Deactivate the Bomb
Šéf: Anna Ambrozková,
Potřebný počet IST (na 10 skupin) a jejich role: 10 ke každé skupince jeden
Umístění:
Hrdina + symbolický rámec aktivity:
Hrdina Ratman
My name is Ratman and I am very good at work with all animals. Now I need espacially the
smallest one because I lost numbers of key which can stop the bomb. Please help me!
Já jím asi nebudu - vypadá to spíš na nějakého chlapa, takže až mi dáte lidi do týmu, tak
aspoň jeden z nich by měl být kluk..
Popis aktivity:
bomby – odpočítávat 15 minut a mělo by to jít nějak zastavit – nějakým tím kódem
(čtyřmístným)
řekla bych tak cca 5 minut než pochopí, oč tam má jít (pokud budou fakt tak mladí
a nebudou umět tak dobře anglicky..)
- jak jsme se bavily (já furt to místo ani neviděla, takže nemám zcela reálnou
představu), tak budou na jedné straně a pytle na druhé. No a v tych pytlích.. budou
teda tych pět sad po deseti pytlách a ke každé sadě budou dva týmy
- v pytlách budou mět v každém aspoň jeden kousek toho kódu, který pak seskládají,
aby dostali to dané číslo. Pro vysvětlení - jsou to(byly to) průsvitné zalaminované
folie, malé čtverečky, kde v levém horním rohu bylo číslo, které udávalo pořadí v
kódu a na té kartičce byla namalovaná jedna čárka digitální číslice. Takže třeba
číslo 4 se skládalo ze čtyř kousků a ty, po složení na sebe, dávalo obraz té digitální
čtyřky. Super nápad byl, když jsme si nastříhali rožky, abychom věděli, která sada
kartiček patřila do které sady pytlů - tj. do první patřily s odstřihnutým levým horním
rožkem, do druhé s pravým horním atd. - pátý byl komplet.
- Jo a fajn bylo taky, když jsme dali na kraj kýble s vodou, protože po tom bahně a
želé jsou děti fakt hodně špinavé
Pravidla k vysvětlení:
Bomb will explode in 15 minutes. During this time you have to find key which can stop
it.The key is made up of four numbers, which you must find. In the bags are cards which
you have to giving each other according to the number in the corner. It will give you at the
end the numbers of key.
Materiál:
● zalaminované lístečky
● pytle na odpadky - 80ks/kyblíky ze školní jídelny
● materiál do pytlů
○ kusy polystyrenu do půlky jednoho pytle
○ sláma
○ zrní
○ 15 balíků pilin
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●

○ bahno
○ 50 sáčků želé
○ 20 smetáků smetáky
○ žížaly, červi v hlíně
○ voda
○ koberec s chlupama
rýček a kýbl na nošení hlíny na bahno do pytlů

Bezpečnostní rizika: odřená kolena, pády
Nedostatky:
Bomby se dost kazily - upadávaly matičky, stopovaly se, když neměly. Taky je děti občas
samy vydělaly ze zásuvky a zase zapnuly - některé přišly na to, že když to udělají, tak čas
běží od začátku.
A pak ty lístečky - že se míchaly mezi sebou, ulétávaly a taky se občas podařilo smazat to,
co tam bylo napsané (tou vodou, želém apod.)
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