POHÁR VĚDY – FOCUS 2020

2. kategorie – první stupeň ZŠ
1. kolo – leden – uzávěrka 31. 1. 2020 ve 24:00

Úvodní informace
Milí soutěžící, vítáme Vás v prvním kole již 9. ročníku Poháru vědy – FOCUS 2020. Předtím, než se vrhnete
do práce, prosíme, věnujte pár minut informacím o úkolech, jejich řešení a hodnocení.
Zadání pro každý měsíc obsahuje úkoly z kreativity (hodnoceno 20 %), teorie (hodnoceno 30 %) a praxe
(hodnoceno 50 %). Postup řešení jednotlivých úkolů zapisujte vlastními slovy a dokumentujte vámi
vytvořenými obrázky a fotografiemi.
Na vypracování úkolů máte vždy jeden měsíc. Řešení musí být odevzdáno nejpozději poslední den daného
měsíce do 24:00, kdy kolo končí.
Řešení musí být v požadovaném termínu nahráno do systému na stránkách soutěže, a to v podobě jednoho
souboru ve formátu PDF o maximální velikosti 10 MB. Veškerý obsah souboru (texty, náčrtky, fotografie)
nepřesáhne rozsah 3 stran formátu A4 a je bezproblémově čitelný (jednoduchý font, minimální velikost
písma 11).
Je nám jasné, že byste zvládli popsat a fotkami zaplnit daleko více než jen tři stránky. Musíme však dbát i na
to, aby hodnotitelé byli schopni všechna řešení projít a spravedlivě ohodnotit. Proto řešení nevyhovující
těmto požadavkům budeme - ač neradi - hodnotit nulou bodů. Naopak, za úplné řešení můžete od
hodnotitelů získat za kreativitu 20, teorii 30 a praxi 50 bodů. Celkem tedy můžete získat až 100 bodů za
každé ze čtyř kol základní, korespondenční části soutěže. Součástí každého hodnocení je i slovní zpětná
vazba, co se Vám povedlo nebo co pro příště zlepšit. Pro hodnocení je zásadní vlastní tvorba členů týmu,
nikoliv vedoucího.
Ještě zbývá připomenout jednu novinku. Pro svoji prezentaci finálových kol soutěže bude mít tým
k dispozici POUZE stůl nebo lavici o přibližných rozměrech 1 x 1,5 m (přesné rozměry budou finalistům
upřesněny ve zvacím dopise na finále) a okolí této lavice do vzdálenosti 10 cm od lavice a žádné další místo
nebude možné využívat (stěny, nástěnky, podlaha mimo vzdálenost 10 cm od stolu nebo lavice), proto při
zpracování jednotlivých úkolů zohledněte velikost vašich výrobků vzhledem k této podmínce. A nyní se již
můžete pustit do práce, přejeme vám nejen hodně úspěchů, ale hlavně hodně zábavy a poznání.
Váš tým FOCUS 2020
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1. Kreativita (20 %)
„FOCUS“ je v optice, akustice a matematice ohnisko, „FOCUS“ v překladu znamená zaostři, „FOCUS“
v medicíně označuje ložisko, …
Zaostřete na Pohár vědy a v kreativní části nám představte váš tým a jeho název. Zajímalo by nás, proč jste
si daný název zvolili a také by nás zajímalo, jak si představujete týmové logo, které vás bude provázet celou
soutěží.
Navrhněte logo vašeho soutěžního týmu, nakreslete jej či vymodelujte a vyfoťte nebo jej navrhněte ve vámi
zvoleném grafickém editoru. Také nám prozraďte, jak vznikal a proč jste si zvolili svůj název týmu.
Logo (z řeckého logos = slovo, řeč, zákon, pojem…) je jednoduchá a
dobře zapamatovatelná grafická značka organizace, společnosti,
firmy nebo instituce, ve vašem případě týmu. Firemní (týmové) logo
je následně uváděno na různých firemních (týmových) dokumentech
a materiálech a pomáhá tak identifikaci a tvoří povědomí
o značce (image-building).
obrázek: https:/www.smat.se

2. Teorie a výzkum (30 %)
Připravte si lupu, stolní lampičku nebo kapesní svítilnu (za hezkého počasí můžete využít i světlo ze
Sluníčka), bílý papír.
POZOR: Nikdy se přes lupu nedívejte do světla přímo očima, hrozí jejich poškození!
a) Prohlédněte si, jak to vypadá, když světlo (ze Sluníčka, z lampičky nebo z kapesní svítilny) dopadá
přímo na bílý papír.
b) Prozkoumejte, co se děje, když světlo (ze Sluníčka, z lampičky nebo z kapesní svítilny) dopadá na
papír skrz lupu (zvětšovací sklo) a nakreslete nám to.
c) Soustředění slunečních paprsků pomocí lupy (spojné čočky) nebo dutého zrcadla do jednoho bodu
má praktické využití. Zjistěte, napište a nakreslete nám jaké a jak se bod, ve kterém se paprsky
protnou, nazývá.
d) Soustředí se takhle i jiné než sluneční paprsky? Jaké a proč?

3. Praxe a projekt (50 %)
Šipka za sklenicí s vodou
Na papír nakreslete vodorovnou šipku, umístěte ji 10 až 20 centimetrů za sklenici či průhledný kelímek a
přes sklenici či průhledný kelímek se na ní podívejte. Pak do sklenice/kelímku nalijte vodu a pozorujte šipku
skrz vodu. Jak teď šipku vidíte? (Pokud se šipka výrazně nezměnila, posuňte ji dále od sklenice a pokus
opakujte.) Posouvejte papír se šipkou dál od sklenice a blíž k ní a přitom sledujte, jak se mění to, jak šipku
vidíte. Nakreslete a popište nám svá pozorování. Jakou roli hraje ohnisko v tomto pokusu?
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Pokus podle vašeho výběru
Sestavte fyzikální/matematický model/výrobek/hračku nebo realizujte experiment, ve kterém hraje roli
ohnisko a soustředění paprsků.
Popište potřebné pomůcky, postup výroby modelu/výrobku/hračky či realizace experimentu a princip
činnosti modelu/výrobku/hračky nebo výsledky experimentu a vše doplňte vlastními fotografiemi nebo
vlastními obrázky.
Protože se jedná o první kolo a jsou mezi vámi i úplní nováčci v soutěži, poradíme vám, jakými
experimenty, modely, výrobky či hračkami se můžete inspirovat: sestrojení různých elips pomocí jejich
ohnisek a provázku, využití vodní čočky, čočky ze skleniček, záhadné nápisy či obrázky, šíření zvuku z
ohniska, solární pec a podobně.

obrázky: č. 1 autor, č. 2 https://desertchica.com/diy-solar-oven-smores-kids-science-experiment/, č. 3 https://www.buzzfeed.com

Své pokusy a postup při jejich provádění dokumentujte fotografiemi a obrázky, vše pečlivě zapisujte.
Nejlepší je, když si na své výzkumy pořídíte badatelské deníčky, do kterých si budete vše zapisovat a kreslit.
Deníčky nám nebudete posílat, ale pokud postoupíte do finále, vezmete je s sebou společně s výrobky
z jednotlivých kol.
Nezapomeňte ale, že abychom vůbec dokázali všechna vaše řešení opravit, nesmí to, co nám pošlete,
přesáhnout tři stránky!
Těšíme se na vaše řešení a na shledanou v příštím kole!
_______________________________________________________________________________________
Postup řešení jednotlivých úkolů, výsledky vašeho týmového bádání a další související informace zapisujte a
dokumentujte vždy vlastními fotografiemi.
Vypracované řešení lze odeslat nejpozději do termínu uzávěrky. Hodnoceno bude pouze řešení splňující
veškeré náležitosti uvedené v propozicích soutěže.
S případnými dotazy se můžete obrátit na konzultanta z vaší země pro příslušnou kategorii.
Česká republika a Slovenská republika – 2. kategorie – první stupeň ZŠ – Jitka Houfková –
jitka.houfkova@gmail.com.
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