
Ahoj kamarádi,
další měsíc je za námi, pomalu už budeduben a pro vás tu máme další výsledkyDuhových Střípků.
V minulém kole jste se zabývali energiía dopravou. Teda spíš tou dopravou, protože energetickému úkolu se nikdo věnoval. Pojďme se teda podívat, jakýmidopravními prostředky přijedete.
Naprosto vyčerpávající porovnávacítabulku nám poslali děcka z Modrékrve. Z ní jsme například zjistili, že zTišnova do Mikulčic je to letadlem 160km, které by uletěli za 45 min a stálo byto 3064, Kč. Ale to je podle Modré krvevelká zátěž na životní prostředí. Stopemje to prý nebezpečné. Lodí se prý přímopřiplout nedá. Je to prý kolem dokola Evropy 5000 km a trvalo by to 10 let. Nakonec si vybrali vlak. Je to prý rychlé a docela šetrné k životnímu prostředí, docelapohodlné a může jich je celá parta dohromady. Modrá krev nám také poslala návrhy některých dopravních prostředkůbudoucnosti. Nejvíc nás zaujala helikoptéra poháněná ježděním na skateboardu.I když dorazila už mírně rozpadlá, princip jsme podle popisu pochopili. Rádi

byxchom to někdy vyzkoušeli. Vynálezce se jmenuje Ing. Tučňák :)
I Červení by rádi letěli, ale uvědomují

si, že by to mělo na přírodu špatný vliv.Autobus je podle nich taky málo šetrnýk životnímu prostředí a navíc ničí silnice. Vlak je sice rychlý, ale musí se kvůli

němu stavět koleje. Nejlepší, pokud jdeo přírodu, je jít pěšky, ale to zase trvá.Nakonec by teda Červení šli nejspíš vlakem, popřípadě i pěšky. Nakonec shrnuli, že doprava by podle nich měla být:šetrná k životnímu prostředí, pohodlná,aby neničila silnice, hezká a rychlá. Ičervení navrhli futuristické dopravníprostředky podle svých požadavků.Zvláště obojživelné vozítko ve tvaruželvy s červenými sluněčními panely senám líbí. Navrhla ho Trnka.
Několik různých návrhů dopravy probudoucnost poslali čejkovičtí. Zajímavébylo především využitízvířecí síly. Opakovaným motivem i u jiných skupinbyly světlometa ze světlušek. No nechtěl bych být v jejich kůži, zavřenýněkde na kapotě :) To už byl troškulepší šlapací Sandman 3000 XM od neznámého autora. Nejlepší z produkceOstrého Tesáku však byl KarolíninSKATEBOARD. S růžovým křeslemjde jistě o dost pohodlnou záležitost,která dokáže využít sílu větru, slunce abiopaliv.
Ani Postižení medvědi však nezaháleli.Vznášedlo na oxid uhličitý od Radima
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nevypadalo vůbec špatně, ale má trochunepřehledný nákres. Hustoletadlo od Anny opět (zne)využívá hnací síly zvířat.Šestispřeží cvičených hus jej dokážehnát rychlostí 300 km za hodinu. Marekposlal propracovaný návrh ZVEROREX M1SP. Opět tu jde o to, že dravcijsou lákáni na kus masa a jak k nemu varáží, pohání vozidlo. Asi ten pohyb nebude úplně plynulý :) Takže šlapadlo odJanči a Léni se nám přece jen líbí víc,protože vlastní pohon je vždycky ekologičtější.
Také Prvoci dodali návrhy svých vozidel. Bohužel jejich trysková auta bylabez jakýchkoli popisků s výjimkou slov„kyslík“, „oxid uhličitý“ a MADE INCZECH REPUBLIC“. Ale už od pohledu jde o auta šetrná k životnímu prostředí.

No a obratem se vracíme zpátky doTišnova, protože jsme ještě nepopsali výtvory dalších tří oddílů.
Ludmila z Milášků vytvořila parádnímodrý vrtulník na vzduch. K jeho výbavě patří padák, lednička, lavička, vrtule, telefon na vítr, skříň a automatickébrzdy.
Ažka z Dropků vytvořila auto na trojitýpohon, ale jeden z nich je tu nezveřejnitelný. Řízek vytvořil nádherný samohybna vodu a šlapání.
Za všechny nápady, které jste nám poslali vám děkujeme. Prodáme je některétovárně, která je začne vyrábět a budemebohatí, díky vám!
Výsledky si můžete prohlédnout na
pravo. My už se jen loučíme. Nějak nám
nezbylo místo na nic dalšího :)

Skupina Společný Jednotlivci Celkem

Starší

Červení 5 1 16

Postižení medvědi 4 1 14

Ostrý tesák 4 1 14

Modrá krev 5 1 11

Žlutí - - 7

Zelení - - 3

Sněženky a Kamzíci - - -

mladší

Vohryzci 4 1 12

Dropci 4 1 10

Milášci 3 1 8

Ještěrky - - 5

Vlkani - - 4

Prvoci - - 4

Veverky - - -




