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SONDA II.

Od vzletu první sondy do vesmíru se v dci neustále snaží tato vesmírná za ízení vylepšovat. Vznikly 
dokonce celé vesmírné stanice, na nichž ve „žijí“ astronauti. Pro vylepšení družic a raketoplán  využívají v dci 
nejmodern jší poznatky, materiály a technologie, aby vytvo ili ten nejlepší vesmírný koráb nebo za ízení tak, aby 
splnil zadaný úkol.

Motivace:

PET lahve, pumpi ka na kolo, tavná pistole, korkové zátky s dírou, lepicí páska, vodicí ty  (rovná kula-
tina délky alespo  1,5 m), „šlaušky“ – hadi ky k pumpi ce na kolo, které se dají spojit, papírové kroužky (z toaletní-
ho papíru), karton, n žky, barvy + spreje (na ozdobu).

Pot eby:

Planeta Pomoc – viz p íb h v úvodu metodiky.Legenda:

Tato aktivita navazuje na ML T3, kdy jste získali ur ité zkušenosti s výrobou rakety dle návodu 
a jejím následným chováním p i odst elu. Tyto zkušenosti nyní využijete p i tvorb  vlastních raket a prove te zm ny 
a inovace raket tak, aby následn  dolet ly co nejdále.  

Rozd lte ú astníky do tým  po 3–5 osobách. Každý tým si pak navrhne a vyrobí svou vlastní raketu. Vedoucí musí 
zajistit, aby všichni m li stejné podmínky a pot ebný materiál. Po dokon ení raket uspo ádejte sout ž v doletu, p íp. 
p ed vzletem vyhodno te i estetické ztvárn ní rakety. Všechny rakety by m ly startovat zárove . Nezapome te ocenit 
i ty, kterým se nap íklad nepoda í start. Nakonec si vym te navzájem své poznatky a vylepšení na raketách. 

Pro p íklad je zde n kolik zm n, které mohou (dle provedení) zv tšit dolet:
• Pom r velikosti PET lahve a vody jako paliva. 
• Tvar a po et stabilizátor  (mohou zv tšit hmotnost i odpor vzduchu). Také by mohlo n koho napadnout p id lat 

raket  k ídla, aby ve vzduchu klouzala.
• Úhel náklonu rakety p i startu a startovní plocha. Bude-li p ekážka (zem ) kolmo ke sm ru tryskání vody, bude 

ú innost v tší.
• Zvýšení tlaku v lahvi p ed startem. Jiné návrhy špuntu, nap íklad použití pojistky.
• Tvar lahve m že zm nit odpor vzduchu. Je možno jí p id lat špi ku z kartonu.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Pravda, Poznání a P átelství.

Provedení:

as p ípravy

3 hodiny

as realizace

1 hodina

Prostor

venku

Ro ní období

jaro–podzim

Po et ú astník

3–5 osob

V ková kategorie

15+

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, k ešení problém , ke komunikaci, sociální a personální, 
ob anská, pracovní.

Podpora iniciativy a tvo ivosti, aktivity p i ešení problém , spolupráce v týmu.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

Zrakov  postižení – záleží na typu postižení. Leh í stupe  – zabezpe it 
bezpe nost p i p íprav , pracovat v dob e osv tleném prostoru. Nutná 

asistence. T žší stupe  postižení – nevhodné.

Sluchov  postižení – dát si pozor na to, aby ú astník byl poblíž a m l možnost p i vysv tlování odezírat ze rt  
vedoucího – vysv tlování krok za krokem.

Pohybov  postižení – záleží na typu postižení. Pomoc vedoucího p i p íprav , vymezení pracovního prostoru.

Mentáln  postižení – záleží na typu postižení. Vedoucí ú astníky vede krok za krokem a pomáhá.

e ov  postižení – bez omezení. Jen dát dostate ný prostor na dotazy a komunikaci.

Obtížn  vychovatelní – striktní hranice a pravidla p i práci, kontrola innosti.

Jedinci se speci  ckými poruchami u ení a chování – bez omezení. Pro jedince s ADHD mít p ipraveny další úkoly, 
než se pokro í k dalším kroku.

Výjime n  nadaní a geniální – navrhnout vlastní vylepšení rakety, vytvo ení vlastního modelu.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:
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Bezpe nost – vymezit letový prostor, nasm rování letu rakety tak, aby nedošlo p i vzletu a dopadu 
k ublížení na zdraví i poškození majetku. 

P i práci s tavicí pistolí – lepidlo m že zp sobit vážné popáleniny.

Pozor na:

Moje poznámky:


