presne vypočítané energetické náklady a mať sebou dostatočné zásoby paliva. Tomáš si tento
dôležitý krok trochu podcenil. Aktuálne sa nachádza na obežnej dráhe slnka zhodnou
s obežnou dráhou Zeme. Nachádza sa už natoľko ďaleko od Zeme, že jej gravitačný vplyv
zanedbáme. Neostalo mu veľa paliva nazvyš. Tomáša by teraz zaujímalo, ktorý cieľ trasy
vyžaduje najmenej energie. Môže si vybrať cestu do Slnka, cestu mimo Slnečnej sústavy a cestu

na obežnú dráhu Jupitera. Predpokladaj, že planéty obiehajú po kružnicových obežných
dráhach, v ktorých strede sa nachádza Slnko. Nezabudni svoju odpoveď dostatočne zdôvodniť.

Tri družice (označme si ich číslami 1, 2, 3 ako na obrázku) na
obežnej dráhe planéty majú čas obehu planéty postupne 15
dní, 25 dní a 45 dní (15 dní tá, ktorá je najbližšie pri planéte,
45 dní tá, ktorá je najďalej), pričom rok na tejto planéte trvá
500 dní a družice obiehajú planétu tým istým smerom (na
obrázku je to proti smeru otáčania hodinových ručičiek). V
prvý deň aktuálne prebiehajúceho roka sa tieto tri družice
dostali do zákrytu – všetky tri ležali na jednej polpriamke,
ktorá začínala v strede planéty. Určte, koľkokrát do konca
planetárneho roka nastane situácia, že všetky tri družice budú ležať na jednej priamke
prechádzajúcej stredom planéty. Môžu družice zaujať takú polohu, že budú ležať na priamke,
ktorá neprechádza stredom planéty? Ak áno, nakreslite, ako by to vyzeralo, ak nie, vysvetlite
prečo.

Navrhni ako by si dokazoval život na inej planéte, kde nemôžeš dopraviť astronauta. Mohol by
si nájsť (teda mohla by existovať funkčná) DNA na báze kremíka? Svoje tvrdenie zdôvodni.

Okolo planét Slnečnej sústavy obiehajú mesiace. Naša planéta Zem má jediný mesiac, ktorý sa
volá Mesiac. Nasledujúca úloha vyžaduje stiahnutie pracovného listu vo formáte .pdf, ktorý
nájdeš na stránke LaBaK.net pod úlohou alebo na odkaze http://labak.net/u/rl/43. PDF
dokument obsahuje interaktívne prvky, ktoré podporuje väčšina moderných PDF
zobrazovačov, ako napríklad Adobe Reader alebo Foxit Reader.

Pre stabilitu a udržateľnosť budúcej základne na Marse bude dôležitá rýchlosť komunikácie
medzi Zemou a Marsom. Predpokladajme, že dráhy Zeme a Marsu okolo Slnka sú kruhové, s
polomerom zemskej dráhy 1,00 AU (AU – astronomical unit, astronomická jednotka) a s
polomerom dráhy Marsu 1,52 AU.
A) Aká je minimálna a aká maximálna vzdialenosť Zeme od Marsu v astronomických
jednotkách? Predpokladajme vzdialenosť meraní v rámci úsečky Zem-Mars v jednej rovine.
Výsledok vyjadri v AU a zaokrúhli na dve desatinné miesta.
B) Predpokladajme, že v budúcnosti bude zriadená základňa so stálou ľudskou posádkou na
Marse.
Pre posádku základne bude dôležité, ako rýchlo bude možné komunikovať zo Zemou – teda
ako rýchlo sa dostane signál zo Zeme na Mars a odoslaný signál z Marsu späť na Zem. Aký je
prislúchajúci časový rozdiel medzi odoslaním signálu zo Zeme a prijatím odpovede z Marsu
znovu na Zemi? Predpokladajme, že po prijatí signálu zo Zeme obyvatelia Marsu ihneď odošlú
odpoveď. Rýchlosť šírenia signálu je rovná rýchlosti svetla – teda 300 000 kilometrov za
sekundu. Konverzia medzi AU a kilometrami je približne 1 AU = 150 miliónov kilometrov.
Výsledok uveď v tvare mm ss,s, teda v minútach a sekundách, pričom sekundy zaokrúhli na
jedno desatinné miesto.

Zabezpečenie stravovania je pri vesmírnom pobyte veľmi náročné, pretože vo vesmíre (aspoň
v okolí Zeme) nemáme obchody, kde by ste si mohli nakúpiť. Preto si musí posádka viezť zásoby
so sebou a podľa možností sa musí snažiť recyklovať, čo sa dá. Najlepším príkladom recyklácie
je voda. Každý člen štvorčlennej posádky vesmírnej lode skonzumuje počas ročnej misie, ktorá

začne tento rok v júli každý deň 1 kilogram potravín okrem vody, vypije 3 litre vody a spotrebuje
ďalších 7 litrov vody na hygienu a pod. Pri recyklácii sa počas celého „dňa“ zbiera voda v lodi
(moč, pot, voda z umývania a pod.) a počas „noci“ sa prefiltruje tak, že 95 % objemu vody sa
opätovne môže použiť na pitie a inú spotrebu počas nasledujúceho dňa. Vypočítaj, koľko
kilogramov nákladu (vody a potravín) by si musela loď viezť, ak by sa na lodi nerobila žiadna
recyklácia vody. Vypočítaj, koľko kilogramov nákladu (vody a potravín) by si musela loď viezť, ak
by sa na lodi robila recyklácia vody s účinnosťou 95 %. Nezabudni, že na zabalenie 1 kg zásob
potrebujeme ešte obalový materiál s hmotnosťou 50 gramov.

Keďže v sondách je nutné aby bolo palivo mimoriadne výkonné na jeho hmotnosť obvykle sa
nepoužíva vodík s kyslíkom ale zmes hydrazínu s oxidom dusičitým. Takáto zmes sa vznecuje
sama okamžite po zmiešaní látok, ako sa takáto vlastnosť nazýva?
Suchý hydrazín veľmi rýchlo pohlcuje vzdušnú vlhkosť za tvorby hydrátu, ako sa nazýva táto
vlastnosť?
Oxid dusičitý s vodou tvorí dve kyseliny, aké sú ich názvy a riziká v prírode?
Hydrazín okrem iného spôsobuje rakovinu, ako sa nazýva takáto vlastnosť?
Ktoré s činidiel účinkuje ako oxidačné činidlo a ktoré ako redukčné, ako je to v zmesy vodík
kyslík? Aká je rovnica horenia hydrazínu s oxidom dusičitým?

Ak zasvietime na telesá rôznych farieb, zistíme že sa zahrievajú rôznou mierou. Tvojou úlohou
je porovnať, na akej teplote sa ustáli jedno teleso v závislosti na farbe jeho povrchu. Snaž sa
meniť jeho farbu, nie samotné teleso. Určite sa zameraj na čiernu a bielu farbu + aspoň ďalšie
2 farby. Zostroj relatívnu stupnicu, kde biele teleso bude jej základom (teda teplota farieb telesa
vzhľadom na biele teleso). Nezabudni, že záver je dôležitou časťou vyhodnotenia. Dávaj pozor
aby teplomer nepresiahol svoju maximálnu teplotu.

Nasledujúca úloha vyžaduje stiahnutie pracovného listu vo formáte .pdf, ktorý nájdeš na
stránke LaBaK.net pod úlohou alebo na odkaze http://labak.net/u/rl/44. PDF dokument
obsahuje interaktívne prvky, ktoré podporuje väčšina moderných PDF zobrazovačov, ako
napríklad Adobe Reader alebo Foxit Reader.

Adept na cestu do vesmíru prechádza dôkladnou zdravotnou prehliadkou. Kritériá prísneho
výberu splní iba ten, kto má vynikajúci zdravotný stav. Nasledujúca úloha vyžaduje stiahnutie

pracovného listu vo formáte .pdf, ktorý nájdeš na stránke LaBaK.net pod úlohou alebo na
odkaze http://labak.net/u/rl/45. PDF dokument obsahuje interaktívne prvky, ktoré podporuje
väčšina moderných PDF zobrazovačov, ako napríklad Adobe Reader alebo Foxit Reader.

Keď na jedno teleso pôsobí viac síl, dochádza k ich skladaniu. V špeciálnych prípadoch môže
dôjsť aj k tomu, že výslednica síl pôsobiacich na teleso je nulová. Dokonca aj medzi zemou
a mesiacom existuje vzdialenosť, v ktorej sa gravitačná sila medzi tebou a Zemou rovná
gravitačnej sile medzi Mesiacom a tebou zároveň. V akej vzdialenosti od zeme sa tieto dve sily
rovnajú?

Vesmírny cestovateľ z inej galaxie chce navštíviť Zem, Venušu a Mars. Na transport na jednu z
týchto planét použije teleport a rovnakým spôsobom z nej aj odíde. Medzi týmito troma
planétami bude lietať v kozmickej lodi, na každej z planét môže stráviť ľubovoľne veľa času. Jeho
kozmická loď sa bude po nastavení smeru pohybovať len priamo (drobné korekcie smeru pri
vyhýbaní sa objektom, ktoré sú v ceste, zanedbáme). Pre potreby úlohy považujme jednotlivé
vesmírne objekty za body. Ďalej budeme predpokladať, že planéty obiehajú okolo Slnka v
jednej rovine po kružniciach s polomermi 108,2 mil. km, 149,6 mil. km a 227,94 mil. km. Urč,
aká je minimálna a maximálna vzdialenosť, ktorú jeho loď preletí, kým navštívi všetky tri planéty
a vráti sa na tú, na ktorej cestu začala. Zamysli sa nad tým, ako by sa zmenilo riešenie úlohy,
keby sme neuvažovali uvedené zjednodušenia.

Pre pohodlnejšie odosielanie riešení odosielajte videá na http://labak.net/u/rl/37 do priečinka
s označením úlohy, kde video pred nahraním pomenujete kód_úlohy-názov_tímu.typ_suboru
napríklad E2-labakovci.mp4. Následne počkajte až sa súbor zobrazí v zozname súborov, čo je
potvrdenie, že sa celý súbor odoslal. Nezabudnite odoslať aj opis s hlavičkou (názov tímu, označenie
úlohy, email použitý pri registrácii na LaBaK.net) a fotografie tradične na http://labak.net.

Máte pred sebou posledné kolo súťaže s témou – Doprava vo vesmíre. Táto úloha otestuje vašu
tvorivosť a predstavivosť. Predstavte si, že máte príležitosť vydať sa do vesmíru a pozorovať ho.
Pred začatím sa o vesmíre trochu porozprávajte. Ako si predstavujete vesmírny priestor? Ako
by ste sa v ňom pohybovali? Čo by ste mali oblečené Svoje predstavy nám opíšte a pridajte aj
kresbu, maľbu, môžete svoje predstavy modelovať.... alebo vyskúšate zložiť báseň? Alebo
pieseň? Vašej fantázii nie sú kladené žiadne obmedzenia. Do riešenia nám okrem výsledných
prác opíšte aj priebeh rozhodovania čo vytvoriť. Tešíme sa na Vaše riešenia a želáme to
najlepšie umiestnenie v súťaži!

Zariadenia, ktoré sú určené na používanie mimo zdroja elektrického vedenia využívajú
prenosné zdroje energie. Jedným z nich sú aj batérie. Majú ich naše mobily, notebooky, autá...
A nie len tie, ale aj také lietadlá, rakety, ba dokonca aj družice. Bežne používané batérie sú
zároveň aj veľmi bezpečný zdroj elektrickej energie. Vašou úlohou bude zostaviť jednoduchý
elektrický obvod s baterkami. V prvej časti vyhľadajte v okolí aspoň 2 druhy batérii napríklad zo
zariadení v okolí, nemusíte sa obávať, po skončení pokusu ich môžete vrátiť znovu späť.
Vyhľadajte na batérii označenie jej druhu (AA, B, C, D,...), zložení a napätia. Pohľadajte tiež
nejaké vodiče, môžete použiť kábel zo starej nabíjačky, kancelárske spinky alebo alobal.
Skúste tiež deň dopredu doma pohľadať malé žiarovky z vianočných svetiel, alebo z kabinetu
fyziky. Ideálne v rozsahu napätí ako zozbierané baterky. Baterky majú na sebe vyznačené
kovové miesta so symbolmi + a - . Na každé miesto pripojte vodič a medzi druhé konce vodičov
vložte žiarovku a pozorujte. Vyskúšajte pripojiť aj ďalšie batérie, otáčať polohy vodičov
a zapojení. Do riešenia nám pošlite niekoľko fotiek z prípravy pokusu a tiež jednotlivé
zapojenia, pri ktorých uveďte, či došlo k nejakým zmenám na žiarovke. Čo sa zmenilo, keď ste
pridali ďalšiu batériu... Skúste sa porozprávať o svojich zisteniach a stručné zhrnutie uveďte do
riešenia. Môžete tiež priložiť aj video z testovania.
Dôležité je tiež zdôrazniť, že podobné pokusy môžeme robiť iba s baterkami. Energia
v elektrickej sieti je vysoko nebezpečná a vyhýbame sa jej.

Najväčším snom a zároveň aj cieľom pre vedcov a inžinierov tejto doby je kolonizovať planétu
Mars. Tomu predchádza dlhá a veľmi náročná cesta, ktorú musia astronauti podstúpiť. Počas
tejto cesty sa ich zdravotný stav neustále zhoršuje. Dlhé misie tiež vyžadujú viac vzduchu, vody
a jedla, preto čas tejto cesty musí byť čo najkratší. Teraz prevezmete úlohu raketových
inžinierov vy a vašou úlohou bude postaviť aspoň 2 „dupacie“ rakety.
Na výrobu rakety budete potrebovať aspoň 2 plastové fľaše rôznych objemov. Ďalej
potrebujeme ohybnú rúrku alebo hadičku s podobným priemerom ako otvor fľaše. Najlepšie
elektrikársky husí krk, ale je možné tiež vytvoriť z papiera a lepiacej pásky nejakú ohybnú rúrku.
Na záver potrebujeme niečo ako odpaľovaciu rampu, teda neohybnú rúrku. Použiť môžete telo
rozobratého pera alebo aj PVC rúrku. Na samotnú raketu vám bude stačiť papier a lepiaca
páska.
Našu raketu si vyrobíme z papiera tak, že z papiera si zlepíme valec, ktorý bude o trošku širší
než odpaľovacia rampa (aby nám neuniklo veľa vzduchu). Na druhom konci papierového valca
vyrobíme špičku a prilepíme ju lepiacou páskou. Raketu si ozdobíme rôznymi obrázkami
a prilepíme aj malé krídelka na stabilný let, aby naša raketa doletela čo najďalej. Na hrdlo
platovej fľaše pripevníme našu hadičku, a na druhú stranu krku pripevníme odpaľovaciu rampu
a na ňu nasunieme našu raketu.
Raketu nasmerujte tak, aby počas letu nikomu neublížila. Pamätajte, že mate aspoň 2 plastové
fľašu o rôznom objeme. To znamená, že si budete musieť vyrobiť aj dve rakety.
Keď máme rakety hotové, môžeme si ich ísť vyskúšať. Aby let našej rakety nebol ovplyvnený
vzduchom, odporúčame testovanie uskutočniť v uzavretom priestore (telocvičňa, trieda,
chodba, ...). Rakety vypúšťajte horizontálne a vzdialenosť letu zaznamenajte. Raketa
s najväčším doletom vyhráva. Merania skúste zopakovať a zapíšte ich do tabuľky Zistite, že
ktorá raketa doletí najďalej (1,5l / 0,5l) a skúste zdôvodnite prečo.
Svoje výrobky a postupy pri ich výrobe zdokumentujte fotografiami a obrázkami. Do riešenia
môžete priložiť aj krátke video o vašich experimentoch. Postup a konštrukciu môžete ľubovoľne
prispôsobiť dostupným materiálom ale zachovajte hlavnú podstatu pokusu.
ŠĽAPNÚŤ TU

Pre pohodlnejšie odosielanie riešení odosielajte videá na http://labak.net/u/rl/37 do priečinka
s označením úlohy, kde video pred nahraním pomenujete kód_úlohy-názov_tímu.typ_suboru
napríklad F2-labakovci.mp4. Následne počkajte až sa súbor zobrazí v zozname súborov, čo je
potvrdenie, že sa celý súbor odoslal. Nezabudnite odoslať aj opis s hlavičkou (názov tímu, označenie
úlohy, email použitý pri registrácii na LaBaK.net) a fotografie tradične na http://labak.net.

Máte pred sebou posledné kolo súťaže s témou – Doprava vo vesmíre. Táto úloha otestuje vašu
tvorivosť a predstavivosť. Predstavte si, že máte príležitosť vydať sa do vesmíru a pozorovať ho.
Pred začatím sa o vesmíre trochu porozprávajte. Ako si predstavujete vesmírny priestor? Ako
by ste sa v ňom pohybovali? Čo by ste mali oblečené Svoje predstavy nám opíšte a pridajte aj
kresbu, maľbu, môžete svoje predstavy modelovať.... alebo vyskúšate zložiť báseň? Alebo
pieseň? Vašej fantázii nie sú kladené žiadne obmedzenia. Do riešenia nám okrem výsledných
prác opíšte aj priebeh rozhodovania čo vytvoriť. Tešíme sa na Vaše riešenia a želáme to
najlepšie umiestnenie v súťaži!

Chceli by ste cestovať na Mesiac alebo k iným planétam? Predstavte si, že ste vesmírni
konštruktéri, ktorí dostali za úlohu vymyslieť, akým spôsobom by mohli ľudia cestovať zo Zeme
na Mesiac. Navrhnite aspoň 3 dopravné prostriedky alebo zariadenia, pomocou ktorých by sme
mohli v budúcnosti navštevovať Mesiac alebo iné vesmírne objekty, a vysvetlite, ako by
fungovali. Svoje návrhy nakreslite alebo postavte modely. Pošlite nám tiež drobný opis, ako
zariadenie funguje. Môžete využiť aj video.

Dnešným najväčším cieľom je dostať sa na planétu Mars, čo predstavuje veľmi dlhú
a namáhavú cestu. Teraz prevezmete úlohu raketových inžinierov vy a vašou úlohou bude
postaviť jednu takú raketu.
Odporúčané pomôcky: 2 slamky, papier, farbičky, lepiaca páska, lepidlo, nožnice
Z papiera si vystrihneme raketu tak, aby sme mali dva rovnaké
strany a následne si ju zafarbíme. Na vnútornú stranu jednej časti
rakety prilepíme hrubšiu slamku a na ňu prilepíme druhú časť
rakety. Obidva časti rakiet prilepíme k sebe tak, aby nám cez ňu
neunikal vzduch.

Gratulujem! Naša raketa je hotová. Teraz ak ju chceme dostať do vzduchu, zasunieme tenšiu
slamku do hrubšej. Keď fukneme do tenkej slamky, tak naša raketa vyletí.
Pri maľovaní rakiet využite svoju úžasnú
detskú fantáziu a zorganizujte preteky
rakiet. Najkrajšia raketa s najdlhším
horizontálnym doletom vyhráva. Merania
zopakujte (3 krát) a hodnoty zadajte do
tabuľky v riešení.
Svoje výrobky a postupy pri ich výrobe
zdokumentujte fotografiami. Do riešenia
môžete priložiť aj krátke video o vašich
experimentoch.
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