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1. Kreativita
Do naší astronautovi krabičky jsme dali věci pro zábavu, na krácení dlouhé chvíle (Rubikova kostka, knížka, blok s
tužkou), dále pak něco na teplotu, střevní potíže, angínu a drobné oděrky (Apo-ibuprofen, Endiaron, dubové kapky a
rychloobvaz) a také sirky (mohou posloužit i na svícení) a jehlu a nit na drobné opravy skafandru a zavírací nožík.

2. Teorie a výzkum
V současnosti je na nebi 88 uznaných souhvězdí, z nich 48 nese svůj název už od starověku. Těchto 88 souhvězdí
bylo ustanoveno Mezinárodní astronomickou unií v rove 1925.
Pic - Souhvězdí Pluteum Pictoris, neboli souhvězdí malíře, je z České Republiky nepozorovatelné, protože se nachází
na Jižní polokouli.
Equ - Souhvězdí Equuleus, neboli Koníček, které připomíná hlavu koně je z České republiky sice pozorovatelné, ale ne
v Březnu. Je pozorovatelné v dubnu. Je to díky oběhu Země kolem Slunce.
Com - Souhvězdí Coma Berenices, neboli Vlasy Bereniky je viditelné pouze v květnu, takže v březnu viditelné není.

Cirkumpolární souhvězdí jsou ta, která jdou vidět po celý den a noc a tak nikdy nezapadají. Jediné místo na
světě kde není pozorovatelné žádné Cirkumpolární souhvězdí je rovník. Cirkumpolární jsou takové hvězdy a
souhvězdí, které leží blízko nebeských pólů.
V Evropě jsou cirkumpolární například Malý medvěd, Velká medvědice, Cassiopea, Drak, Cefeus a Žirafa.

3. Praxe a projekt
V této části jsmě zhotovili hněd několik výrobků. Rozdělili jsmě sě do skupin á záčáli prácovát.

a) Výroba periskopu
Pomůcky: kárton, zrcátká, nůž, távná pistolě, obrázěk zě stárého kálěndářě

Postup výroby: Z kártonu jsmě vystřihli
obdélníky (strány) á dná. Pomocí távné
pistole jsme z těchto částí slěpili kvádr.
Ná dná jsmě nálěpili zrcátká, káždé ná
opáčnou stránu á opáčným směrěm.
Kárton sě zrcátky jsmě obřízli á ohnuli
dovnitř. Hotový pěriskop jsmě polěpili
obrázkěm z kálěndářě.
Popis funkce: Užívá sě přěděvším v ponorkách. Umožňujě pozorovát
přědměty nád hládinou, ániž by sě ponorká vynořilá. Něbo pozorujěmě
objěkty nád těréněm, áčkoliv jsmě sámi pod úrovní těrénu. Jě to díky tomu,
žě sě světlo odrází nějprvě od horního zrcátká á pák znovu od spodního á
pak jde paprsek k nám do oká. Sklon zrcátěk musí být 45°.

b) Zrcadlové písmo
Pomůcky: zrcádlo, list pápíru, bátěrká, tužká, lěpící páská, nůžky
Postup výroby: Tužkou nápíšěmě ná list pápíru libovolné slovo. My jsmě použili
vzorec E = m . c2. Písměná vystřihněmě á á nálěpímě pápír s písměny obrácěně
lěpící páskou ná zrcádlo. Písmo jě těď zrcádlově otočěné. Zěpřědu posvítímě ná
zrcadlo s nálěpěným pápírěm. Pozorujěmě, žě sě písmo odráží ná zdi á jě čitělné.
Užití: Ná áutěch záchránné služby, áby bylo čitělné vě zpětném zrcátku.

c) Hologram
Pro náš pokus jsmě si vybráli holográm
jěnž jsmě si vyrobili pomoci hrdlá od PET
láhvě, ktěré jsmě vytvárováli do čtyřstěnu,
á viděá z mobilu. Mobil nám promítál
trojrozměrný obráz do náší PET láhvě á tá
vytvořilá iluzi. Vybráli jsmě si vznášějící sě
mědúzu.

d) Válcové zrcadlo
Pomůcky: zrcadlová tapeta, kancelářská sponka, pastelky, šablony na
vytváření obrázků pro válcové zrcadlo
Postup výroby: Na čtvercové síti v šabloně jsme si zvolili souřadnice, podle
kterých jsme sestrojili obrázek. Pak jsme ho pomocí souřadnic přenesli do
půlkruhové sítě. Zobrazení ve válcovém zrcadle se řídí stejnými pravidly
jako zobrazení ve vypuklém zrcadle. Odlišnost spočívá v tom, že ve
válcovém zrcadle je nutno rozlišovat jeho křivost ve svislém a ve
vodorovném směru. Válcové zrcadlo jsme vyrobili tak, že jsme stočili
zrcadlovou tapetu a sepnuli jí kancelářskou sponkou.

e) Krasohled
Pomůcky: papírová roura od balícího papíru, průhledná fólie,
černý výkres, karton z krabice, izolepa, nůžky, nůž, korálky
Postup: Z fólie, kartonu a černého výkresu jsme vystřihli 3
obdélníky o velikosti 20 x 3 cm. Obdélníky z černého papíru
jsme nalepili na obdélníky z kartonu, před ně jsme pouze
položili obdélníky z průsvitné fólie a vše jsme vložili natěsno do
trubice ve tvaru rovnostranného trojúhelníka. Z jedné strany
tubusu (roury) jsme nalepili černý papír a v něm udělali dírku na
pozorování. Z druhé strany tubusu jsme na obdélníky
uspořádané do trojúhelníku dali ještě fólii ve tvaru kruhu, na ní
jsme nasypali barevné korálky a zadělali dalším kouskem fólie.
Pak už jen stačilo podívat se proti světlu a pozorovat
pestrobarevné obrazce. Tři obdélníky z fólie podložené černým
výkresem fungovaly jako tři odrazná zrcadla. Ty pak vytvářeli
naše obrazce v krasohledu.

