
“SMART MOVE” - Lepšia doprava – Výskumný projekt 

Úvod

Na  doprave  sme  všetci  závislí  každý  deň.  Cestujeme  do  školy  alebo  do  práce,  na  krúžky, 
športoviská, za priateľmi a za rodinou. Každý deň potrebujeme šaty, jedlo, vodu a lieky, ktoré k 
nám cestujú rozličnými spôsobmi. Množstvo tovarov má za sebou dlhú cestu, kým sa dostanú až k 
nám. Prichádzajú z ďalekých krajín, cez oceány ponad horami a púšťami a na koniec aj ulicami, 
kde bývame. Okrem tovarov k nám putujú informácie – od odborníkov, učiteľov, priateľov a rodiny. 
Prichádzajú  nám  slovným  podaním,  telefonicky,  v  knihách,  na  webstránkach  a  v  textových 
správach. 

Experti vyvinuli inteligentné spôsoby ako sa krehký zemiakový lupienok môže dostať z výrobne až 
do obchodu bez toho, aby bol poškodený, ale len napr. v Nemecku sa na cestách zraní až 70 tisíc 
cyklistov ročne. Je naša doprava taká bezpečná, ako by mohla byť? Milióny ľudí denne zostávajú 
čakať v dopravných zápchach. Je naša doprava taká efektívna ako by mohla byť?

Vašou úlohou je poobzerať sa okolo seba a objaviť ako cestujú ľudia, zvieratá, informácie a veci vo 
vašej  blízkosti.  Keď  sa  zorientujete  v  tom  ako  sa  ľudia  a  veci  vo  vašom  životnom  priestore 
presúvajte, vyberte si jeden hlavný spôsob dopravy a urobte výskum. Čo ľudom a veciam bráni v 
tom, aby sa bezpečne dostali tam, kam chcú? Je niečo, čo im bráni v efektívnej doprave, tak aby 
sa dostali tam, kde potrebujú rýchlo a použitím čo najmenšieho množstva energie? Ako by váš tím 
mohol pomôcť vyriešiť niektorý z týchto problémov?
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1. Nájdite a identifikujte problém

Preskúmajte ako rozličné druhy dopravy vplývajú na váš životný priestor. Vyberte si jeden problém 
a zistite ako sa s týmto problémom vaše prostredie vyrovnáva.

Postup:

• Projekt začnite tak, že opíšete svoj životný priestor. Zamerajte sa na konkrétny životný 
priestor. Môže to byť vaša škola, mesto, krajina, alebo svet. Poukážte na vlastnosti 
zvoleného životného priestoru. 

• Ďalej si napíšte zoznam spôsobov dopravy. Ako ľudia, zvieratá, informácie, a veci do 
vášho priestoru vchádzajú, vychádzajú, prechádzajú cezeň a pohybujú sa v jeho vnútri. 

• Vyberte jeden spôsobo dopravy ľudí alebo vecí vo vašom životnom priestore a zistite si o 
ňom viac informácii. Či si vyberiete lietadlá, lode, vlaky, autá, nákladné vozy, skateboardy, 
kolieskové korčule, bicykle, somáre, lamy, ťavy, alebo vlastné nohy... je čas na výskum.

• Prediskutujte rozličné otázky. Napríklad: V čom je spôsob dopravy nebezpečný? Čo bráni 
ľudom, zvieratám a veciam v tom, aby sa dostali tam, kam potrebujú? Prečo to trvá 
dlhšie? Prečo spotrebujú viac paliva?

• Využite rôzne zdroje informácii (webstránky, knihy, správy, …)
• Zistite si informácie u odborníkov, ktorých práca sa týka vášho životného priestoru (napr. 

polícia, vodiči  dopravní, energitickí a informační technici a vedci) 
• Pripravte sa na to, aby ste svoje informačné zdroje zdielali s ostatnými. 

2. Navrhnite inovatívne riešenie

Na základe zozbieraných informácii navrhnite riešenie, alebo zlepšite už existujúce riešenie. Ako 
toto riesěnie pomôže vášmu životnému priestoru? Ako pomôže životnému prostrediu a povedie k 
bezpečnejšej a jednoduchšej doprave? Čo všetko treba, aby sa vaše riešenie mohlo uskutočniť?

Rada: 
• Buďte tvoriví. Buďte blázniví. Buďte vážni – možno nájdete riešenie, ktoré sa zdá byť také 

jednoduché a očividné, že je až nepochopiteľné, prečo problém vôbec existuje.  
• Overte si, či by sa navrnuté riešenie naozaj dalo použiť a prípadne urobte potrebné 

zmeny. 
• Posúďte, ako by sa váš tím mohol podielať na uskutočnení tohto riešenia. 
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3. Zdieľajte riešenie vo svojej komunite

Aj tie najlepšie nápady sú zbytočné, ak o nich nikto nevie. Povedzte verejnosti o probléme, ktorý 
ste preskúmali a ukážte im, ako vaše riešenie môže pomôcť. 
Na  turnaji:  Spôsob,  akým  predvediete  to,  čo  ste  zistili  a  naučili  sa,  si  zvolíte  sami.  Vytvorte 
webstránku, zahrajte scénku, nakreslite komiksovú knižku, alebo plagát, rozdajte letáčiky, vymyslite 
básničku, pesničku, alebo príbeh.  

Rada: 

• Postupujte podľa uvedených krokov: opíšte svoj životný priestor, zvolený problém a 
navrhnuté riešenie. 

• Predveďte, že ste vykonali výskum a porozprávajte o zdrojoch informácií, ktoré ste využili. 
• Dokumentujte ako ste zdieľali výsledky s ľudmi mimo vášho tímu.

4. Neviete kde začať?

Informácie a námety nájdete aj na našich stránkach. Na adrese: 
   www.firstlegoleague.sk/index.php/fll2009
nájdete príručku “Ako na výskumný projekt?”,  ktorá obsahuje všeobecné informácie a linky na 
informačné zdroje, ktoré vám môžu pomôcť začať s výskumom. Ak máte viac informácii, napíšte 
email na:  fll@hands-on-technology.de

Želáme vám veľa zábavy!
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