Online seminár LaBáK.net sa v tomto školskom roku 2018/19 skladá zo štyroch súťažných
kôl, ktoré budú prebiehať od septembra 2018 do februára 2019. Kategórie A, B, C, D tvoria 4
úlohy, z toho jedna praktická. Kategórie E, F obsahujú jednu úlohu určenú 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 (2-5 členov)
| pre deti materských škôl - tímy (2-5 členov)

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. Hlavný text
riešenia musí byť písaný na počítači, ktorý môžeš doplniť aj rukou nakreslenými
náčrtmi, vzorcami. V prípade väčšieho množstva fotografií alebo videí ich môžeš priložiť v
súbore zip spolu s dokumentom pdf. Veľkosť nahrávaného súboru nesmie prekročiť 15 MB.
Hodnotí sa iba posledné odovzdané riešenie.
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, 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 výhodné riešiť formou natočenia videa. V tom prípade je ho potrebné nahrať na nejaký online
server (napríklad YouTube) a do zadania odoslať odkaz, cez ktorý je možné video pozrieť.
Funkčnosť odkazu, prosím, skontrolujete a v režime inkognito vo vašom prehliadači.

Niektoré úlohy (v kat. 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. POZOR! Google Chrome nedokáže ukladať
vyplnené údaje do formulárov!

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.

Aké auto si kúpiš?
Rudolf Diesel začal pracovať na teoretickom zdokonalení spaľovacieho motora pri
využití Carnotovho cyklu. Venoval tomuto problému veľa času, robil pokusy s použitím
amoniaku ako paliva. V roku 1890 sa stal inžinierom v Lindeho firme v Berlíne. V ďalšom
období pracoval na vylepšení spaľovacieho motora. Výsledkom bol patent, ktorý dostal v roku
1892, v nasledujúcom roku vydal potom tlačou prácu Teória a konštrukcie ekonomického
spaľovacieho motora vysvetľujúcu podstatu jeho myšlienky. Porovnaj spotrebu nasledujúcich
áut a urč, ktoré z nich má nižšie náklady na pohonné hmoty na sto kilometrov jazdy. Urč,
ktoré auto je výhodnejšie kúpiť, ak predpokladáte, že do konca svojej životnosti najazdia 300
000 kilometrov a náklady na ich servis a rôzne súvisiace poplatky (diaľničné známky,
poistenie...) sú v danom období rovnaké. Predpokladaj, že cena pohonných hmôt sa počas
životnosti auta nebude meniť.
A: Auto s benzínovým motorom s priemernou spotrebou 4,9 l 95-oktánového benzínu na
100 km a cenou 18 130 €.
B: Auto s naftovým motorom s priemernou spotrebou 4,2 l nafty na 100 km a cenou
21 060 €.
C: Auto s motorom na zemný plyn s priemernou spotrebou 5,5 l CNG a 5,6 l benzínu na 100
km (predpokladajme, že auto bude jazdiť polovicu vzdialenosti na zemný plyn a polovicu na
95-oktánový benzín) a cenou 28 380 €.
Vo výpočtoch použi priemerné ceny pohonných hmôt za mesiac október 2018.
Napíš, čo predstavuje oktánové číslo benzínu a cetánové číslo nafty.

Chemická výzva
Oslavy 150. výročia periodickej sústavy prvkov pokračujú! V tomto kole ťa čaká výzva v
podobe príkladu chemika Olivera. Chemik Oliver spojil dve banky sklenenou rúrkou, ktorá
má v strede kohútik. V prvej banke s objemom 0,003 m3 je dusík pri tlaku 173 kPa. V druhej
banke s objemom 0,008 m3 je kyslík pri tlaku 112 kPa. Oliver otvoril kohútik a plyny sa
premiešali. Vypočítaj celkový tlak zmesi a parciálny tlak každého z plynov.

Tomas Lindahl, švédsky genetik a laureát Nobelovej ceny, sa zaoberal výskumom nádorových
ochorení a reparáciami DNA. V tejto úlohe sa stávaš pomyselným členom jeho tímu v
rutinnom cytogenetickom laboratóriu. Tvojou úlohou je vyšetriť aneuploidiu gonozómov vo
vzorke nenádorovej ľudskej somatickej bunky z bukálneho steru. Po farbení si niekoľko
vzoriek od rôznych osôb pozoroval mikroskopom a zaznamenal typy nálezov na nasledujúcej
autorskej grafike. Zaujali ťa zhluky chromatínu v jadre.

Otázky:
1. Čo je to aneuploidia? Aký je rozdiel medzi aneuploidiou a polyploidiou?
2. Čo sú to gonozómy?
3. Čo sú zaujímavé zhluky chromatínu v jadre, ktoré si videl v mikroskope? Odborne ich
pomenuj, vysvetli, ako a prečo vznikajú.
4. Zapíš pre každú vzorku všetky možné karyotypy a k nim názvy možných diagnóz.
Aneuploidia autozómov nie je prítomná. Karyotyp zapisuj podľa ISCN.
5. Je reálne, aby osoba s karyotypom 46,XX sa narodila s mužským fenotypom? Vysvetli.

Baktérie, vírusy, plesne... Počúvame to všade okolo nás, ale nikdy ich nevidíme. O ich existencii
nevieme až do chvíle, kedy nás zložia do postele, skysne nám čaj, nakysne cesto. Minulý rok
bolo presne 140 rokov od vynájdenia Petriho misky Júliusom Richardom Petri. Petri bol zároveň
asistentom mikrobiológa Roberta Kocha, ktorý sa považuje tiež za zakladateľa bakteriológie.

V tejto úlohe si „zviditeľníme“ tieto malé mikroorganizmy okolo nás a spravíme si médium na
kultiváciu baktérií. Budeme na to potrebovať cukrárenské želé s obsahom Agaru (skontroluj na
obale, môže byť aj ako E406). Na každých 250 ml vody budeš potrebovať 8-10g Agaru (jeden
bežný sáčok), kocku hovädzieho bujónu a lyžičku cukru. Za stáleho miešania túto zmes nechaj
zovrieť, následne nechaj chladnúť 3-5 min. Zatiaľ si priprav aspoň 5 nádobiek na vzorky ako
náhradu Petriho misiek. Využiť môžeš zaváraninové fľaše s viečkom, zrezané dolné časti PET
fliaš alebo v lekárni je možné zohnať jednorazové plastové Petriho misky. Na spodok svojej
nádoby nalej výslednú, ešte teplú zmes nalej do nádob, aby vytvorila celistvú 1cm hrubú vrstvu.
Následne nádoby zakry, aby si zabránil kontaminácii organizmov z prostredia a nechaj 10
minút tuhnúť.
Teraz zober čistú vatovú tyčinku a otri ju o nejaký povrch v domácnosti. Hneď po získaní vzorky
ju jemne otri o polotuhú agarovu zmes na svojej Petriho miske pohybmi zo strany na stranu
a tyčinku vyhoď. Otieraj veľmi opatrne, aby sa nevytvorila preliačina. Na každú vzorku použi
čistú
vatovú
tyčinku.
Nepoužívaj
vzorky
zo
seba
alebo
iných
ľudí.
Po zozbieraní vzduchotesne uzavri nádobu
viečkom alebo plastovou fóliou. Ulož vzorky na
najteplejšie a najtmavšie miesto v domácnosti
a priebežne kontroluj po dobu 7 dní. Vzorky by
mali byť počas skladovania uložené hore nohami
tak, aby bol Agar na vrchnej časti.
Zozbieraj niekoľko vzoriek a porovnaj s kontrolnou
vzorkou. Všetky vzorky dôkladne odfoť, ideálne
každý druhý deň a zdokumentuj (tvar, farby,
vonkajší okraj). Na ktorý deň si začal pozorovať
prvé zmeny? Skús identifikovať baktérie, kvasinky
a plesne na svojich fotkách? Na ktorej vzorke si
pozoroval/a najviac kolónií a akého typu. Svoje
vzorky neotváraj.

Na Slovensku sa s rozsiahlymi požiarmi bežne nestretávame, zatiaľ čo v iných krajinách je to
pomerne bežná záležitosť. Tvojou úlohou je čo najpresnejšie odhadnúť objem vody potrebný
na okamžité uhasenie lesného požiaru s rozlohou 620 km2 (reálny požiar, ktorý trval od 8.11
do 2.12.2018) . Koľkokrát by sa muselo otočiť najväčšie lietadlo Kalifornského hasičského zboru
na jeho uhasenie? Pokús sa do svojho odhadu zapojiť čo najviac relevantných premenných.
Všetky kroky a zdroje dát uveď vo svojom riešení. Nezabudni zdôvodniť svoj postup, správnosť
a zanedbania, ktoré uskutočníš. Informácie o súčasnej hasičskej technike nájdeš na

https://labak.net/u/rl/116 Je tento spôsob hasenia reálny? Keďže Kalifornia zároveň trpí silným
suchom, ako inak by bolo možné uhasiť tento požiar s menším množstvom vody a hasičskej
techniky.

Charles Augustus Lindbergh, ml. (4. február 1902, Detroit, Michigan, USA – 26. august 1974,
Maui, Havaj) bol americký pilot známy predovšetkým prvým sólovým preletom Atlantického
oceánu v roku 1927 na lietadle Ryan NYP, ktoré pomenoval Spirit of St. Louis. Vyštartoval z
Roosveltovho letiska na Long Islande v americkom štáte New York 20. mája 1927 a pristál v
Paríži. Vypočítaj, akú vzdialenosť pri tom preletel a akú mal priemernú rýchlosť. Pozor: Za
riešenia, ktoré využijú nájdenie tejto vzdialenosti bez výpočtu, nezískaš veľa bodov! Urč,
ktoré miesta v Európe a USA sú najvhodnejšie pre takýto prelet a zdôvodnite, prečo je to
tak.

Tomas Lindahl, švédsky genetik a laureát Nobelovej ceny, sa zaoberal výskumom nádorových
ochorení a reparáciami DNA. V tejto úlohe sa stávaš pomyselným členom jeho tímu. Na
nasledujúcej autorskej grafike – karyotype - môžeš vidieť výsledok M-FISH (viacfarebná
fluorescenčná in situ hybridizácia) nádorovej línie. M-FISH je molekulárne-cytologická metóda,
využívajúca hybridizačné techniky, kde hybridizácia prebieha v pôvodných biologických
štruktúrach (chromozómoch, bunkách, tkanivách), teda DNA nie je izolovaná. Sonda je značená
fluorescenčne. Na rozdiel od klasickej FISH, M-FISH umožňuje súčasné vyšetrenie všetkých 24
chromozómov pomocou rôzne značených maľovacích sond.

Otázky:
Čo je to sonda v metóde FISH (M-FISH)? Aký je jej význam a ako funguje?
Vysvetli rozdiel medzi aneuploidiou a polyploidiou?
V karyotype označ všetky “čisté” aneuploidie, teda nekombinované so štrukturálnymi
prestavbami a pomenuj ich. (príklad: trizómia 17)
Zapíš všetky pozorované štrukturálne chromozómové prestavby, a to najlepšie
zjednodušeným zápisom, ako je uvedené v príklade. (Príklad: V prípade translokácie časti
chromozómu 9 na chromozóm 15 je zápis t(9,15) pre naše potreby postačujúci.)

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/121. PDF dokument
obsahuje interaktívne prvky, ktoré podporuje väčšina moderných PDF zobrazovačov, ako
napríklad Adobe Reader alebo Foxit Reader. Nepoužívajte Google Chrome na vyplňovanie
pracovných listov, nedokáže ukladať zmeny!

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/122. PDF dokument
obsahuje interaktívne prvky, ktoré podporuje väčšina moderných PDF zobrazovačov, ako
napríklad Adobe Reader alebo Foxit Reader. Nepoužívajte Google Chrome na vyplňovanie
pracovných listov, nedokáže ukladať zmeny!

Charles Augustus Lindbergh, ml. (4. február 1902, Detroit, Michigan, USA – 26. august 1974,
Maui, Havaj) bol americký pilot známy predovšetkým prvým sólovým preletom Atlantického
oceánu v roku 1927 na lietadle Ryan NYP, ktoré pomenoval Spirit of St. Louis. Vyštartoval z
Roosveltovho letiska na Long Islande v americkom štáte New York 20. mája 1927 a pristál v
Paríži. Zistite, akú vzdialenosť pri tom preletel a akú mal priemernú rýchlosť. Určte, ktoré miesta
v Európe a USA sú najvhodnejšie pre takýto prelet a zdôvodnite, prečo je to tak. Ako dlho trvá
lietadlám v súčasnosti prelet ponad Atlantický oceán po približne rovnakej trase? Aká je ich
priemerná rýchlosť pri tomto prelete?

Často sa stáva, že niektoré potraviny, najčastejšie strukoviny nechávame pred varením nejaký
ten čas stáť a močiť vo vode niekoľko hodín. Prečo to robíme? Hrach a fazuľa za tento čas
postupne zmení svoju veľkosť. Tvojou úlohou bude zmerať veľkosť niekoľkých kúskov hrachu,
prípadne fazuliek v pravidelných časových intervaloch pobytu vo vode. Celý priebeh pokusu
nezabudni zdokumentovať fotografiami a výsledky zobraziť na vhodnom grafe. Skús vysvetliť,
prečo sa zmenila veľkosť hrachu/fazule? Na meranie odporúčame použiť posuvné meradlo

(šublera) alebo mikrometer, nakoľko zmeny sú pomerne malé. Ak podobné zariadenia nemáš
doma, neváhaj sa opýtať v škole na požičanie na doma alebo realizuj pokusu v škole.

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/123. PDF dokument
obsahuje interaktívne prvky, ktoré podporuje väčšina moderných PDF zobrazovačov, ako
napríklad Adobe Reader alebo Foxit Reader. Nepoužívajte Google Chrome na vyplňovanie
pracovných listov, nedokáže ukladať zmeny!

Niektoré javy je ťažko vysvetliť, či fyzikálne opísať, príkladom
je táto levitujúca chladnička vo výťahu. Skús vysvetliť
a slovne opísať, čo sa mohlo stať, aby sa chladnička dostala
do tejto polohy a napíš to do svojho riešenia. Chladnička má
hmotnosť 20 kg a šnúra od výťahu je dlhá 1 m. Akou silou
napína chladnička napájací kábel?
Ešte pretým ako sa otvorili dvere výťahu s levitujúcou
chladničkou, pocítila posádka výťahu silný mráz po chrbte.
Kabína výťahu má rozmery 1,5 x 1.5 x 2 m a vzduch vo vnútri
tradičnú teplotu 25 °C. Vnútro chladničky je veľké 60 x 50 x
100 cm s teplotou 5°C a okrem neho je tu integrovaná aj
mraznička s rozmermi 60 x 50 x 20 cm s teplotou -10 °C.
Vypočítaj ako sa zmení teplota vzduchu vo výťahu po
otvorení chladničky a dokonalom premiešaní vzduchu?

Kapitán George Vancouver (22. jún 1757, King’s Lynn, Norfolk – 10. máj 1798, Richmond upon
Thames, Surrey) bol dôstojníkom Kráľovského námorníctva (Royal Navy) a známy prieskumník
pobrežia Severnej Ameriky v oblasti súčasnej kanadskej provincie Britská Kolumbia a
amerických štátov Washington a Oregon. Jeho Lode HMS Discovery a HMS Chatham vyplávali
1. apríla 1791. Preplávali cez Biskajský záliv a nabrali kurz na Madeiru, no kvôli zlému počasiu
a nízkej výkonnosti lode USS Chatham ju minuli a zakotvili až na Kapverdských ostrovoch.
Expedícia plávala východnou cestou, zmapovala južné pobrežie Tasmánie a Nového Zélandu a
objavila ostrovy Suaréz a Chatham. Od Tahiti pokračovala k Havajským ostrovom.

Vancouver sledoval čiaru pobrežia dnešných amerických štátov Oregon a Washington smerom
na sever. V júni 1792 pomenoval zátoku Burrard Inlet po svojom priateľovi, sirovi Harrym
Burrardovi. V októbri 1792 poslal poručíka Williama R. Broughtona s niekoľkými člnmi proti
prúdu rieky Columbia. Broughtonovi sa podarilo dostať až do Oregonu, ku kaňonu Columbia
River Gorge, kde videl a pomenoval stratovulkán Mount Hood. Vancouver vplával až do úžiny
Juan de Fuca, ležiacej medzi polostrovom Olympic a Vancouverovým ostrovom s cieľom
preskúmať každý záliv a prieplav v oblasti. Často musel použiť člny, keď boli zátoky pre jeho
lode priúzke. Stretol španielsku výpravu, ktorú viedli Dionisio Alcala Galiano a Cayetano Valdes
y Flores a nejakú dobu spolu mapovali úžinu Puget Sound (pomenovanú po poručíkovi Peterovi
Pugetovi).
Kapitán Vancouver neskôr priplával k ostrovu Nootka ležiaceho pri Vancouverovom ostrove,
kde ležal najdôležitejší prístav v okolí a kde sa mal stretnúť so španielskym veliteľom. Juan
Francisco de la Bodega y Quadra bol veľmi srdečný a priateľský, s Vancouverom si vymenili
mapy, ktoré zakreslili a rozhodli sa čakať na ďalšie inštrukcie. Keď neprichádzali, rozhodol sa
Vancouver pre ďalší prieskum. Po návšteve Kalifornie koncom roka Vancouver ešte preskúmal
Havajské ostrovy.
V ďalšom roku sa Vancouver vrátil späť ku brehom Britskej Kolumbie a vydal sa na sever, až ku
56 ° s.š., no keďže severné oblasti už preskúmal kapitán Cook, otočil sa a priplával naspäť do
Kalifornie. Dúfal, že tam stretne Bodegoa y Quadru a splní svoju misiu, no Španiela nenašiel.
Zimu strávil opäť na Sandwichových ostrovoch.
V roku 1794 preplával Cookov záliv, kde dosiahol najsevernejšieho miesta svojej plavby. Na
spiatočnej ceste do Anglicka preskúmal Galapágy a preplával okolo mysu Horn. Týmto činom
oboplával Zem. Vancouver zistil, že Severozápadný prieplav sa nenachádza na mieste, kde sa
dlho usudzovalo. Po kapitánovi Vancouverovi bol pomenovaný Vancouverov ostrov a mestá
Vancouver v Kanade a v americkom štáte Washington.
Vydaj sa na cestu po jeho stopách a vyznač na mape jeho trasu. Odhadni dĺžku trasy, ktorú
pritom prešiel.

Kapitán George Vancouver (1757, –1798) bol dôstojníkom Kráľovského námorníctva a známy
prieskumník pobrežia Severnej Ameriky v oblasti súčasnej kanadskej provincie Britská
Kolumbia a amerických štátov Washington a Oregon. Jeho Lode HMS Discovery a HMS
Chatham vyplávali 1. apríla 1791. Preplávali cez Biskajský záliv a nabrali kurz na Madeiru, no
kvôli zlému počasiu a nízkej výkonnosti lode USS Chatham ju minuli a zakotvili až na
Kapverdských ostrovoch. Expedícia plávala východnou cestou, zmapovala južné pobrežie
Tasmánie a Nového Zélandu a objavila ostrovy Suaréz a Chatham. Od Tahiti pokračovala k
Havajským ostrovom.
Vancouver sledoval čiaru pobrežia dnešných amerických štátov Oregon a Washington smerom
na sever. V júni 1792 pomenoval zátoku Burrard Inlet po svojom priateľovi, sirovi Harrym
Burrardovi. V októbri 1792 poslal poručíka Williama R. Broughtona s niekoľkými člnmi proti
prúdu rieky Columbia. Broughtonovi sa podarilo dostať až do Oregonu, ku kaňonu Columbia
River Gorge, kde videl a pomenoval stratovulkán Mount Hood. Vancouver vplával až do úžiny
Juan de Fuca, ležiacej medzi polostrovom Olympic a Vancouverovým ostrovom s cieľom
preskúmať každý záliv a prieplav v oblasti. Často musel použiť člny, keď boli zátoky pre jeho
lode priúzke. Stretol španielsku výpravu, ktorú viedli Dionisio Alcala Galiano a Cayetano Valdes
y Flores a nejakú dobu spolu mapovali úžinu Puget Sound (pomenovanú po poručíkovi Peterovi
Pugetovi).
Kapitán Vancouver neskôr priplával k ostrovu Nootka ležiaceho pri Vancouverovom ostrove,
kde ležal najdôležitejší prístav v okolí a kde sa mal stretnúť so španielskym veliteľom. Juan
Francisco de la Bodega y Quadra bol veľmi srdečný a priateľský, s Vancouverom si vymenili
mapy, ktoré zakreslili a rozhodli sa čakať na ďalšie inštrukcie. Keď neprichádzali, rozhodol sa
Vancouver pre ďalší prieskum. Po návšteve Kalifornie koncom roka Vancouver ešte preskúmal
Havajské ostrovy.
V ďalšom roku sa Vancouver vrátil späť ku brehom Britskej Kolumbie a vydal sa na sever, až ku
56 ° s.š., no keďže severné oblasti už preskúmal kapitán Cook, otočil sa a priplával nazad do
Kalifornie. Dúfal, že tam stretne Bodegoa y Quadru a splní svoju misiu, no Španiela nenašiel.
Zimu strávil opäť na Sandwichových ostrovoch.
V roku 1794 preplával Cookov záliv, kde dosiahol najsevernejšieho miesta svojej plavby. Na
spiatočnej ceste do Anglicka preskúmal Galapágy a preplával okolo mysu Horn. Týmto činom
oboplával Zem. Vancouver zistil, že Severozápadný prieplav sa nenachádza na mieste, kde sa

dlho usudzovalo. Po kapitánovi Vancouverovi bol pomenovaný Vancouverov ostrov a mestá
Vancouver v Kanade a v americkom štáte Washington.
Vydajte sa na cestu po jeho stopách a vyznačte na mape jeho trasu. Mapu s trasou priložte do
riešenia, nezabudnite priložiť aj fotky z priebehu hľadania. Ktoré miesta sa hľadali
najťažšie?S recykláciou sme sa už pravdepodobne všetci stretli. Robíme to doma i v škole.
Samotný proces recyklácie v zbernom koši nekončí, čo si ukážeme v tejto časti úlohy. Blížia sa
Vianoce a s nimi si pripravíme špeciálne vianočné pozdravy a menovky. Kúpiť farebný, krepový,
vlnený papier je jednoduché, ale čo tak si vytvoriť vlastný? Ako si teraz ukážeme, je to
jednoduché a náš výsledný list papiera môže mať rôznu hrúbku, tvar, farbu, vôňu i ozdoby.
Pomôcky: Rôzne kusy odpadového papiera, mixér, vodu, tkanina/sito (napríklad zo starého
trička), veľkú plytnú nádobu s vodou, nejaký pevný materiál.
Na úvod budeme potrebovať zbytky papiera, novín, vreckoviek. Tieto roztrháme na menšie
kúsky a s vodou pridáme do mixéra. Ak nie je mixér k dispozícii, vieme improvizovať použitím
sklenenej zaváraninovej fľaše a mäkkého papiera (servítky, toaletný papier). Do uzavretej
poloplnej fľaše pridáme vodu nejaký objekt (napríklad kamienky) a trasieme s fľašou.
Ďalej budeme potrebovať formu. Formu môžeme vytvoriť z rôznych materiálov, napríklad
z dreva, špajdlí, LEGO kociek, PET fliaš. Forma sa skladá z dvoch, do seba zapadajúcich rámov.
Na prvú časť rámu pripevníme jemnú sieť, prípadne tkaninu. Položíme druhú časť na prvú
a umiestnime do nádoby s vodou.
Do formy nalejeme rozmixovanú zmes papiera a rozprestrieme rovnomerne do rohov a krajov
formy. Zvyšnú vodu z formy necháme pomaly pretiecť. Tento proces môžeme urýchliť
pomocou špongie alebo valčekom. Odstránime vrchný rám a na obsah formy priložíme ďalšiu
tkaninu alebo sieť. Jemne oddelíme náš budúci list papiera od formy otočením hore nohami.
Prebytočnú vodu odstránime valčekom alebo iným valcovitým objektom a necháme vysušiť.
Výsledkom je vlastný recyklovaný papier. Tento papier môže nadobudnúť rôzne vlastnosti
podľa toho, aký papier sa použije pri vytváraní zmeny, podľa farieb, objektov atď. Taktiež
môžete do jednej formy pridať dve rôzne zmesi a oddeliť vykazovacími formami. Vyskúšajte
vytvoriť kreatívne vlastné papiere pre každého člena tímu, ktoré je možné využiť ako vianočnú
menovku. Nebojte sa skúšať a pozmeniť postup výroby.
Inšpirovať sa môžete aj týmto návodom s obrázkami na https://labak.net/u/rl/117. Tešíme
sa na kreatívne výtvory Nezabudnite priložiť fotky z tvorby a slovný komentár z priebehu
riešenia úlohy.

Čaká nás najkrajšie obdobie v roku, všetci sa tešíme na Vianoce. Vaša škôlka bude iste krásne
vyzdobená. Jedným zo symbolov týchto sviatkov je stromček. Na jeseň už všetkým listnatým
stromom listy opadli, ale ihličnaté stromy sú stále krásne zelené. A práve tie si ľudia už oddávna
prinášali domov práve na Vianoce. Pani učiteľka vám môže pred popoludňajším spánkom
prečítať rozprávku o škôlke pre vianočné stromčeky.

Libuša Friedová

O vianočnom stromčeku
Niečo ti poviem: Aj vianočné stromčeky majú škôlku! Čestné slovo, že majú! Iba nie takú škôlku,
ktorá má dvere, hračky a pani učiteľky! Vianočné stromčeky majú škôlku v krásnej hore. Pod
modrým nebom so slniečkom, s mrakmi, s dažďom aj so snehovými vločkami. Naozaj. Tam každý
vianočný stromček najprv spí v hline ako semiačko. No, trocha si tam ešte poleňoší ako bábätko
v hnedej perinke. Naozaj si tam podriemkava a zrazu sa začuduje: „Čo to? Tuším mi rastú
korienky. A aj ihličnatá kečka. A naozaj! Už nie je semiačkom, ale maličkým smrečkom alebo
jedličkou, alebo malilinkou borovicou.
Tak si tam rastie – a zrazu už nie je iba takým ihličnatým bábätkom. A šup! Presadia ho do veľkej
lesnej školy. Tam sa má ešte len krásne. Všade okolo má ihličnatých kamarátov. Vietor ho hojdá.
Dáždik ho sprchuje. Slniečko ho suší. Snehové vločky mu sadajú na konáriky. Počuje, ako krásne
spievajú lesné vtáčiky. Ako tam ďateľ v červenej čiapočke preklopáva stromy, klop, klop, klop!
Vidí veveričky, ako si sušia hríbiky na zimu. „No toto?“ čuduje sa, keď mama medvedica
vychováva malých medvedíkov. Pac! Pac! Pacne im, aby počúvali. Počuje ako v noci dup, dup,
dupocú jazvece. A v noci nad ním svietia všetky hviezdy. Mesiačik sa gúľa nebom ako futbalová
lopta na ihrisku! A, samozrejme, vianočný stromček v lesnej škôlke pozná, ako voňajú lesné
jahody, černice, čučoriedky. Ba aj ako rozvoniavajú lesné konvalinky! Aj hríbik dubáčik v lesnej
tráve! Tak sa potom nečuduj, že vianočný stromček u vás doma v izbe na Štedrý deň tak zvláštne,
neobyčajne a úžasne rozvoniava.
Veď to on ti takto rozpráva, ako sa mal v lesnej škôlke, v lesnej škole.... Čestné slovo!

Ako by ste chceli, aby vyzeral váš vianočný stromček? Skúste spoločne nakresliť čo najväčší
stromček, ktorý by spĺňal požiadavky každého z vás. Nebojte sa zlepiť pár papierov, prípadne
siahnuť po baliacom papieri. Nebojte sa umiestniť na stromček vaše obľúbené ozdoby,
predmety a trošku experimentovať.

V rozprávke ste mohli počuť o 3 druhoch stromov. Ktoré to boli? Všimli ste si niekedy, že
niektoré predmety plávajú na vode? Ako je možné, že sa tieto predmety nepotopia? Napríklad
ihličie, ľahký list či hmyz (korčuliarky).
Povrchové molekuly vytvárajú na rozhraní medzi kvapalinou a vzduchom akúsi „fóliu“, ktorá je
odolná proti pretrhnutiu. Povrchové napätie môžeme teda chápať ako silu, ktorá je potrebná
na to, aby sme danú „fóliu“ pretrhli. Vyskúšajte si pokus, pri ktorom môžete pozorovať
narušenie povrchového napätia, podarí sa vám nájsť vianočnú hviezdu?

Pomôcky: Tanier s obrázkom na dne, (ale môže byť aj bez neho) voda, ligotavé trblietky,
alebo mleté čierne korenie, saponát, vatová tyčinka na čistenie uší
Postup: Do taniera nalejeme vodu, počkáme, kým sa hladina ustáli a molekuly vody vytvoria
povrchové napätie. Hladinu opatrne poprášime trblietkami alebo mletým korením, čím
zvýrazníme povrch. Na vatovú tyčinku naberieme kvapku saponátu, ktorý kvapneme do
stredu hladiny.
Nakreslite a napíšte nám, čo pozorujete po kvapnutí saponátu a ako sa Vám pokus páčil. Ak
použijete trblietky, pokus bude vianočný.
Ďalším zo spôsobov, ako umožníme predmetom plávať na vode je zvýšenie hustoty
a viskozity, čo si ukážeme na ďalšom krátkom pokuse.
Pomôcky: Miska, škrob, voda
Postup: V miske zmeškajte škrob s vodou približne v pomere 2:1. Podľa potreby môžete
pridať škrob alebo vodu pre dosiahnutie cielených vlastností. Výsledná zmes má zaujímavé
vlastnosti, na rýchly dotyk pôsobí tvrdo, vieme z nej spraviť guličku, ale v priebehu niekoľkých
sekúnd sa roztečie. Opíšte ako sa správala, skúste s ňou chvíľu robiť pokusy a napíšte nám
ako sa kvapalina správala. Nebojte sa si všetci vyskúšať prácu s touto zmesou. 😊
Všetky svoje pozorovania z oboch pokusov si zaznamenajte – zakreslite do svojich
bádateľských denníčkov. Pošlite nám fotografie a kresby z realizácie a pani učiteľky prosíme
o slovné opísanie vášho bádania. Tešíme sa na riešenia a obrázky, želáme krásne Vianoce a
nech si každý z vás nájde pod stromčekom krásny darček a zažije tie najúžasnejšie sviatky. ☺
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