VÝSKUMNÁ ÚLOHA FLL 2011
„Food Factor“ – Bezpečné potraviny
Nájdite problém

Tohtoročná výskumná úloha sa týka jedla. Preskúmajte cestu, ktorou sa jedlo dostáva
z výroby až na váš stôl. Zistite ako a kde by sa mohlo pokaziť alebo znečistiť. Na jedno
takéto riziko sa zamerajte. Dá sa mu úspešne predchádzať? Čo robiť vtedy, keď už
k poškodeniu potravín dochádza? Nehrozí vašim potravinám, že budú znehodnotené
prirodzenými škodcami, baktériami a mikróbmi? Alebo kvalitu vašej potravy ohrozuje skôr
činnosť človeka? Sú to napríklad prostriedky na ničenie buriny, hubových plesní, pesticídy,
toxický odpad, mechanické znečistenie (kamienky, špina, sklo, kovy), nebezpečné prísady,
alebo látky z veterinárnych liekov, ktoré sa dostali do potravy? Zvoľte si jedno jedlo a
nejaký problém, ktorý sa ho týka. Zistite, ako by sa tento problém dal odstrániť.
Poraďte sa s odborníkmi vo vašej komunite alebo v jej okolí. Použite akékoľvek výskumné
postupy a nástroje. Všetky svoje zdroje informácií si dôsledne zaznamenajte, aby ste ich
vedeli vysvetliť.

Navrhnite vynaliezavé riešenie
Ak ste sa už zamerali na istý problém znečistenia alebo znehodnotenia potravín, vašou
úlohou je vyvinúť inovatívne riešenie, ktoré tento problém odstráni, alebo aspoň zmenší.
Môžete navrhnúť celkom novú myšlienku, alebo zlepšiť nejaký postup, ktorý sa už používa.
Aké spôsoby riešenia zvoleného problému sú doteraz známe? Čo iné by sa dalo urobiť? Čo
všetko je potrebné na uskutočnenie vášho riešenia? Ako presne môže vaše riešenie
pomôcť ochrániť potraviny? Dobré riešenie bude vyžadovať všetku vašu predstavivosť a
um, ktoré váš tím vie dať dokopy. Môže sa vám zdať, že je neuveriteľné, že problém vôbec
ešte existuje a nebol doteraz vyriešený. Nezabudnite, že najdôležitejšie je, aby vás to
bavilo!
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Zdieľajte svoje objavy
Porozprávajte o probléme, ktorý ste preskúmali, ostatným. Vysvetlite im, ako presne
vaše riešenie funguje. Sami si zvoľte, akým spôsobom to urobíte: či už o tom
porozprávate rodičom, vytvoríte si webstránku, pripravíte si scénku, nakreslíte komiks,
zarapujete, vyrobíte plagát, rozdáte letáčiky, napíšete básničku, pesničku, alebo nejaký
príbeh. Nahrajte svoje video na YouTube alebo Facebook. Ukážte svoj výskum výrobcom
potravín, farmárom, inžinierom, alebo skupinám, ktoré sa problémom zaoberajú. Vaša
prezentácia môže byť celkom jednoduchá, alebo i úplne dokonalá, vážna, alebo úsmevná.
Vaše nápady môžu zmeniť svet!

Predveďte svoje riešenie na turnaji
Ak chcete získať cenu FLL za výskumný projekt, vaša prezentácia by mala spĺňať nasledujúce
body:

• opisuje potraviny, ktoré ste si vybrali, a čo ste sa dozvedeli o ich ceste z výroby na váš stôl
• opisuje problém, ktorý sa môže týkať čohokoľvek od pestovania alebo chovu, až po
konzumáciu potravín

• vysvetľuje vynaliezavé riešenie navrhnuté vaším tímom
• ukazuje výskum, ktorým sa váš tím zaoberal, informačné zdroje, ktoré vám pomohli nájsť
problém a riešenie: knihy, časopisy, webstránky, správy a iné zdroje, ktoré ste použili, aby
ste sa o zvolenom probléme a ľuďoch, ktorí ho riešia, dozvedeli čo najviac.

• pomenováva a opisuje aspoň jedného vedca, inžiniera, alebo lekára, ktorí na tomto
probléme pracuje.

• zvládnete ju pripraviť a odprezentovať za 5 minút alebo skôr
• používa mediálne prístroje len na vylepšenie živej prezentácie
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