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FLL VÝZKUMNÝ PROJEKT 2013 

Připravit se, Zůstat v bezpečí, Napravit škody 

 

Přemýšlej o tom 

 

Desetiletá Tilly Smith vůbec netušila, že jí hodina zeměpisu jednou zachrání život. Tilly a její třída 

mlčky sledovali video o tsunami kdesi na druhém konci světa, na Havaji ve Spojených státech. 

Sledovali jak oceán pění a bublá, jako když naléváte perlivý nápoj do sklenice. Sledovali, jak vodní 

stěna vystoupila z moře a roztříštila se o pobřeží. Viděli škodu, kterou vlna napáchala. Bylo to 

zajímavé, ale zdálo se to tolik vzdálené z městečka Surry ve Velké Británii. 

 

Potom Tilly a její rodina odjeli na zimní dovolenou do Phuketu v Thajsku. Dne 26. prosince 2004 si 

Tilly a její rodina hráli na pláži, když si Tilly všimla něčeho zvláštního. Oceán bublal – téměř jako 

perlivý nápoj nalévaný do sklenice. 

 

Náhle si Tilly uvědomila, že tento zvláštní jev už někde viděla a začala jednat. Řekla svým rodičům, 

že se blíží vlna tsunami. Její rodiče se o vlně tsunami ve škole neučili a tak nevěděli, o co se jedná. 

Tilly jim řekla o tom, co se dozvěděla ve škole a že všichni musí rychle opustit pláž. Její rodiče 

začali jednat také. Řekli o tom, co se dozvěděli od Tilly zaměstnancům hotelu a upozornili je, že 

musí dostat všechny do vyšší polohy – jen pro případ.  

 

Toho dne oceán způsobil víc než šplouchnutí na pláži. Ne dlouho potom, co Tilly všechny 

varovala, se obrovská vlna převalila přes pláže, auta, budovy a vše, co se nacházelo blízko vody. 

Nikdo nezemřel na pláži poblíž Tillina hotelu. Díky ní se všichni dostali do bezpečí včas. 

 

Ostatní neměli tolik štěstí. Vlna tsunami zasáhla pobřeží ve více než 10 zemích. Obří vlna 

vytvořená podmořským zemětřesením zranila více než 100 000 lidí. Ne všichni přežili. Mnoho lidí 
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ztratilo své domovy. Na některých místech nebylo varování dostatečné. Vlna zasáhla Sumatru asi 

30 min po zemětřesení a Tillinu pláž o méně než dvě hodiny později.  

Co se stane, když přírodní síly ubližují lidem a ničí jejich majetek? Přírodní katastrofa. 

Tsunami nejsou jediným přírodním živlem, který může způsobit přírodní katastrofu. Naše planeta 

se pohybuje a mění po milióny let. Když přírodní živly ničí komunity nebo ohrožují mnoho lidí, 

říkáme tomu přírodní katastrofa. Různé přírodní katastrofy se objevují ve všech částech světa. 

Každým rokem je téměř 250 miliónů lidí téměř či zcela zasaženo přírodní katastrofou. 

 

Přemýšlej o tom. 

 Déšť nám dává vodu a pomáhá rostlinám v růstu. Ale, co se stane, když prší tak silně, že 

řeky, potoky a jezera se vylijí do půdy? Povodeň. 

 Když fouká vítr, můžeš pouštět draka či papírové letadlo. Ale, co se stane, když vítr fouká 

tak silně, že bourá budovy a odnáší auta? Tornádo nebo hurikán. 

 Věděli jste, že půda pod vašima nohama se pohybuje. Obvykle je to tak pomalu, že jen 

vědci, kteří se tím zabývají, vědí, že se země hýbe. Ale, co se stane, když se země 

pohybuje tak rychle, že cítíš, jak se země třese, a vidíš tekoucí lávu? Zemětřesení nebo 

vulkanická erupce. 

 

Kterýkoli z těchto přírodních živlů může způsobit přírodní katastrofu. Vašim 

projektovým úkolem v této sezóně je vymyslet, inovativní řešení, které pomůže lidem 

připravit se, být v bezpečí a napravit škody.  

 

 Více informací 

 

Na následující stránce (ocenění a hodnocení) se můžete dozvědět více o tom, jak bude vaše 

prezentace posuzována. 

 

http://www.hands-on-technology.de/en/firstlegoleague/fllfacts/awards.  

 

 

 

http://www.hands-on-technology.de/en/firstlegoleague/fllfacts/awards
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Porotci od vašeho týmu mimo jiné očekávají: 

 Jasné vysvětlení problému a řešení vašeho týmu 

 Použití různých typů výzkumných zdrojů, včetně odborníků v této oblasti 

 Zvážení existujících teorií a řešení při vyvíjení vašeho inovativního řešení 

 Že budete inovativní 

 Že ukážete, že jste přemýšleli o tom, co bude obnášet realizace vašeho řešení ve 

skutečném světě 

 Že se zaměříte na ty, kteří mohou z vaší týmové práce vytěžit, a podělíte se o své poznatky 

 Že najdete způsob, jak vaši práci efektivně a zároveňi kreativně prezentovat 

 

Více zdrojů 

 

Příručka FIRST LEGO League Coaches' obsahuje více informací o FIRST® LEGO® League výzvě, 

turnajích a posuzování. Tyto informace a zdroje jsou také dostupné online. 

 

• The FIRST LEGO League webové stránky poskytují spoustu FLL informací na: 

http://www.firstlegoleague.de/en.    

• Podívej se na Projekt 2013 na: 

http://www.hands-on-technology.de/en/firstlegoleague/saison2013, kde  jsou zdroje a 

odkazy na webové stránky, které vám mohou pomoci začít váš průzkum a jsou zde definice 

mnohých termínů, se kterými se v letošní sezóně můžete setkat. 

Pokud máte další dotazy, napište email na projektovou podporu: fll@hands-on-technology.de.  
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