
VĚDÁTOR

Drony

Drony jsou létající přístroje, které nemají na palubě pilota. Buďto je 

řídí počítačový program, nebo pilot na dálku. Drony nám pomáhají 

díky svým vlastnostem: dostanou se do těžko přístupných míst, mají 

z výšky dobrý přehled a vidí do dálky, dokážou nést náklad. Díky 

tomu se používají k prozkoumávaní terénu, tvorbě map, hledání 

ztracených osob, natáčení krásných záběrů z výšky nebo doručování 

zásileka

Mise Špuntix mapuje asteroid. 

Pomocí Vrtulexu sbírají špunti 

informace o okolí. Pomůžeš jim 

data, která Vrtulex přinesl, 

zakreslit do vznikající mapy�

Poloha je zapsaná pomocí 

souřadnic. Ty fungují tak, že 

písmenko říká, v kterém je 

políčko řádku, a číslo, v kterém 

je sloupci. Takže třeba špuntík 

nám stojí na poli C3, tam kde 

se setká řádek C a sloupec 3. 

Pozor, větší věci můžou být 

natažené přes víc políček�

V�TVO�

Ajajaj, to je zase neštěstí. 

Špunti čutali fočus 

a sesypali několik polic 

ve skladu materiálu. Ještě 

že tu skladníka dělá 

Vrtulex a dokáže vše 

podle programu uklidit 

zpět. Jenomže ouha, oni 

tím míčem sestřelili 

i Vrtulex. Dokážeš místo 

něj uklidit rozsypané 

materiály do polic tak, 

jak tam správně patří� 

Dokážeš rozlousknout 

pravidlo, podle kterého 

je měl Vrtulex uklízet�

BÁDEJ
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Vědátorský list je určen pro vaši zábavu. Jeho vyplnění je dobrovolné a není třeba ho nikde odevzdávat. 

Připravili ho pro vás Petr Hauzírek, Tomáš Fomín, Daniel Špaček, Eliška Tunklová a Kristina Volná. 

www.misespuntix.cz

Ve vesmíru ozkoušené Vrtulexy 

už nasadili i na Déčku. Ale co to 

vlastně dělají? 

Pospojuj písmenka podle pořadí, 

jak za sebou jdou v abecedě. 

Potom pospojuj i čísla v pořadí, 

jak jdou za sebou.

Co Vrtulex dělá? 

VYTVOŘ

A další využití Vrtulexů na Déčku je tu. 

Trpaslíci jsou známí labužníci a milovníci jídla. 

Ačkoliv	 možná bychom mohli přesněji říct, že jsou 

to nenažranci, kteří ztláskají cokoliv a v jakémkoliv 

množství. A jak je v tom mrkev, snědí ještě třikrát 

víc� všem vařit, to zase ne, to oni neumí. 

Inženýr Vrtulka, absolvent kurzů vaření, se rozhodl, 

že bude trpaslíkům připravovat mrkvové svačinky 

a pomocí Vrtulexů jim je doproví do jejich domečků.

Pomoz Vrtulexům najít cestu ke všem domečkům. 

Ale pozor� �ají společnou zásobu ener�ie, která 

vystačí na to, aby uletěly maximálně 10 políček. 

Nakresli oběma Vrtulexům takové trasy, aby obletěly 

všechny trpasličí domečky. Nezapome(, že 

dohromady se Vrtulexy mohou pohnout maximálně 

o 10 políček.

BÁDEJ

V jedné americké 

síti restaurací 

používají drony 

hezkým 

a neobvyklým 

způsobem. Pokud 

si obsluha všimne, 

že u stolu sedí 

zamilovaný pár, 

rychle nad ně 

pošle dron 

s větvičkou jmelí. 

Proč? Protože pod 

jmelím se musí 

zamilovaná dvojice 

přece políbit� HGF

Letí láska!


