VÝZKUMNÝ ÚKOL FLL 2011
“Potravinový faktor” – Udržování potravin v nezávadném stavu
Identifikuj problém
Tvou výzvou v letošním projektu je prozkoumat to, co jíš. Až se dozvíš, jak se dostanou
potraviny z půdy až na tvůj stůl, zjisti, kde a jak se mohou zkazit nebo se do nich může dostat
něco nepatřičného. Vyber jeden ze zjištěných problémů, abys mohl navrhnout jeho řešení nebo
prevenci. Možná zjistíš, že tvoje potravina je přirozeně ohrožena působením parazitů, bakterií a
jiných mikrobů. Možná je její ohrožení zaviněno lidskou činností (použitím prostředků na
likvidaci hub a plevele, pesticidů nebo znečištění jedovatými odpady) anebo se do potraviny
dostal cizí předmět (kámen, špína, sklo, kov), nevhodná přísada nebo lék z nemocného
zvířete. Vyber si potravinu a související nalezený problém a zjisti, jak se mu vyhnout. Kontaktuj
profesionály, kteří pracují v oblasti, kde bydlíš. Využij všechny dostupné výzkumné prostředky,
které máš k dispozici. Buď připraven se podělit o zdroje informací, proto je dobře zaznamenej.

Navrhni nápadité řešení
Jakmile se tvůj tým rozhodl pro řešení určitého typu zjištěného znečistění nebo zkažení
potravin, přijď s novátorským řešením tohoto problému – s novou myšlenkou nebo zlepšením
procesu, který se při řešení již používá. Co se tedy dělá, aby se řešil problém, kterým se tvůj
tým zabývá? Co by se ještě mohlo udělat? Co vyžaduje řešení, které navrhuje tvůj tým? Jak
vaše řešení přispěje k ochraně vybrané potraviny? Skvělé řešení může vyžadovat veškerou
vaši představivost a nápaditost, kterou jako tým máte. Řešení se může zdát tak jasné, že se
budete divit, proč problém vůbec existuje. A pamatuj, nejdůležitější je dobře se u toho bavit!

Poděl se o poznatky
Pověz ostatním o problému, který jsi zkoumal, a jak přesně může vaše řešení pomoci.
Vyber způsob, jak se podělit o své poznatky. Zde je několik tipů, jak to udělat. Připrav
přednášku pro rodiče. Vytvoř webové stránky. Zahraj scénku. Napiš a nakresli komiks. Zarepuj.
Vyrob plakát. Rozdej letáky. Napiš básničku, písničku nebo příběh. Zveřejni videonahrávku na
YouTube

nebo Facebooku. Seznam se svým výzkumem výrobce potravin, zemědělce,

inženýry nebo takové skupiny lidí, které se řešením problému již zabývaly. Tvoje prezentace
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může být jednoduchá nebo detailně vypracovaná, vážná nebo zábavná a zároveň poučná.
Tvoje nápady mohou změnit svět!

Prezentuj svoje řešení na turnaji
Abyste měli nárok na ocenění v rámci Prezentace výzkumného úkolu FLL, musíte připravit
přímou živou prezentaci, která bude obsahovat:
•

popis potraviny, kterou si váš tým vybral, a co jste se dozvěděli o její cestě na váš stůl.

•

popis problému, který se může vyskytnout od začátku produkce až po konzumaci.

•

popis novátorského řešení vašeho týmu.

•

popis výzkumu, který váš tým provedl a seznam zdrojů informací, které pomohly vašemu týmu
problém definovat a navrhnout řešení. Uveď zdroje informací pro výzkum, zmiň knihy,
časopisy, webové stránky, odborné zprávy a další zdroje, které jste použili, abyste se
dozvěděli o řešeném problému a lidech, kteří na něm pracují.

•

časový harmonogram, který zaručí, že prezentace nebude delší než 5 minut.

•

použití audiovizuální techniky pouze pro podporu přímé živé prezentace.
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