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TERRA NOSTRA
Naše hlava z nás udělala pány, ne-li přímo Bohy nad životem a smrtí, stali jsme se tvůrci a ničiteli a mysleli si, že máme vše pod kontrolou.
Že nám vše projde…

CÍLE, ORGANIZACE A PŘÍPRAVA HRY
Upozornění: Tento booklet slouží pouze organizátorovi hry. Obsahuje informace o průběhu hry i řešení všech úkolů! Nedávejte do rukou
účastníkům!
TERRA NOSTRA je úniková klimatická hra, která u účastníků dosahuje těchto cílů a dopadů:
● Účastník pochopí na konkrétním příkladu, jak různé typy půdního pokryvu a využití krajiny ovlivňují teplotu, proudění vzduchu
i množství srážek.
● Účastník bude umět svými slovy popsat, co znamenají adaptační a co mitigační opatření v rámci změn klimatu.
● Účastník bude umět uvést alespoň čtyři adaptační opatření, která mohou zmírňovat dopad klimatických změn na městské prostředí.
● Účastník bude umět uvést alespoň čtyři mitigační opatření, která mohou pomáhat předcházet klimatickým změnám.
● Účastník bude umět popsat souvislosti mezi příčinou klimatické změny a jejím následkem.
● Účastník zažije spolupráci v týmu.
● Účastník bude analyzovat data a vybere ta správná k řešení jeho problému.
● Účastník bude komunikovat s ostatními a bude předávat informace.
Celkový čas hry: 90-135 minut (2-3 vyučovací hodiny)
1.
2.
3.
4.
5.

FÁZE – Úvod hry: 15 minut
FÁZE – Začátek krize: 3 minuty
FÁZE – Řešení krize: 30-70 minut
FÁZE – Kontrola protokolu: 5 minut
FÁZE – Reflexe: 45 minut (podle velikosti skupiny může být i déle)

Počet hráčů ve skupině: 4-7
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Herní materiál: ke stažení ZDE.
Hra obsahuje: 30 karet klimatických opatření, 25 čísel neuronového počítače, 3 šablony rukou, 12 písmen labyrintu databáze, 1 lodní deník,
1 posádkový manuál, 10 průběžných zpráv systému, 1 posádkový list AI pro organizátora, 3 zprávy v neuronové databázi, 2 rozbité obrazovky,
1 zpráva o aktuálním stavu lodi, 16 řídících panelů, 11 zadání řešení, 1 protokol okamžité reakce, 3 výsledné zprávy analýzy systémů, 1 zvuková
stopa (YouTube).
Další materiál potřebný ke hře: provázek, fixa, 2x tužka, počítač s připojením na internet, reproduktory, kalkulačka.
Příprava hry:
1. Připravte herní místnost tak, aby v ní byl dostatek prostoru k pohybu (lavice a stoly dejte na stranu – můžete je přikrýt). Místnost
představuje velín vesmírné lodi, můžete ji v tomto duchu, jakkoliv ozdobit, zatemnit atd.
2. Připravte si balíčky jednotlivých sektorů, systémů a fází hry, které obsahují úkoly a
šablony řídících panelů, je jich celkem 13. Seznam naleznete na straně XX. Rozstříhejte
Rozbité panely (Balíček Počátek krize, příloha PK3), každý na 10 kusů a smíchejte je
dohromady.
3. Pověste na určité místo 4 šablony úvodních řídících panelů (v levém spodním rohu
označeny úvod/závěr a permanent) – toto místo se bude nazývat řídící pult a bude
důležitým centrem hry (Balíček Příprava hry, PH1).
● Panely označené v levém spodním rohu slovem PERMANENT budou viset ve stejném stavu od začátku do konce hry.
● Panely označené v levém spodním rohu jinak budou během hry nahrazovány a občas se můžou vrátit i zpátky (mějte o nich
Řídící panel Motory lodi.
tedy přehled).
4. Na určitém místě v místnosti položte na zem/stůl 30 karet klimatických opatření (dejte je do mřížky, kruhu, spirály…), tak aby na ně
hráči dosáhli (Balíček Příprava hry, PH2).
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5. Pomocí provázku vytvořte kruh o průměru 2 až 3 metry a do něj vložte čísla od 1 do 25 = Neuronový počítač (Balíček Příprava hry,
PH3).
6. Na stůl položte vedle sebe tři šablony rukou (Balíček Příprava hry, PH4) = Konfigurace
neuronového jádra.
7. Na zem (někde nedaleko zdi) položte 12 karet labyrintu přesně dle obrázku. Mezi labyrint a zeď
položte kartu s nápisem Neuronová databáze (Balíček Příprava hry, PH5) a okolo něj položte karty
Projektová dokumentace oprav (Balíček Zpráva o stavu lodi T-10, ZS1) kompletní Interní zprávu pro
velení oprav lodi (Balíček Západní sektor, Z1)) a Příčiny problémů hydrosféry (Balíček Hydrosféra,
H1).
8. Připravte a seřaďte sadu průběžných zpráv systému, které
účastníkům předáváte po 10 minutách (zvolte místo poblíž řídícího
pultu kde je budete vyvěšovat) (Balíček Příprava hry, PH6). Zprávu
označenou T-X pověste ihned.
9. Připravte úvodní balíček hráčům = Posádkový manuál (Balíček Úvod, U1) + lodní deník
(Balíček Úvod, U2).
10. Připravte počítač, reproduktory a alarm.
11. Připravte si svůj posádkový list AI + tužku (Balíček Příprava hry, PH7) – pomůže vám sledovat
celou hru.
12. Pozvěte hráče do místnosti a zavřete dveře…

5
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Jak vést posádkový list AI
Tento list slouží organizátorovi hry ke sledování průběhu hry
a zaznamenávání reakcí a rozhodnutí týmu a jeho členů během
řešení úkolů.
Zápisy v listu pomáhají v závěrečné reflexi.
Vysvětlivky:
Číslo pokusu týmu – některé týmy mohou hru hrát i opakovaně,
pokud předchozí pokusy skončily neúspěchem.
Čas startu hry – čas, kdy se spustil alarm, od této chvíle se počítá
hráčům čas.
Finální čas hry – čas, kdy má hra skončit. Na začátku po 60
minutách. Během hry se čas může zkrátit nebo prodloužit = Změna
finálního času. Finální čas hry a jeho změny vždy oznamte hráčům!
Zapíší si ho do svého Lodního deníku.
Čas mise – čas, kdy hráči odevzdají protokol. Při kontrole protokolu
se tento čas může ještě prodloužit = čas po kontrole protokolu.
Pokud by tento čas přesáhl Finální čas hry, tak hra končí
neúspěchem.
Průběžné zprávy – slouží k odškrtávání zpráv, které se již předali do
hry, aby se na žádnou nezapomnělo.
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1. FÁZE HRY
ÚVOD – PŘEDSTAVENÍ POSÁDCE
Čas: 15 minut
1) Pusťte zvuk hry TERRA NOSTRA (https://www.youtube.com/watch?v=EwWnXZOqirg).
• Zvuková stopa má několik částí:
a) 15 minut zvuky lodě = úvodní část.
b) 70 minut zvuky alarmu = herní část (hra může skončit i dříve, pokud
vyprší herní čas vlivem rozhodnutí hráčů).
c) Každý 10 minut výstraha přicházející průběžné zprávy = je třeba vyměnit
zprávu. První výstraha pro zprávu T-0 zazní cca minutu po rozeznění
alarmu.
2) Přivítejte posádku: Vítám vás ve velíně vícegenerační hvězdné lodi TERRA NOSTRA (Naše Země). Váš tým tímto přebírá službu při řízení
lodě na několik příštích dnů. Po dobu minulých směn se nic zvláštního nestalo. Vypadáte trochu nejistě, proto vám pro jistotu zopakuji
základní informace.
3) Představte se: Jsem AI (EjAj) – Android, který má za úkol vést a řídit loď během většiny času. Mým úkolem je předávat data a informace
posádce, která má službu na velíně. Rozhoduji jakékoliv sporné situace. Můj model je však již zastaralý a mnohé věci neznám. Dokud
však funguje NEURON = hlavní umělá inteligence lodi, tak není třeba nic řešit.
4) Předejte hráčům Posádkový manuál (Příloha U1) s tím, že v něm naleznou veškeré potřebné informace.
5) Předejte hráčům Lodní deník (Příloha U2) a řekněte jim, ať si zvolí svého kapitána/kapitánku, která bude lodní deník vést a
zaznamenávat celý průběh mise. Zdůrazněte, že to je velice důležité!
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6) Nechte tým přečíst nebo jim přečtěte ÚVODNÍ PŘÍBĚH, který je součástí posádkového manuálu (Balíček Úvod, U1, strana1).
7) Stručně jim popište rozmístění jednotlivých částí velínu (vše mají popsáno
i v posádkovém bookletu).
8) Před koncem uplynutí úvodního času řekněte posádce: Nemusíte se
ničeho bát. Vše je jen nudná rutina, ale pro jistotu vám zopakuji
doporučený postup řešení krizových situací:
o Vše řešíte společně – na úkoly se nerozdělujete. Úkol, který si
zvolíte, můžete kdykoliv vzdát a přejít k jinému.
o Krok 1: Zjistěte všechna dostupná data o aktuální situaci lodi.
o Krok 2: Rozhodněte, co je příčina problému a co následek.
o Krok 3: Řešte situaci.
o Krok 4: Vyhodnoťte dopad vašeho řešení.
o Krok 5: Pusťte se do dalšího úkolu nebo oslavujte.
o Celý postup průběžně zapisujte do lodního deníku!

Úvodní příběh lodi TERRA NOSTRA.

9) Nechte hráčům čas si prohlédnout velín a přečíst posádkový booklet, odpovězte jim na dotazy.
10) Pokud je posádka se vším seznámena a zbývá vám z úvodní části ještě dost času, posuňte zvukovou stopu na 15 minutu.
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2. FÁZE HRY
ZAČÁTEK KRIZE
1) Krizi zahajuje ALARM na zvukové stopě krátce po 15. minutě.
2) Sdělte posádce: Hlásím kolaps několika systémů, odpojuje se hlavní komunikační systém a přecházíme na nouzové řízení. Loď je
v kritickém nebezpečí! Opakuji, loď je v kritickém nebezpečí! Od této chvíle máte k dispozici jen jednotlivé dílčí systémy a data z nich.
Centrální databáze nefunguje. Komunikovat se zbytkem lodi jde jen omezeně. Máte 60 minut!
3) Oznamte finální čas hry = přesný čas konce hry (nevratného poškození lodi), vyzvěte kapitána/kapitánku, ať si ho zaznamenají do
lodního deníku.
4) Dejte účastníkům karty z balíčku Počátek krize (Příloha PK2, Příloha PK3 Rozbité panely – nutno rozstříhat každý na 10 ks a smíchat).
5) Vyměňte 3 řídící panely (označené v levém spodním rohu – úvod/závěr) za 3 panely označené počátek (z balíčku Počátek krize, PK1).
6) Po zaznění upozornění vyměňte úvodní průběžnou zprávu systému T-X za T-0.
7) Dejte účastníkům prostor se dohodnout, kde a jak chtějí řešit situaci.

Příloha PK3 Rozbité panely – nezapomeňte je
při přípravě hry rozstříhat. Každý na 10 ks.
Smíchejte tyto kusy dohromady. Panely obsahují
definice pojmů adaptační a mitigační opatření.
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3. FÁZE HRY
ŘEŠENÍ KRIZE
Hráči se rozhodují sami, který sektor/systém chtějí řešit. Je možné, že pokud netrefí hned napoprvé ten, který povede k vyřešení situace,
stihnou ještě jeden nebo dva další.
•
•

Účastníci si vyberou sektor, přijdou za vámi a vy jim dáte balíček s informacemi o sektoru/systému.
Nezapomeňte každých 10 minut po zaznění signálu vyměnit průběžnou zprávu o stavu lodi (T-10 až T-60/70)! Některé jsou nápovědou
a říkají něco o příčinách, některé spíše popisují důsledky a dokreslují situaci. Pozor na zprávu číslo T-10 – účastníci ji mohou řešit = jít do
neuronové databáze.

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI HRY A CESTY, aneb kudy se může posádka vydat.
❖ Chceme řešit zprávu o stavu lodi T-10
o Balíček Zpráva o stavu lodi T-10
▪ Pro posádku: 1x zadání řešení (ZS2)
▪ Do neuronové databáze: Zpráva o Projektové dokumentaci podpovrchové
opravy (ZS1)
● Problém k řešení: Průnik skrze labyrint do neuronové databáze.
● Cíl: Získání projektové dokumentace k opravě a údržbě.
● Řešení: (Příloha ZS2)
● Získejte projektovou dokumentaci z neuronové databáze: Ta je však chráněna
kódovaným labyrintem: Labyrint může projít jeden člen posádky. Pokud udělá
chybu, tak se musí vrátit vždy na začátek a zároveň vždy ztrácíte 3 minuty z
celkového času. Sekvenci průchodu labyrintem (pořadí písmen) získáte
Zadání řešení, příloha ZS2.
výběrem všech adaptačních opatření z karet číslo 1, 2, 8, 26, 28, 29, 30.
Seřaďte je vzestupně za sebou a v kódech 2 získáte sekvenci.
● Správný výsledek: karty 2, 8, 29 = písmena A B C
● Co uděláte po nesprávném řešení: Kontrolujete přechod bludiště a za každou chybu zkraťte finální čas o 3 minuty. Pokud tímto
způsobem vyprší čas hry, hra okamžitě končí.
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● Co uděláte po správném řešení: Hráč, který přejde bludiště se může vrátit zpátky i se zprávou Projektová dokumentace podpovrchové
opravy a údržby konstrukce lodi (Příloha ZS1) normální cestou.
❖ Chceme řešit Jižní sektor
o Balíček Jižní sektor
▪ Pro posádku: 1x zadání řešení (J1)
▪ Změna stavu po správném řešení: 1x panel Biosféra (J2)
● Stav: ohrožení.
● Problém k řešení: Vyšší teplota, případně vyšší srážky.
● Cíl: Snížení teploty/srážek.
● Řešení: (Příloha J1)
● Je třeba rozhýbat záložní větrací soustavu a tím zvýšit sílu vzdušných
proudů v sektoru: Vyberte z karet opatření čísel 4, 6, 10, 12, 21, 22, 23, 26,
29 ta která působí antiklimaticky (nepomáhají nebo dokonce škodí).
Seřaďte je vzestupně za sebou a v kódech 3 najděte chemický prvek –
udělejte jako tým dohromady takový počet dřepů, který se rovná molární
hmotnosti tohoto prvku (každý člen týmu musí udělat minimálně 1 dřep).
Molární hmotnost můžete hráčům dovolit hledáním na internetu (nebo jim
dejte periodickou tabulku prvků 😊😊).
● Správný výsledek: karty 10, 23, 26 = prvek CO2 = počet dřepů 44
● Co uděláte po správném řešení: Vyměňte kartu řídícího panelu Biosféra (Příloha J2),
ostatní karty řídících panelů tam nechte.
❖ Chceme řešit východní sektor
o Balíček Východní sektor
▪ Pro posádku: 1x zadání řešení (V1)
▪ Změna stavu po správném řešení: 1x panel Biosféra (V2)
● Stav: varianty ohrožení/kritický.
● Problém k řešení: Nižší teplota a vyšší srážky.
● Cíl: Zvýšení teploty/snížení srážek.
11

Nový panel Biosféry lodi (Příloha J1). V pravém dolním
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● Řešení: (Příloha V1)
● Naše loď vypouští xx % přebytečné energie do Vesmíru, převeďte ji do
sektoru přeprogramováním počítače: Vyberte z karet opatření čísel 1, 2, 8,
11, 13 ta mitigační. Seřaďte je vzestupně za sebou a v kódech 1 získáte
počet % přebytečné energie, kterou vypouštíme do Vesmíru. Toto číslo
určuje počet číslic, které ve vašem počítači musíte jako tým postupně
zmáčknout během 25 vteřin.
Pravidla programování počítače: Jsou součástí Posádkového manuálu
(Balíček Úvod, U1, strana 8).
● Správný výsledek: karty 1, 11 = číslo 16 (pozn. pro REFLEXI: 16 %
přebytečné energie prodává ČR každý rok do zahraničí)
● Co uděláte po správném řešení: Vyměňte kartu řídícího panelu Biosféra (Příloha
V2), ostatní karty řídících panelů tam nechte.

Pravidla aktivity programování počítače na straně 8
v Posádkovém manuálu.

❖ Chceme řešit Severní sektor
o Balíček Severní sektor
▪ Pro posádku: 1x zadání řešení (S1)
▪ Změna stavu po správném řešení: 1x panel Biosféra a Navigační systém (S2)
● Stav: varianty v normě/ohrožení/kritický.
● Problém k řešení: žádný nebo vyšší srážky.
● Cíl: Snížení teploty/srážek.
● Řešení: (Příloha S1)
● Je třeba předat informace o dalším postupu týmům v terénu, komunikační kanál vysílá pouze obraz: Vyberte z týmu jednoho
účastníka, který pantomimicky (bez mluvení) předvede opatření z karty číslo 21 a nakreslí opatření z karty číslo 3. Úkolem týmu
je poznat opatření a zároveň určit, které je mitigační a které adaptační. Správnost vám potvrdí AI.
● Správný výsledek: karta 21 Sázení stromů ve městech = adaptační opatření; karta 3 Nákup masných výrobků z ekologického
zemědělství = mitigační opatření.
● Co uděláte po správném řešení: Vyměňte kartu řídícího panelu Biosféra a kartu Navigace (Příloha S2) – oznamte účastníkům, že mají
finální čas o 5 minut kratší, než byl původní! Ostatní karty řídících panelů tam nechte.
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❖ Chceme řešit Atmosféru lodi
o Balíček Atmosféra
▪ Pro posádku: 1x zadání řešení (AT1)
▪ Karta posádce po správném řešení: 1x karta Výsledek meteorologické analýzy (AT2)
● Stav: kritický.
● Problém k řešení: narušení vzdušných proudů.
● Cíl: Získání meteorologických dat.
● Řešení: (příloha AT1)
● Proveďte analýzu meteorologických dat a zjistěte příčinu stavu: Vyberte
z karet opatření čísel 4, 7, 11,23, 27, ta adaptační. Seřaďte je vzestupně za
sebou a v kódech 3 získáte číslo. Toto číslo určuje počet číslic, které ve
vašem počítači musíte jako tým postupně zmáčknout během 20 vteřin.
Pravidla programování počítače: Jsou součástí Posádkového manuálu
(Balíček Úvod, U1, strana 8).
● Správný výsledek: karty 7, 27 = 21 číslic.
● Co uděláte po správném řešení: Dejte účastníkům kartu Výsledek
meteorologické analýzy (příloha AT2) se zprávou: Počátek narušeného
Karta s výsledkem meteorologické analýzy (příloha
vzduchového proudění v celé lodi je ovlivněn abnormální změnou fyzikálních
AT1). Účastníci ji od vás obdrží po úspěšném splnění
parametrů v Západním sektoru. Větrací soustava nedokáže toto narušení
úkolu.
v takovém rozsahu kompenzovat. Stav je dlouhodobě neudržitelný!
❖ Chceme řešit Navigační systémy lodi
o Balíček Navigace
▪ Pro posádku: 1x zadání řešení (N1)
▪ Karta posádce po správném řešení: 1x karta Výsledek analýzy navigace (N2)
● Stav: kritický.
● Problém k řešení: podchlazení systému.
● Cíl: Získání dat o příčině.
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● Řešení: (Příloha N1)
● Získejte informace o příčinách problémů v navigačním systému, vytvořte nové neuronové propojení: Vyberte z karet opatření čísel
2, 3, 4, 12, 24, ta mitigační. Seřaďte je vzestupně za sebou a v kódech 3 získáte 3 čísla (= počet nohou, rukou, hlav). Neuronové
propojení vytvoříte tím, že se pět lidí vašeho týmu bude vzájemně dotýkat a zároveň se budou dotýkat země x nohama, x
rukama a x hlavama (x= čísla z kódů 3 správných karet).
● Správný výsledek: karty 3, 4, 24 = čísla 6, 6, 2 (6 nohou, 6 rukou, 2 hlavy)
● Co uděláte po správném řešení: Předejte účastníkům kartu Výsledek analýzy navigace (Příloha N2) se zprávou: Teplota systému začala
klesat před měsícem. Umělé zahřívání Severního sektoru odvádí energii z jiných částí lodi, a to zasáhlo i navigační systém. Pojistky a
alarmy navigačního systému byly manuálně odpojeny. Je třeba odstranit příčinu mimo navigační systém!
❖ Chceme řešit hydrosféru
o Balíček Hydrosféra
▪ Pro posádku: 1x zadání řešení (H2)
▪ Do neuronové databáze: Zpráva Příčiny problémů hydrosféry (H1)
● Stav: kritický.
● Problém k řešení: zvýšená teplota povrchových vod.
● Cíl: Získání dat o příčině.
● Řešení: (Příloha H2)
● Získejte informace o příčinách problémů v hydrosféře prostřednictvím neuronové databáze: Ta je však chráněna kódovaným
labyrintem: Labyrint může projít jeden člen posádky. Pokud udělá chybu, tak se musí vrátit vždy na začátek a zároveň vždy
ztrácíte 3 minuty z celkového času. Sekvenci průchodu labyrintem (pořadí písmen) získáte výběrem všech adaptačních opatření
z karet čísel 1, 6, 9, 12, 21, 26. Seřaďte je vzestupně za sebou a v kódech 1 získáte sekvenci.
● Správný výsledek: karty 9, 12, 21= písmena D E F
● Co uděláte po nesprávném řešení: Kontrolujete přechod bludiště a za každou chybu zkraťte finální čas o 3 minuty. Pokud tímto
způsobem vyprší čas hry, hra okamžitě končí.
● Co uděláte po správném řešení: Hráč, který přejde bludiště se může vrátit zpátky i se zprávou: Příčiny problémů hydrosféry (Příloha H1)
normální cestou. Zpráva Příčiny problémů hydrosféry: Teplota vodních toků začala stoupat před měsícem v západním sektoru a stále
stoupá. Vlivem proudění se teplejší voda začala šířit do celého vodního systému. Spustili se automatické procesy ke stabilizaci teploty,
což vyžaduje velké množství energie, která je odváděna z jiných systémů lodi.
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❖ Chceme řešit řídící a komunikační systém
o Balíček Řídící a komunikační systém
▪ Pro posádku: 1x zadání řešení (RK1)
▪ Karta posádce po správném řešení: 1x karta Výsledek analýzy řídícího a informačního systému (RK2)
● Stav: kritický.
● Problém k řešení: přehřátí neuronového jádra.
● Cíl: Získání dat o příčině.
● Řešení: (Příloha RK1)
● Získejte informace o příčinách problémů s řídícím a komunikačním
systémem pomocí nové konfigurace jádra: Vyberte z karet opatření čísel 5,
13, 14 mitigační a nahlaste číslo kódu 3 AI. Pokud bude správné, vysvětlí
vám, jak nakonfigurovat jádro.
● Správný výsledek: karta 14 = číslo 7
● Po sdělení správného výsledku ukažte hráčům tři plochy a vysvětlíte jim
pravidla konfigurace jádra pomocí 7 RUKOU. Jsou součástí Posádkového
manuálu (Balíček Úvod, U1, strana 7).
Pravidla konfigurace počítače pomocí týmové aktivity
● Co uděláte po správném vyřešení aktivity 7 RUKOU: Předejte účastníkům kartu
7 rukou naleznete na straně 7 v Posádkovém manuálu.
Výsledek analýzy řídícího a informačního systému (Příloha RK2) se zprávou: Řídící
a informační systém reagoval na přetížení a disbalanc několika systémů zároveň.
Přechodem do nouzového režimu se získalo více energie a času na stabilizaci životně důležitých systémů lodi. Primární příčina vychází
z biosféry lodi. Abnormální teplotní výkyv byl poprvé zaznamenán v západním sektoru. Je třeba odstranit primární příčinu problému.
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❖ Chceme řešit Západní sektor = klíčový sektor (po jeho vyřešení hra končí)
o Balíček Západní sektor
▪ Pro posádku na začátku: 1x neúplná interní zpráva, 1x zadání řešení pro situaci 1, 1x zadání řešení pro situaci 2 (Z2)
▪ Do neuronové databáze: 1x kompletní interní zpráva (Z1)
▪ Změna stavu po správném řešení: 1x řídící panel Atmosféry, Biosféry, Hydrosféry, Navigačního systému (Z3)
● Účastníci mohou řešit v západním sektoru dvě situace:
● řešení aktuálního stavu sektoru – povede ke zklidnění situace a dá jim navíc 10 minut k finálnímu času
● řešení neúplné interní zprávy – vede ke konci celé hry

●
●
●
●

●
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1. Situace – řešení aktuálního stavu sektoru
Stav: kritický.
Problém k řešení: vyšší teplota a nižší srážky.
Cíl: Snížení teploty/zvýšení srážek.
Řešení: (Příloha Z2)
● Zvraťte klimatický rozvrat v sektoru přeprogramováním počítače, tato
operace má však časové omezení: Vyberte z karet opatření čísel 5, 6, 18,
19, 25, 30 ta adaptační. Seřaďte je vzestupně za sebou a v kódech 3
získáte počet vteřin do kterých musíte zmáčknout 20 číslic ve vašem
počítači.
Pravidla programování počítače: Jsou součástí Posádkového manuálu
Zadání řešení pro situaci 1 (Příloha Z2).
(Balíček Úvod, U1, strana 8).
● Správný výsledek: karty 5, 19 = 20 vteřin
Co uděláte po správném řešení: Vyměňte kartu řídícího panelu Atmosféra, Biosféra, Hydrosféra, Navigační systém (označení: západní
sektor) + prodlužte finální čas o 10 minut (oznamte nový finální čas posádce).
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2. Situace – řešení interní zprávy
● Účastníci ve složce Západního sektoru mají přiloženou interní zprávu (Příloha Z2)
pro velení oprav lodi. První část zprávy je však nečitelná:
● Oprava 15 % povrchu plochy Západního sektoru začala dle plánu. Za 1. měsíc je

zkontrolováno a opraveno již 60 % z celkově opravovaného povrchu. Opravy budou
tedy dokončeny o 40 dnů dříve, než je v plánu. Mikroklima opravovaných sektorů
ukazuje, že teplota je vyšší o 25 °C, srážky nulové. Tuto situaci kompenzujeme
vyšším chlazením strojů – energii částečně odvádíme z jiných systémů. Na základě
konzultace došlo k odpojení některých výstrah. Vše se vrátí po dokončení opravy
do původního stavu. Zvolený postup je ekonomicky výhodný a život obyvatelů
Západního sektoru se díky tomu velmi rychle vrátí do normálního stavu. V případě
zamítavého stanoviska využijte PROTOKOL OKAMŽITÉ REAKCE.

Pokud hráči chtějí znát celý text zprávy (Příloha Z1), tak ji musí vyzvednout přímo
Interní zpráva pro velení oprav lodi (Součást přílohy Z2)
je z větší části nečitelná. Kompletmí zprávu (přílohu Z1)
v neuronové databázi, která je chráněna kódovaným labyrintem.
získají hráči v neuronové databázi po průchodu
● Řešení: (Příloha Z2)
bludištěm.
● Zpráva je z neznámého důvodu zakódovaná. Pokud se chcete dostat
k primárním datům, tak je musíte získat přímo v neuronové databázi. Ta je však chráněna kódovaným labyrintem: Labyrint může
projít jeden člen posádky. Pokud udělá chybu, tak se musí vrátit vždy na začátek a zároveň ztrácíte 5 minut z celkového času.
Sekvenci průchodu labyrintem (pořadí písmen) získáte výběrem všech mitigačních opatření z karet číslo 6, 7, 9, 16, 18, 22, 25, 27,
28, 29. Seřaďte je vzestupně za sebou a v kódech 1 získáte sekvenci.
● Správný výsledek: karty 6, 16, 22, 25, 28 = písmena G H E B C
● Co uděláte po nesprávném řešení: Kontrolujete přechod bludiště a za každou chybu zkraťte finální čas hry o 5 minut. Pokud tímto
způsobem vyprší finální čas, hra okamžitě končí.
● Co uděláte po správném řešení: Hráč, který přejde bludiště se může vrátit zpátky i se zprávou normální cestou.
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 Chceme získat protokol OKAMŽITÉ REAKCE pro biosféru lodi
o Balíček Protokol okamžité reakce
 Pro posádku: 1x zadání řešení (OK1)
 Karta posádce po správném řešení: Protokol ALFA (OK2)
Protokol okamžité reakce se používá pro zahájení nebo zastavení procesů a stavů
ohrožující bezpečnost lodi. Hráči vás o něj mohou požádat kdykoliv během hry, ale musí
vám říct správné heslo (=ALFA).
● Řešení: (Příloha OK1)
● Protokol okamžité reakce pro biosféru lodi získáte u AI vyslovením hesla.
Vyberte z karet opatření 30, 20, 18, 17, 15, 13, 10 ta antiklimatická
a seřaďte je sestupně za sebou. Písmena kódu 2 vám dají heslo.
● Správný výsledek: karty 30, 18, 13, 10 = heslo ALFA
● Co uděláte po správném řešení: Předejte jim protokol okamžité reakce =
protokol ALFA (Příloha OK2).

Odevzdání VYPLNĚNÉHO PROTOKOLU ukončuje 3. FÁZI HRY – ŘEŠENÍ KRIZE. Stopněte čas hry posádky = Čas mise!
Nevyplněný protokol nepřijímejte. Úspěšnost hry určuje vyplnění protokolu: viz FÁZE 4 Kontrola protokolu!
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4. FÁZE HRY
KONTROLA PROTOKOLU ALFA aneb krize ještě nekončí!

Posádka má v této chvíli pauzu. Hráči musí počkat na kontrolu protokolu. I přesto, že protokol odevzdali včas, před vypršením finálního
času hry, tak celá mise může ztroskotat kvůli třem klíčovým místům v dokumentu.

Dva důležité časy:
1) Čas mise = čas, kdy vám hráči odevzdali protokol a tím ukončili fázi 3 – ŘEŠENÍ KRIZE.
2) Čas finální = čas, kdy nejpozději měla skončit hra v chvíli, kdy hráči odevzdávali protokol.
Čas mise nikdy nesmí překročit čas finální. Pokud by se tak stalo, hra končí neúspěchem.
● Výběr sektoru: ZÁPADNÍ (pokud bude jiný nebo žádný = loď je ztracena, NEÚSPĚCH MISE)
● Závažnost nebezpečí: Určuje rychlost vyřešení problému v minutách, přičtěte minuty k času mise: ohrožení sektoru +5 min => ohrožení
systému +4 min => ohrožení lodě + 3 min => zničení sektoru +2 min => Zničení systému +3 min => zničení lodě +0 min (pokud by po
přičítání čas mise překročil finální čas = loď je ztracena, NEÚSPĚCH MISE)
● Popis výchozího problému: Slouží k závěrečné reflexi – měl by se dotýkat oprav v západním sektoru = odkrytí 9 % povrchu Západního
sektoru po dobu 1 měsíce (zeminy/vody) způsobilo nadměrné zahřívání sektoru. Kvůli tomu došlo k narušení vzdušného proudění,
nerovnoměrnému rozložení teplot i vzdušné vlhkosti (srážek). Maximálně je povoleno odkrýt 5 % povrchu po dobu jednoho měsíce.
Důvod bylo selhání lidského faktoru – ekonomické a časové aspekty.
● Co tento stav způsobuje v ostatních systémech: Slouží k závěrečné reflexi
o Biosféra – záplavy, sucho, výkyvy teplot, poškození úrody a ekosystémů --- Hydrosféra – ohřev vodních toků až o 1 stupeň --Atmosféra – narušené vzdušné proudění a tím i distribuce srážek a teplot --- Navigace – podchlazení systému vlivem odvodu tepla
do jiných systémů --- Řízení a komunikace – omezení energie a přechod do nouzového režimu --- Motory – bez poškození, fungují
zcela normálně
● Příkaz pro okamžité opatření: Okamžitě vše vraťte do původního stavu (jiný nebo žádný příkaz = loď je ztracena, NEÚSPĚCH MISE) –
žádný jiný příkaz nedokáže zvrátit rozvrat systému = musí se zakrýt odkrytý povrch, aby nedocházelo k přehřívání a narušení vzdušných
proudů, které nedokáže loď kompenzovat jinak.
● Dlouhodobá náprava: Slouží k závěrečné reflexi.
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5. FÁZE
ZÁVĚREČNÁ REFLEXE
Čas: 45–60 minut
1) Odčerpání emocí (10–15 minut)
● Zapněte potichu relaxační hudbu, např. https://www.youtube.com/watch?v=hlWiI4xVXKY
● Vyzvěte účastníky, aby se postavili a vytřepali ze sebe prožitý příběh, který právě prožili (protáhli se, skákali, třepali rukama
a celým tělem).
● Vyzvěte je ke sdílení pocitů ze hry: Jak jste se cítili během hry, co jste prožívali za emoce? Co pro vás bylo obtížně? Kdy jste
pocítili opravdu radost? Jaké máte pocity teď po konci?
● Emoce nekomentujte, nerozebírejte a nehodnoťte, nesnažte se ty negativní vysvětlit nebo změkčit (bagatelizovat).
● Pracujte s tichem, vždy, než začnete mluvit, napočítejte si v duchu do 10.
2) Reflexe hry (15–20 minut)
● Zopakujte průběh hry – úvod a seznámení s lodí, postupné řešení úkolů, závěr… Využijte k tomu účastníky, ať popíší jednotlivé
kroky, které podnikli.
● Rozeberte postupně klíčové okamžiky hry – rozhodnutí, zvolená řešení – využijte k tomu svůj posádkový list AI a lodní deník
posádky: Proč jste se rozhodli pro tento postup řešení? Jak jste se společně rozhodovali? Co bylo pro vás obtížné vyřešit nebo
rozhodnout? Který okamžik byl klíčový pro váš úspěch/neúspěch?
● Odpovězte na otázky.
3) Klimatická reflexe (20–30 minut)
Pokud hráči nedošli včas ke správnému závěru a máte v úmyslu s nimi hru opakovat, neprozrazujte řešení, ale přesto diskutujte o tom,
jaké možné příčiny vidí. Návodné otázky a vedení této části reflexe naleznete na další straně.
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Klimatická reflexe – návodné otázky:
 Příčina, následky a řešení: Využijte závěrečný protokol ALFA a vzorový protokol ALFA, v kterém je vysvětleno, co se opravdu stalo
(Příloha OK3).
● Hráči vysvětlí, co se podle nich stalo, kde, kdo to způsobil a jak na
sebe navazují jednotlivé problémy v různých sektorech.
● Využijte vzorový protokol ALFA a projděte s hráči, jak blízko/daleko
byli od skutečné verze. Zeptejte se na závěr: Znáte konkrétní příklad,
kdy lidský zájem/ekonomický faktor ovlivňuje negativně stav planety?
Proč se to podle vás děje?
● Zeptejte se, zda znají konkrétní příklad ze skutečného života, kdy
změna klimatu/mikroklimatu v jedné části země/kraje ovlivňuje jinou
část země/kraje: Projevuje se to nějak i v celosvětovém měřítku? Jak
je to například s teplotami, na naší lodi se nějaká část oteplovala a
jiná ochlazovala, jak to funguje na Zemi?
 Adaptace a mitigace: Využijte karty klimatických opatření, včetně jejich
seznamu (Příloha PH2).
● Zeptejte se: Co jsou mitigační a adaptační opatření?
● Rozdělte všechny karty opatření na tři části: mitigační, adaptační a
antiklimatická. Společně to projděte a opravte chyby, diskutujte o
tom.
● Co děláme teď: Která z těchto opatření děláte již teď vy osobně?
Která dělá vaše rodina nebo naše škola? Jaké bariéry vám brání dělat
víc?
● Co můžeme dělat v budoucnu: Která opatření jste schopni realizovat v budoucnu (v příštím půl roce) vy osobně nebo s vaší
rodinou, vyberte si každý alespoň tři. Co můžeme udělat v naší škole?
● Navrhněte, co společně podniknete v rámci školy/komunity, které opatření zrealizujete a kdy.
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Seznam balíčků hry:
Označení Obsah
Příprava hry

Kam, komu a kdy dát

PH1

Úvodní panely Atmosféry, Biosféry, Hydrosféry, Navigačního
systému a Řídícího systému (v levém spodním rohu označeny
úvod/závěr, permanent).

PH2

30 karet klimatických opatření.

Položte v místnosti na zem či stůl do mřížky, kruhu nebo spirály
čísly vzestupně za sebou.

PH3

25 čísel neuronového počítače.

Zamíchejte a položte je náhodně do kruhu o průměru 2-3 metry.

PH4

3 šablony rukou.

Položte je na stůl, ke kterému je přístup ze všech stran.

PH5

12 karet písmen labyrintu.

Položte je na zem blízko stěny do mřížky přesně dle vzoru.

PH6

Průběžné zprávy systému.

Panel T-X pověste na viditelné místo na zeď. Ostatní panely si
připravte vzestupně u sebe.

PH7

Posádkový list pro AI (organizátora).

Připravte si ho na dostupné místo s tužkou na zapisování.

U1

Posádkový manuál.

Posádce při úvodu hry.

U2

Lodní deník.

Posádce při úvodu hry.

Pověste v místnosti na viditelné a dobře dostupné místo.

Úvod hry

Počátek krize
PK1

Panel Atmosféra, Biosféra, Navigace.

Změna panelů na začátku po rozeznění alarmu.

PK2

Zpráva o aktuálním stavu lodi.

Posádce na začátku po rozeznění alarmu.

PK3

2x rozbité obrazovky.

Posádce při úvodu hry – předtím rozstříhejte každou na 10 ks.
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Zpráva o stavu lodi T-10
ZS1

Zpráva o Projektové dokumentaci podpovrchové opravy.

Vložte za bludiště do neuronové databáze.

ZS2

1x zadání řešení

Posádce hned po výběru této situace.

J1

1x zadání řešení.

Posádce hned po výběru této situace.

J2

Panel Biosféra.

Výměna panelu po správném vyřešení situace.

Jižní sektor

Východní sektor
V1

1x zadání řešení.

Posádce hned po výběru této situace.

V2

Panel Biosféra.

Výměna panelu po správném vyřešení situace.

Severní sektor
S1

1x zadání řešení.

Posádce hned po výběru této situace.

S2

Panel Biosféra a Navigační systém

Výměna panelů po správném vyřešení situace.

Západní sektor
Z1

1x kompletní interní zpráva.

Vložte za bludiště do neuronové databáze.

Z2

1x neúplná interní zpráva, 1x zadání řešení pro situaci 1, 1x
zadání řešení pro situaci 2.

Posádce hned po výběru této situace.

Z3

Panel Atmosféry, Biosféry, Hydrosféry, Navigačního systému.

Výměna panelů po správném vyřešení situace 1.

AT1

1x zadání řešení.

Posádce hned po výběru této situace.

AT2

Výsledek meteorologické analýzy.

Posádce po správném vyřešení situace.

Atmosféra
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Hydrosféra
H1

Zpráva Příčiny problémů hydrosféry.

Vložte za bludiště do neuronové databáze.

H2

1x zadání řešení.

Posádce hned po výběru této situace.

Řídící a komunikační systém
RK1

1x zadání řešení.

Posádce hned po výběru této situace.

RK2

Výsledek analýzy řídícího a informačního systému.

Posádce po správném vyřešení situace.

N1

1x zadání řešení.

Posádce hned po výběru této situace.

N2

Výsledek analýzy navigace.

Posádce po správném vyřešení situace.

Navigace

Protokol okamžité reakce
OK1

1x zadání řešení.

Posádce hned po výběru této situace.

OK2

Protokol ALFA.

Posádce po správném vyřešení situace.

OK3

Protokol ALFA – VZOR

Nechte si ho u sebe a využijte ho až ve
4. fázi – kontrola protokolu.

Úspěšný závěr hry
PH1
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Úvodní panely Atmosféry, Biosféry, Hydrosféry, Navigačního
systému a Řídícího systému (v levém spodním rohu označeny
úvod/závěr).

Výměna panelů po kontrole protokolu ALFA na úplném závěru hry
(pokud hra skončí úspěchem).
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POJMY:
•

Adaptační opatření – Opatření vyrovnávající se s dopady měnícího se klimatu. Za adaptační opatření je možno považovat v podstatě
jakoukoliv úpravu, která vede ke snižování zranitelnosti vůči dopadům klimatické změny. Jedná se o aktivitu napříč různými tématy od
systémů zachytávání vody, vysázení suchovzdorných odrůd, aplikaci protierozních opatření, zvýšení zemědělské soběstačnosti…

•

AI SYSTÉMY = NEURON – Hlavní umělá inteligence ovládající celou loď. Její součástí je Neuronové jádro a databáze.

•

Android = AI – Umělá inteligence lidského vzhledu staršího typu, která je součástí velína.

•

Antiklimatická opatření – opatření, která přispívají ke klimatickému rozvratu nebo zhoršují adaptaci na klimatické změny.

•

Atmosféra lodi – Systém zajišťující život. Tento systém skrze větrací soustavu reguluje vzdušné proudy, teplotu, srážky a koncentraci
plynů v celém SVĚTĚ.

•

Biosféra lodi = SVĚT – Systém zajišťující život. Tento systém tvoří většinu lodi. Zahrnuje všechnu faunu i floru, vodstvo, zeminu a všechny
děje s nimi spojenými. V této části žije a pracuje většina obyvatel lodi.

•

Čas hry celkový – Na začátku je stanoven na 60 minut. Během hry se může měnit = čas hry finální.

•

Čas hry finální – Konkrétní hodina a minuta, kdy musí být ukončena hra.

•

Čas mise – Konkrétní hodina a minuta, kdy posádka odevzdala protokol okamžité reakce organizátorovi a tím ukončila 3. fázi hry –
Řešení krize.
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•

Hydrosféra lodi = Podsystém biosféry.

•

Karty klimatických opatření – 30 karet mitigačních, adaptačních a antiklimatických opatření obsahující kódy důležité pro řízení lodi.

•

Konfigurátor neuronového jádra – Tvoří ho tři desky, které slouží k přesunu sedmi číslic podle přesně daných pravidel.

•

Lodní deník – Deník velitelské směny, do kterého tým zaznamenává všechny své kroky.
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•

Labyrint neuronové databáze – Síť 12 písmen, která chrání vstup do databáze. Návštěvník musí znát správnou kombinaci písmen, aby
mohl projít.

•

Navigační systém – Tento systém zajišťuje správný směr lodi k cílové planetě. Pokud by se porouchala, tak by loď mohla skončit kdekoliv
ve Vesmíru. Tam by se pohybovala tak dlouho, dokud by se nevyčerpaly život podporující systémy.

•

Neuronová databáze – Obsahuje veškeré informace o stavu lodi a všech jejích procesech. Je chráněna labyrintem.

•

Neuronové jádro – Mozek NEURONU.

•

Neuronový počítač – Slouží k řízení lodi a ovládání lodi skrze NEURONA.

•

Mitigační opatření – Opatření vedoucí ke zmírnění a zpomalení změn klimatu. Nejčastěji je s mitigací spojována redukce vypouštění
skleníkových plynů nebo úspora energie či výroba zelené energie. Příkladem mitigačních opatření je technologická změna či náhrada,
která snižuje vstupy zdrojů a snižuje emise, stejně tak to může být zvýšení procenta lesů a uložení C02 do biomasy.

•

Motory – Motory zajišťují pohyb lodi.

•

Protokol okamžité reakce – Slouží pro zahájení nebo zastavení procesů a stavů ohrožující bezpečnost lodi. Posádka o něj může požádat
AI kdykoliv během mise.

•

Reaktor – Dodává energie celé lodi.

•

Reflexe – Čas navazující na proběhlou hru, který slouží k ohlédnutí za tím, co tým prožil, a k zhodnocení postupů i ukotvení nových
znalostí a dovedností jednotlivců.

•
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Řídící a informační systém – Zajišťuje řízení celé lodi a komunikaci všech členů posádky.
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•

Sektory SVĚTA – Čtyři sektory označené podle světových stran fungují jako samostatné správní oblasti, které mají své vlastní vedení
a specializují se částečně i na určité zemědělské či průmyslové odvětví. Sektory jsou velice úzce propojené a veškerá jejich činnost
ovlivňuje mikroklima celého SVĚTA.

•

Štít – Energetické pole, které chrání loď před nárazy vesmírných objektů.

•

Velín lodi – Je součástí Řídícího a informačního systému. Sbírají se v něm veškeré údaje o stavu lodi. Zároveň je z něj přístup do
Neuronové databáze.

•
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Velitelská směna – Tým lidí, který po určitý časový úsek velí řídí loď.
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TERRA NOSTRA

HERNÍ BALÍČKY
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TERRA NOSTRA

Přílohy PH

Příprava hry
PŘÍLOHY
PH1

Úvodní panely Atmosféry, Biosféry, Hydrosféry, Navigačního
systému a Řídícího systému (v levém spodním rohu označeny
úvod/závěr, permanent).

Pověste v místnosti na viditelné a dobře dostupné místo.

PH2

30 karet klimatických opatření.

Položte v místnosti na zem či stůl do mřížky, kruhu nebo spirály čísly
vzestupně za sebou.

PH3

25 čísel neuronového počítače.

Zamíchejte a položte je náhodně do kruhu o průměru 2-3 metry.

PH4

3 šablony rukou.

Položte je na stůl, ke kterému je přístup ze všech stran.

PH5

12 karet písmen labyrintu.

Položte je na zem blízko stěny do mřížky přesně dle vzoru.

PH6

Průběžné zprávy systému.

PH7

Posádkový list pro AI (organizátora).
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Panel T-X pověste na viditelné místo na zeď. Ostatní panely si připravte
vzestupně u sebe.
Připravte si ho na dostupné místo s tužkou na zapisování.

hlášení systémů lodě
označení tří sTUPŇŮ FUNKČNOSTI
1.bílá barva textu = systém je v pořádku, pracuje v normě
=> NENÍ TŘEBA ŽÁDNÉHO ZÁSAHU.

3.ČERVENÁ BARVA TEXTU = KRITICKÝ STAV
=> JE TŘEBA OKAMŽITĚ ŘEŠIT, ZABRÁNIT ZHORŠENÍ A UVÉST DO NIŽŠÍHO STUPNĚ.

permanent-PH1

2.ŽLUTÁ BARVA TEXTU = STAV OHROŽENÍ
=>JE TŘEBA SLEDOVAT, ZABRÁNIT ZHORŠENÍ STAVU A UVÉST ZPĚT DO NORMÁLU.

Biosféra lodi
JIŽNÍ SEKTOR

severní SEKTOR

teplota v normě = 2 stupně nad průměrem
srážky v normě
emise v normě

teplota v normě
srážky v normě
emise v normě

východní SEKTOR

západní SEKTOR

teplota v normě
srážky v normě = 3 % nad průměrem
emise v normě

teplota v normě
srážky v normě
emise v normě

úvod/závěr-PH1

základní systém – životně důležitý

atmosféra lodi
základní systém – životně důležitý
Stav větrací soustavy JE V POŘÁDKU.
Proudění vzduchu je v pořádku.

hydrosféra lodi
biosféra je v pořádku. očekává se mírný pokles úrody,ale z dlouhodobého hlediska
to nebude mít vliv.

úvod/závěr-PH1

podsystém biosféry

MOTORY lodi
základní systém – životně důležitý

MOTORY PRACUJÍ BEZ ZÁVAD!

permanent-PH1

Technický stav V NORMĚ
Energetická síť V NORMĚ
Umělá gravitace V NORMĚ
Teplota V NORMĚ

ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY
základní systém – životně důležitý
teplota jádra je v pořádku.
komunikační systémy jsou v pořádku.
řízení lodě je v pořádku.

NAVIGAČNÍ SYSTÉM
provozní teolota je v normě.
navigace je v pořádku.

úvod/závěr-PH1

PODSYSTÉM ŘÍDÍCÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

KARTY KLIMATICKÝCH OPATŘEN
PŘÍLOHA PH2

Karty klimatických opatření – seznam pro AI
ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ
Číslo

Opatření

2

Budování infiltračních
ploch jako jsou dešťové
zahrady a zasakovací
jezírka

MITIGAČNÍ OPATŘENÍ
Cíl

ANTIKLIMATICKÁ OPATŘENÍ

Číslo

Opatření

Cíl

Zadržování srážkové vody
v krajině.

1

Podpora jaderné
energetiky.

5

Budování zastíněných
míst ve městech.

Ochlazování okolí
a poskytnutí ochrany
obyvatelům v rámci
horkých dní.

3

7

Zachytávání a využívání
srážkové vody

Dostatek vody pro pitné
a užitkové účely.

4

8

Vytváření modré
infrastruktury typu
obnovy meandrů,
budování tůní, rybníků…

9

Vytváření zelených
střech a zelených zdí

Dostatek vody pro pitné
a užitkové účely,
zadržování vody v krajině,
zlepšování mikroklimatu.
Zlepšení mikroklimatu
měst (ochlazování okolí,
snižování prašnosti…)
v rámci tropických dní.

12

Budování svejlů.

Protierozní opatření na
svazích zadržující vodu
a půdu v krajině.

19

Zvyšování ploch
s propustným
povrchem.

Zadržování vody v krajině
a zajištění dostatku pitné
a užitkové vody.

6

11

14

15

Číslo

Opatření

Zvýšení podílu klimaticky
neutrálních zdrojů energie
na běžné spotřebě.

10

Jízda poloprázdným
autem.

Nákup masných
výrobků z ekologického
zemědělství.

Zvýšení využívání produktů
z ekologického zemědělství
a snížení produkce emisí.

13

Podpora energetického
průmyslu založeného na
fosilních zdrojích.

Využívání spolujízdy
autem.

Redukce vypouštěných
skleníkových plynů
a prachu využíváním
ekodopravy.

18

Zalesňování smrkovými
monokulturami na
vysýchavých
stanovištích.

Zvýšit podíl ekologických
zdrojů energie na běžné
spotřebě.

23

Nákup masa
z velkochovů.

Zvýšení hospodárnosti
a udržitelnosti využívaných
věcí a materiálů, šetření
primárních zdrojů Surovin.

26

Skládkování odpadu pod
zem.

Zvyšování biodiverzity
a její přizpůsobování se
změně klimatu.

30

Rušení městských kašen
a fontán.

Nákup elektřiny
z programů nabízející
obnovitelné zdroje
energie (OZE).
Nákup oblečení,
přístrojů, nábytku
z druhé ruky
a v lokálních bazárcích.
Zvýšení/udržení
druhově rozmanitých
a věkově rozrůzněný
porostů na lesních
pozemcích.
Vysazování samostatně
stojících stromů, alejí
a parků.

Zlepšování mikroklimatu
krajiny. Zvýšení podílu
biomasy, která pohltí již
vyprodukovaný oxid
uhličitý.

Cíl
Snížit váhu a tím zmenšit
spotřebu pohonných
hmot z neobnovitelných
zdrojů.
Aktuální Ekonomický
přínos a podpora
pracovních míst.
Odvádění peněz
na podporu zelených
opatření v rámci
emisních povolenek.
Rychlé a udržitelné
zvýšení podílu biomasy,
která pohltí již
vyprodukovaný oxid
uhličitý.
Snížení ekologického
dopadu malých farem
a zvýšení produktivity
chovu.
Dlouhodobé uložení
odpadu a zabránění
uvolňování emisí z jeho
rozpadu.
Dostatek vody pro pitné
a užitkové účely.

ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ

MITIGAČNÍ OPATŘENÍ

ANTIKLIMATICKÁ OPATŘENÍ

Číslo

Opatření

Cíl

Číslo

Opatření

Cíl

21

Sázení stromů ve
městech.

Snížení teploty, prašnosti
a zvýšení vlhkost v rámci
tropických dní.

16

Snížení dopadu dopravy na
ŽP a podpora lokálního,
ekologického zemědělství

27

Vytváření stínu a vodu
zachycujících částí polí
a jinak užívaných ploch
(remízků, křovisek,
trávy…).
Nákup výrobků
a materiálů
z udržitelných
a certifikovaných lesů
(FSC).

Zadržování vody v krajině,
zlepšování mikroklimatu.

17

Nákup lokálních
potravin skrze
farmářské trhy nebo
lokální potravinové sítě
(SCUK, bedýnky…).
Omezení a náhrada
masa na jídelníčku na
úroveň zajišťující
nutriční blahobyt.

Zvyšování biodiverzity
a její přizpůsobování se
změně klimatu

20

Znovuvyužití věcí za
jiným účelem.

22

Využití technologií
a postupů k zabránění
nežádoucích úniků
energie (zateplení,
šetrné větrání…).
Preferování hromadné
dopravy před osobním
automobilem.

Zvýšení hospodárnosti
a udržitelnosti využívaných
věcí a materiálů, šetření
primárních zdrojů surovin
včetně dopravy.
Šetrné a funkční využívání
energie.
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24

25

28

Podpora „zelené“
a bezpečné
infrastruktury měst
a okolí pro využívání
kol, koloběžek i chození
pěšky.
Recyklování odpadu.

Snížení konzumace masa
a sním spojené produkce
emisí.

Redukce vypouštěných
skleníkových plynů
a prachu využíváním
ekodopravy.
Redukce vypouštěných
skleníkových plynů a prachu
využíváním ekodopravy.

Šetření primárních zdrojů
surovin.

Číslo

Opatření

Cíl

OPATŘENÍ 1

podpora jaderné energetiky.

CÍL
Zvýšení podílu klimaticky neutrálních
zdrojů energie na běžné spotřebě.

Kód 1 – 1
Kód 2 – d
Kód 3 – 2
hvězdná vícegenerační loď terra nostra
PH2

OPATŘENÍ 2

Budování infiltračních ploch jako jsou
dešťové zahrady a zasakovací jezírka

CÍL
ZADRŽOVÁNÍ srážkovÉ VODY V KRAJINĚ.

Kód 1 – 3
Kód 2 – A
Kód 3 – 8
hvězdná vícegenerační loď terra nostra
PH2

OPATŘENÍ 3

nákup masných výrobků z ekologického
zemědělství.

CÍL
zvýšení využívání produktů z ekologického
zemědělství a snížení produkce
emisí.

Kód 1 – c
Kód 2 – Z
Kód 3 – 6
hvězdná vícegenerační loď terra nostra

PH2

OPATŘENÍ 4

využívání spolujízdy autem.

CÍL
Redukce vypouštěných skleníkových plynů
a prachu využíváním ekodopravy.

Kód 1 – T
Kód 2 – m
Kód 3 – 6
hvězdná vícegenerační loď terra nostra
PH2

OPATŘENÍ 5

BUDOVÁNÍ ZASTÍNĚNÝCH MÍST VE MĚSTECH.

CÍL
OCLAZOVÁNÍ OKOLÍ A POSKYTNUTÍ OCHRANY
OBYVATELŮM V RÁMCI HORKÝCH DNÍ.

Kód 1 – C
Kód 2 – B
Kód 3 – 2
hvězdná vícegenerační loď terra nostra
.
PH2

OPATŘENÍ 6

Nákup elektřiny z programů nabízející
obnovitelné zdroje energie (OZE).

CÍL
Zvýšit podíl ekologických zdrojů energie
na běžné spotřebě.

Kód 1 – G
Kód 2 – V
Kód 3 – 3
hvězdná vícegenerační loď terra nostra

PH2

OPATŘENÍ 7

zachytávání a využívání srážkové vody

CÍL
Dostatek vody pro pitné a užitkové účely.

Kód 1 – A
Kód 2 – B
Kód 3 – 2
. hvězdná vícegenerační loď terra nostra
PH2

OPATŘENÍ 8

vytváření modré infrastruktury typu
obnovy meandrů, budování tůní, rybníků…

CÍL
Dostatek vody pro pitné a užitkové účely,
zadržování vody v krajině,
zlepšování mikroklimatu.

Kód 1 – 5
Kód 2 – B
Kód 3 – 4
.

PH2

hvězdná vícegenerační loď terra nostra

OPATŘENÍ 9

Vytváření zelených střech a zelených zdí

CÍL
zlepšení mikroklimatu měst (ochlazování
okolí, snižování prašnosti…) v rámci
tropických dní.

Kód 1 – d
Kód 2 – 4
Kód 3 – 6
hvězdná vícegenerační loď terra nostra

PH2

OPATŘENÍ 10

jízda poloprázdným autem.

CÍL
Snížit hmotnost a tím zmenšit spotřebu
pohonných hmot z neobnovitelných
zdrojů.

Kód 1 – i
Kód 2 – A
Kód 3 – C
. hvězdná vícegenerační loď terra nostra

PH2

OPATŘENÍ 11

Nákup oblečení, přístrojů, nábytku z druhé
ruky a v lokálních bazárcích.

CÍL
Zvýšení hospodárnosti a udržitelnosti
využívaných věcí a materiálů,
šetření primárních zdrojů
Surovin.

Kód 1 – 6
Kód 2 – A
Kód 3 – k
.hvězdná vícegenerační loď terra nostra

PH2

OPATŘENÍ 12
BUDOVÁNÍ SvejlŮ.

CÍL
protierozní opatření na svazích zadržující
vodu a půdu v krajině.

Kód 1 – E
Kód 2 – z
Kód 3 – s
hvězdná vícegenerační loď terra nostra
PH2

OPATŘENÍ 13

podpora energetického průmyslu
založeného na fosilních zdrojích.

CÍL
Aktuální Ekonomický přínos a podpora
pracovních míst. Odvádění peněz
na podporu zelených
opatření v rámci
emisních povolenek.

Kód 1 – 3
Kód 2 – F
Kód 3 – d
hvězdná vícegenerační loď terra nostra
.

PH2

OPATŘENÍ 14

Zvýšení/udržení druhově rozmanitých a
věkově rozrůzněný porostů na lesních
pozemcích.

CÍL
Zvyšování biodiverzity a její
přizpůsobování se změně
klimatu.

Kód 1 – H
Kód 2 – R
Kód 3 – 7
.

PH2

hvězdná vícegenerační loď terra nostra

OPATŘENÍ 15

Vysazování samostatně stojících stromů,
alejí a parků.

CÍL
Zlepšování mikroklimatu krajiny. Zvýšení
podílu biomasy, která pohltí již
vyprodukovaný oxid
uhličitý.

Kód 1 – E
Kód 2 – s
Kód 3 – 3
hvězdná vícegenerační loď terra nostra

PH2

OPATŘENÍ 16

Nákup lokálních potavin skrze farmářské
trhy nebo lokální potravinové sítě (scuk,
bedýnky…).

CÍL
Snížení dopadu dopravy na ŽP
a podpora lokálního,
ekologického
zemědělství.

Kód 1 – h
Kód 2 – m
Kód 3 – 8
hvězdná vícegenerační loď terra nostra

PH2

OPATŘENÍ 17

Omezení a náhrada masa na jídelníčku na
úroveň zajišťující nutriční blahobyt.

CÍL
Snížení konzumace masa a s ním
spojenou produkci emisí.

Kód 1 – e
Kód 2 – 5
Kód 3 – x
.hvězdná vícegenerační loď terra nostra

PH2

OPATŘENÍ 18

zalesňování smrkovými monokulturami na
vysýchavých stanovištích.

CÍL
Rychlé a udržitelné Zvýšení podílu biomasy,
která pohltí již vyprodukovaný
oxid uhličitý.

Kód 1 – V
Kód 2 – l
Kód 3 – 9
hvězdná vícegenerační loď terra nostra

PH2

OPATŘENÍ 19

Zvyšování ploch s propustným povrchem.

CÍL
Zadržování vody v krajině a zajištění
dostatku pitné a užitkové vody.

Kód 1 – a
Kód 2 – r
Kód 3 – 0
hvězdná vícegenerační loď terra nostra
PH2

OPATŘENÍ 20

znovuvyužití věcí za jiným účelem.

CÍL
Zvýšení hospodárnosti a udržitelnosti
využívaných věcí a materiálů, šetření
primárních zdrojů surovin včetně
dopravy.

Kód 1 – H
Kód 2 – O
Kód 3 – P
hvězdná vícegenerační loď terra nostra

PH2

OPATŘENÍ 21

sázení stromů ve městech.

CÍL
Snížení teploty, prašnosti a zvýšení vlhkost
v rámci tropických dní.

Kód 1 – F
Kód 2 – B
Kód 3 – 1
hvězdná vícegenerační loď terra nostra
.
PH2

OPATŘENÍ 22

Využití technologií a postupů k zabránění
nežádoucích úniků energie (zateplení,
šetrné větrání…).

CÍL
Šetrné a funkční využívání energie.

Kód 1 – E
Kód 2 – 2
Kód 3 – 0
hvězdná vícegenerační loď terra nostra

PH2

OPATŘENÍ 23

nákup masa z velkochovů.

CÍL
Snížení ekologického dopadU malých
farem a zvýšení produktivity chovu.

Kód 1 – g
Kód 2 – c
Kód 3 – O
hvězdná vícegenerační loď terra nostra
PH2

OPATŘENÍ 24

preferování hromadné dopravy před
osobním automobilem.

CÍL
Redukce vypouštěných skleníkových plynů
a prachu využíváním ekodopravy.

Kód 1 – A
Kód 2 – 4
Kód 3 – 2
hvězdná vícegenerační loď terra nostra

PH2

OPATŘENÍ 25

Podpora „zelené“ a bezpečné
infrastruktury měst a okolí pro využívání
kol, koloběžek i chození pěšky.

CÍL
Redukce vypouštěných skleníkových
plynů a prachu využíváním
ekodopravy.

Kód 1 – B
Kód 2 – T
Kód 3 – 5
hvězdná vícegenerační loď terra nostra

PH2

OPATŘENÍ 26

skládkování odpadu pod zem.

CÍL
Dlouhodobé uložení odpadu a zabránění
uvolňování emisí z jeho rozpadu.

Kód 1 – l
Kód 2 – E
Kód 3 – 2
hvězdná vícegenerační loď terra nostra
PH2

OPATŘENÍ 27

Vytváření stínu a vodu zachycujících částí
polí a jinak užívaných ploch (remízků,
křovisek, trávy…).

CÍL
zadržování vody
v krajině, zlepšování
mikroklimatu
a ochrana biodiverzity..

Kód 1 – L
Kód 2 – f
Kód 3 – 1
hvězdná vícegenerační loď terra nostra

PH2

OPATŘENÍ 28

recyklování odpadu.

CÍL
šetření primárních zdrojů surovin.

Kód 1 – C
Kód 2 – f
Kód 3 – Š
hvězdná vícegenerační loď terra nostra
PH2

OPATŘENÍ 29

Nákup výrobků a materiálů z udržitelných a
certifikovaných lesů (FSC).

CÍL
Zvyšování biodiverzity a její přizpůsobování
se změně klimatu.

Kód 1 – J
Kód 2 – c
Kód 3 – 7
hvězdná vícegenerační loď terra nostra

PH2

OPATŘENÍ 30

rušení městských kašen a fontán.

CÍL
Dostatek vody pro pitné a užitkové účely.

Kód 1 – U
Kód 2 – A
Kód 3 – 1
hvězdná vícegenerační loď terra nostra
PH2

Neuronový počítač

1

Neuronový počítač

2

Neuronový počítač

3

Neuronový počítač

4

Neuronový počítač

V

Neuronový počítač

6

Neuronový počítač

vii

Neuronový počítač

8

Neuronový počítač

9

Neuronový počítač

x

Neuronový počítač

11

Neuronový počítač

xII

Neuronový počítač

13

Neuronový počítač

14

Neuronový počítač

15

Neuronový počítač

16

Neuronový počítač

17

Neuronový počítač

18

Neuronový počítač

19

Neuronový počítač

xx

Neuronový počítač

21

Neuronový počítač

22

Neuronový počítač

23

Neuronový počítač

24

Neuronový počítač

25

Konfigurace neuronového jádra

Konfigurace neuronového jádra

Konfigurace neuronového jádra
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Zpráva o stavu lodi
Vše je ok, buďte v pohodě a pozitivně naladění!
Vám se nemůže nic přihodit!
T-X
ÚVODNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA

Zpráva o stavu lodi
LOKACE: ZÁPADNÍ SEKTOR
Populace vodních řas a sinic narostla ve srovnání se stejným obdobím v
minulých letech o 120 %. tento stav je dlouhodobě neudržitelný.

T-0
0. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA

Zpráva o stavu lodi
lokace: západní sektor
opravA a údržba podpovrchové konstrukce lodi pokračují podle plánu
plánovaná velikost oprav: 15 % plochy sektoru
cELKOVÁ DOBA OPRAV: 3 měsíce
uPLYNULÝ ČAS: 1 MĚSÍC
aKTUÁLNÍ STAV: uKONČENA 1. ZE 3. FÁZÍ (33 % KONSTRUKCE)

T - 10

podrobná projektová dokumentace je uložena v neuronové databázi.

1. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA

Zpráva o stavu lodi
lokace: JIŽNí sektor
škody způsobené přívalovými dešti na úrodě se dotýkají především
kukuřice a brambor. u těchto dvou plodin bylo zničeno 60 % úrody.
zásoby tento výkyv pokryjí, potravinová soběstačnost není aktuálně
ohrožena. Z DLOUHODOBÉHO HLEDISKA JE NUTNÉ TĚMTO VÝPADKŮM ZABRÁNIT.

T - 20
2. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA

Zpráva o stavu lodi
lokace: VÝCHONí sektor
OBYVATELÉ SEPSALI peticI žádající záruky, že vedení lodě nenechá
hydrometeorologickou situaci v sektoru zajít tak daleko, jako v jižním
sektoru. Petici podepsalo již 5 % obyvatelstva.

T - 30
3. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA

Zpráva o stavu lodi
lokace: navigační systém
technici hlásí že objevili manuální odpojení výstrah systému.
AUTORIzACE TOHOTO ZÁSAHU byla povolena hlavním technikem na základě
žádosti od inženýrů řešící opravy lodi v západním sektoru.

T - 40
4. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA

Zpráva o stavu lodi
LOKACE: severní sektor
vznikají podpůrné skupiny na likvidaci následků bleskových povodní
především v jižním sektoru.

T - 50
5. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA

Zpráva o stavu lodi
LOKACE: ZÁPADNÍ SEKTOR
oDKRYTÍ POVRCHU V RÁMCI OPRAV A ÚDŽBY KONSTRUKCE LODI PŘEKORČILO BĚHEM
PRVNÍHO MĚSÍCE KRITICKÝCH 7 % PLOCHY SEKTORU. TEPLO AKUMULOVANÉ
I ODRÁŽENÉ ODKRYTOU KONSTRUKCÍ NARUŠUJE VZDUŠNÉ PROUDY V ATMOSFÉŘE
LODI.

T - 60
6. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA

FINÁLNÍ Zpráva o stavu lodi
lokace: navigační systém
teplota klesla pod kritickou hodnotu. NAVIGAČNÍ SYSTÉM JE ZNIČEN
Loď pluje vesmírem bez jakékoliv možnosti orientace.
šance na záchranu POSÁDKY: 0.3 %
VÝSLEDEK MISE: NEÚSPĚCH

T - 60/70
FINÁLNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA

FINÁLNÍ Zpráva o stavu lodi
lokace: navigační systém
PROVOZNÍ TEPLOTA JE V NORMĚ. NAVIGACE JE V POŘÁDKU.
DOSAŽENÍ CÍLE: 80 LET
šance na záchranu POSÁDKY: 98 %
VÝSLEDEK MISE: ÚSPĚCH

T - 60/70
FINÁLNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA

Posádkový list AI

Tento list slouží
organizátorovi hry ke
sledování průběhu hry
a zaznamenávání reakcí
a rozhodnutí týmu a jeho
členů během řešení úkolů.

Pozorovací list organizátora hry
Jméno posádky/týmu hráčů
Číslo pokusu týmu:
Po kolikáté tým hru hraje.

Čas startu hry:

Čas, kdy jste spustili alarm.

Finální čas hry:

Přesný čas konce hry.
Na začátku 60 minut od startu.

Změna finálního času:

Severní sektor (-5 minut):
Hydrosféra (-3 minuty za každou chybu):
Západní sektor situace 1(+ 10 minut navíc):
Západní sektor situace 2 (- 5 minut za každou chybu):
Jiný:

Čas mise:

Přesný čas odevzdání protokolu. Pro
hráče znamená konec aktivní části
hry (3. fáze hry – Řešení krize).

Čas po kontrole protokolu:

Čas mise + čas, který se přičetl po
kontrole protokolu. Pokud překročí
finální čas = neúspěch mise.

Hra skončila:

ÚSPĚCHEM

NEÚSPĚCHEM

Sektory a systémy, které posádka řešila
Jižní sektor

Severní sektor

Východní sektor

Západní sektor

Řízení lodi

hydrosféra

Atmosféra

Navigace

Protokol okamžité reakce

Zpráva o stavu lodi
T-10

Průběžné zprávy (odškrtávání předaných zpráv PO 10 MINUTÁCH)
T-0 --- T-10 --- T-20 --- T-30 --- T-40 --- T-50 --- T-60
Poznámky z pozorování týmu PRO REFLEXI:

PH7

Klimatická úniková hra TERRA NOSTRA
Mezinárodní program Ekoškola

TERRA NOSTRA

Přílohy U

Úvod hry
PŘÍLOHY
U1

Posádkový manuál.

Posádce při úvodu hry.

U2

Lodní deník.

Posádce při úvodu hry.

30

Posádkový manuál

Posádkový Manuál
Příloha U1

Hvězdná loď

tERRA NOSTRA

Úvodní příběh

Posádkový manuál

TERRA NOSTRA
Naše hlava z nás udělala pány, ne-li přímo Bohy nad životem a smrtí, stali jsme se tvůrci a ničiteli a mysleli si, že máme vše pod kontrolou. Že nám vše projde…
Hvězdná loď TERRA NOSTRA je našim domovem. Již více než 80 let putuje vesmírem a veze dva tisíce lidí
a tisíce rostlin a živočichů ke svému cíli. Za sebou jsme zanechali zničený svět a před sebou máme svět
nový. Ještě 100 let nám zbývá, než k němu doletíme, vystřídají se tři generace, které poznají jedinou
Zemi a tou je TERRA NOSTRA.
Krom technických a řídících částí je loď je postavena jako mikrosystém naší PŮVODNÍ Země. Tvoří ho
ohromný válec, kterému říkáme jednoduše Svět. Biosféra i atmosféra se ovlivňují vzájemně. Sluneční
svit a 24 hodinový cyklus zajišťují nanozrcadla a fúzní reaktor, srážky a vzdušné proudy ovlivňuje
složitá větrací soustava řízená umělou inteligencí. Vše ovšem ovlivňuje lidský faktor. To, jak
hospodaříme, využíváme půdu, pohybujeme se… Každé rozhodnutí tady ovlivňuje život zajišťující
rovnováhu 100x citlivěji než na původní Zemi. Není to omyl ani nedostatek. TERRA NOSTRA byla stvořena
jako Archa, která má lidi naučit žít v rovnováze a dlouhodobě udržitelně. Pokud to nedokážeme tady,
nezasloužíme si nový svět…
Naše hlava z nás udělala pány, ne-li přímo Bohy nad životem a smrtí, stali jsme se tvůrci úžasných věcí a ničiteli celých světů a
mysleli si, že máme vše pod kontrolou. Že nám vše projde… Symbolem naší lodi je tedy lidská hlava, tvůrce našeho štěstí i neštěstí.
Okolo ní se točí tři prstence připomínající naši cestu Vesmírem a také to, že naše snaha o lepší svět musí být nekonečná. Kniha
označuje na levé straně popsanou, nezměnitelnou minulost a na pravé neznámou a otevřenou budoucnost. Uprostřed stojí lidská
postava tvořící zároveň kmen stromu, abychom nikdy nezapomněli, čeho jsme nedílnou součástí.
Naším úkolem je nezapomenout na minulost, žít přítomnost a vytvořit udržitelnou budoucnost.

Strana 1

Posádkový manuál

Základní informace

Vítejte ve velíně, posádko!
Váš tým právě nastupuje na aktuální velitelskou směnu hvězdné lodi Terra Nostra. Jestli máte pocit, že nic neumíte, tak to je v pořádku. Tady není třeba mít
nějaké zvláštní schopnosti. Velitelská směna je rutina. Vaším úkolem je pár dní prosedět ve velíně, číst průběžné zprávy a řešit různé situace okolo provozu lodě.
Ty se většinou týkají běžných problémů z jednotlivých sektorů, které obývají lidé. Většinu situací dokáže vyřešit umělá inteligence naší lodi, říkáme ji familiárně
NEURON, protože funguje na neuronové síti. Nepleťte si ji s androidem AI, který je s vámi ve velíně, ten je autonomní. Většinou vám dokáže poradit, ale
nespoléhejte na něj.
Skvělá zpráva je, že z vnějšku vás prakticky nic nemůže ohrozit, loď je v tomto ohledu skvěle postavena a připravena se vyrovnat skoro s čímkoliv. Ohrozit loď a
tím svoji vlastní existenci mohou jen lidé. To byl záměr konstruktérů, pokud se o sebe nedokážeme zodpovědně postarat, tak nemáme právo doletět k cíli. Pokud
by se něco stalo, tak uslyšíte fakt nepříjemný alarm a pak se pravděpodobně pokazí nějaká ta věc (teda ukáže se vám to na obrazovkách). Nicméně dokud nedojde
k odpojení řídících systémů, tak je to pořád legrace. Android naťuká pár věcí do počítače a ono se to zase srovná. Kdyby se to pokazilo víc, tak to může být fakt
blbý, ale to se nestalo již více než 80 let. Takže pohoda, chvilku to vydržte a za pár dní předejte směnu dalšímu týmu.

Zásadní pravidla pro fungování vašeho týmu:
1)
2)
3)
4)

Všechny situace řešíte společně, nesmíte se rozdělovat a můžete řešit v danou chvíli pouze jednu věc.
Celou dobu veďte lodní deník, ten, kdo ho zapisuje, je formálně kapitánem vašeho týmu.
Způsob rozhodování a role si určete sami podle sebe.
Jakékoliv nejasnosti a sporné situace rozhoduje AI.

Poznámka: Proč vést lodní deník? Je to jen pro případ, kdyby se něco opravdu hooodně pokazilo a vy jste to čistě náhodou nepřežili. Tak aby ti po vás byli chytřejší.
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Seznámení s velínem:
1) Pokud jste to ještě neudělali, přečtěte si/poslechněte úvodní příběh Terra Nostra (strana 1)
2) Seznamte se s vaším AI – android s umělou inteligencí, který vám bude předávat data a zprávy, interpretovat výsledky, odpovídat na dotazy a občas překážet.
3) Seznamte se s jednotlivými systémy lodě – najdete je ve vašem velíně na těchto panelech.

4) Zjistěte kam vám přichází průběžné zprávy o stavu lodi – zprávy přichází každých 10 minut. Většinou je to nudný text o stavu zásob atd.
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5) Prohlédněte si další prvky lodi – nevadí, že zatím nevíte, k čemu jsou. Známost jejich pozice se vám může během akce hodit.
Karty
klimatických opatření

Neuronový počítač

Konfigurátor
neuronového jádra

Labyrint
do neuronové databáze

6) Vyčkejte na rozeznění alarmu – v té chvíli začíná váš boj o přežití! To se vám ale samozřejmě nestane.
7) Případné otázky vám zodpoví AI – teda pokud bude chtít, tahle plechovka je dost náladová.

Doporučený postup řešení krizových situací:

● Krok 1: Zjistěte všechna dostupná data o aktuální situaci lodi.
● Krok 2: Rozhodněte, co je příčina problému a co následek.
● Krok 3: Řešte situaci. Úkol, který si zvolíte, můžete kdykoliv vzdát a přejít k jinému.
● Krok 4: Vyhodnoťte dopad vašeho řešení.
● Krok 6: Zapište vše do lodního deníku.
● Krok 5: Pusťte se do dalšího úkolu nebo oslavujte.

V případě ohrožení lodi
využijte protokol okamžité
reakce. Jak ho získat vám
vysvětlí váš AI.
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Používání karet klimatických opatření
Úkol: Vybrat správná klimatická opatření dle zadání:
Minimální počet hráčů: 4
Maximální počet hráčů: 7
Pomůcky: 30 karet klimatických opatření
Příprava hry:
1) Na přístupné místo položte do mřížky či kruhu všechny karty klimatických opatření.
Cíl hry:
Cílem aktivity je zjistit písmenný nebo číselný kód pomocí výběru správných karet.
Způsob výběru karet:
•
•
•
•

Karet se smíte nebo nesmíte dotýkat – rozhoduje AI.
Pokud se karet můžete dotýkat, tak je vždy po využití musíte vrátit na původní místo.
Na karty nelze psát, můžete si však dělat poznámky do svého lodního deníku.
Karty můžete využívat kdykoliv během hry.
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Konfigurace neuronového jádra
Úkol: Přeskládejte 7 rukou podle těchto pravidel:
Minimální počet hráčů: 4
Maximální počet hráčů: 7
Pomůcky: Fixa, 3x podložka
Příprava hry:
2) Na stůl položte tři podložky vedle sebe
3) Hráči si napíši na hřbety svých rukou (dlaní) čísla od jedné do sedmi (na každé ruce
jedno číslo). Poté ruce položí popořadě na sebe na jednu z podložek tak, že ruka se
sedmičkou je úplně ve spodu a ruka s jedničkou nahoře = startovní a cílová pozice.
Cíl hry:
Cílem aktivity je přesunout tuto hromádku rukou na jakoukoliv vedlejší podložku a zachovat princip sloupce, kdy sedmička je dole a jednička nahoře.
Způsob přesouvání rukou:
•
•
•
•

Vždy se smí pohybovat pouze jedna ruka.
Menší číslo musí vždy ležet na větším, nikdy ne naopak.
K pokládání rukou se smí se využívat pouze tří podložek (míst), které jsou na stole určeny.
Můžete mít jakýkoliv počet opakování. Vždy však začínáte ze startovní pozice.
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Programování počítače
Úkol: Dotkněte se čísel v přesně daném pořadí do určitého času podle těchto pravidel:
Minimální počet hráčů: 4
Maximální počet hráčů: 7
Pomůcky: Provaz, 25 čísel
Příprava hry:
1) vytvořte kruh o průměru 2 až 3 metry
2) Do kruhu vložte nerovnoměrně čísla od 1 do 25
Cíl hry:
Cílem aktivity je zmáčknout čísla v kruhu než vyprší čas.
Způsob programování počítače:
•
•
•
•
•
•
•

Čísla se mačkají dotykem postupně od 1 výš, žádné číslo se nesmí přeskočit.
Čísel a země v kruhu se smí dotýkat pouze jedna končetina (noha, ruka).
Každý hráč z týmu musí být zapojen.
Jeden hráč může zmáčknout víc čísel za sebou.
Pokus končí při jakékoliv chybě.
Můžete mít jakýkoliv počet opakování.
Nejasnosti rozhoduje AI.
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Průchod labyrintem
Úkol: Projděte labyrintem skrze síť písmen
Minimální počet hráčů: 4
Maximální počet hráčů: 7
Pomůcky: 12 písmen na A4
Příprava hry:
1) Vyskládejte na zem 12 písmen podle vzoru.
Cíl hry:
Cílem aktivity je najít správnou cestu skrz labyrint.
Způsob průchodu labyrintem:
•
•
•
•
•
•
•
•

Labyrintem prochází pouze jeden hráč.
Vždy existuje pouze jedna správná cesta.
Cesta jde jen v pravých úhlech (doprava, doleva, nahoru, dolu).
Na procházející písmeno se musí stoupnut oběma nohama.
Z poslední řady písmen (CFIL) hráč vystupuje z labyrintu.
Při jakékoliv chybě se hráč začíná znova.
Můžete mít jakýkoliv počet opakování.
Nejasnosti rozhoduje AI
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Herní pojmy

Pojmy:
• AI SYSTÉMY = NEURON – Hlavní umělá inteligence ovládající celou loď. Její součástí je Neuronové jádro a databáze.
• Android = AI – Umělá inteligence lidského vzhledu staršího typu, která je součástí velína.
• Atmosféra lodi – Systém zajišťující život. Tento systém skrze větrací soustavu reguluje vzdušné proudy, teplotu, srážky a koncentraci plynů v celém SVĚTĚ.
• Biosféra lodi = SVĚT – Systém zajišťující život. Tento systém tvoří většinu lodi. Zahrnuje všechnu faunu i floru, vodstvo, zeminu a všechny děje s nimi spojenými. V této
části žije a pracuje většina obyvatel lodi.
• Čas hry celkový – Na začátku je stanoven na 60 minut. Během hry se může měnit.
• Čas hry finální – Konkrétní hodina a minuta, kdy je ukončena hra.
• Hydrosféra lodi = Podsystém biosféry.
• Karty klimatických opatření – 30 karet mitigačních, adaptačních a antiklimatických opatření obsahující kódy důležité pro řízení lodi.
• Konfigurátor neuronového jádra – Tvoří ho tři desky, které slouží k přesunu sedmi číslic podle přesně daných pravidel.
• Lodní deník – Deník velitelské směny, do kterého tým zaznamenává všechny své kroky.
• Labyrint neuronové databáze – Síť 12 písmen, která chrání vstup do databáze. Návštěvník musí znát správnou kombinaci písmen, aby mohl projít.
• Navigační systém – Tento systém zajišťuje správný směr lodi k cílové planetě. Pokud by se porouchala, tak by loď mohla skončit kdekoliv ve Vesmíru. Tam by se
pohybovala tak dlouho, dokud by se nevyčerpaly život podporující systémy.
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• Neuronová databáze – Obsahuje veškeré informace o stavu lodi a všech jejích procesech. Je chráněna labyrintem.
• Neuronové jádro – Mozek NEURONU.
• Neuronový počítač – slouží k řízení lodi a ovládání lodi skrze NEURONA.
• Motory – Motory zajišťují pohyb lodi.
• Protokol okamžité reakce – Slouží pro zahájení nebo zastavení procesů a stavů ohrožující bezpečnost lodi. Posádka o něj může požádat AI kdykoliv během mise.
• Reaktor – Dodává energie celé lodi.
• Reflexe – Čas navazující na proběhlou hru, který slouží k ohlédnutí za tím co tým prožil a k zhodnocení postupů i ukotvení nových znalostí a dovedností jednotlivců.
• Řídící a informační systém – Zajišťuje řízení celé lodi a komunikaci všech členů posádky.
• Sektory SVĚTA – Čtyři sektory označené podle světových stran fungují jako samostatné správní oblasti, které mají své vlastní vedení a specializují se částečně i na určité
zemědělské či průmyslové odvětví. Vzhledem k velikosti lodi nejsou hranice pevně stanovené a sektory velmi úzce spolupracují.
• Štít – Energetické pole, které chrání loď před nárazy vesmírných objektů.
• Velín lodi – Je součástí Řídícího a informačního systému. Sbírají se v něm veškeré údaje o stavu lodi. Zároveň je z něj přístup do Neuronové databáze.
• Velitelská směna – Tým lidí, který po určitý časový úsek velí řídí loď.
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Tento deník je jediné místo, kam si můžete psát poznámky z mise!
Jméno posádky:
Čas startu hry:

Číslo pokusu posádky:

Čas, kdy se spustil alarm.

Finální čas hry:

Přesná hodina a minuta. Na začátku
60 minut od startovního času.

Změna finálního času:

Změna finálního času:

Změna finálního času:
Čas mise:

Změna finálního času:
Dosažení finální času

Čas, kdy váš tým ukončí hru.

Mise skončila:

Jiný: __ __:__ __

ÚSPĚCHEM

NEÚSPĚCHEM

Sektory a systémy, které posádka řešila
Označte číslem pořadí, jak jste postupovali v čase.

Jižní sektor

Severní sektor

Východní sektor

Západní sektor

Řízení lodi

Hydrosféra

Atmosféra

Navigace

Protokol okamžité reakce

Zpráva o stavu lodi

Informace z průběžných zpráv, analýz a dalších zdrojů:

U2

Informace z průběžných zpráv, analýz a dalších zdrojů:

Klimatická úniková hra TERRA NOSTRA
Mezinárodní program Ekoškola

TERRA NOSTRA

Přílohy PK

Počátek krize
PŘÍLOHY
PK1

Panel Atmosféra, Biosféra, Navigace.

Změna panelů na začátku po rozeznění alarmu.

PK2

Zpráva o aktuálním stavu lodi.

Posádce na začátku po rozeznění alarmu.

PK3

2x rozbité obrazovky.

Posádce při úvodu hry – předtím rozstříhejte každou na 10 ks.
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Biosféra lodi
JIŽNÍ SEKTOR

severní SEKTOR

teplota 5 stupňů nad průměrem – stav OHROŽENÍ
srážky v normě = 5 % nad průměrem
emise v normě

teplota v normě = 3 stupně pod průměrem
srážky v normě
emise v normě

východní SEKTOR

západní SEKTOR

teplota 4 stupně pod průměrem – stav OHOŽENÍ
srážky 10 % nad průměrem – KRITICKý stav
emise v normě

teplota 8 stupňů nad průměrem – stav OHROŽENÍ
srážky 15 % pod průměrem – KRITICKý stav
emise v normě

počátek-PK1

základní systém – životně důležitý

atmosféra lodi
základní systém – životně důležitý
Stav větrací soustavy JE V POŘÁDKU.
Proudění vzduchu Narušeno – KRITICKÝ STAV

hydrosféra lodi
Všechny sektory BIOSFÉRY hlásí zvýšení teploty POVRCHOVÝCH VOD až o 1 stupeň - KRITICKÝ STAV
Jižní sektor hlásí 1. povodňový stupeň

počátek-PK1

podsystém biosféry

ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY
základní systém – životně důležitý
Hrozí přehřátí jádra VLIVEM SELHÁVÁNÍ JINÝCH SYSTÉMŮ
odpojuje se hlavní komunikační systém a přecházíme na nouzové řízení
Loď je v kritickém nebezpečí!

NAVIGAČNÍ SYSTÉM
Teplota systému 5° pod provozní teplotou
Fatální poškození systému za 60 minut – KRITICKÝ STAV

počátek-PK1

PODSYSTÉM ŘÍDÍCÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

Aktuální stav lodi

Hlavní i záložní systém navigace hlásí pokles teploty pod hranici funkčnosti – kolaps přijde do 60 minut a tím dojde k odchýlení lodi od kurzu k cíli
a pravděpodobná ztráta lodi ve vesmírném prostoru.
Řídící a informační systémy přechází do nouzového stavu s omezenou funkčností. Energie je přesunuta do systému zajišťujícího život. Komunikace s
jednotlivými částmi lodě a automatické procesy budou omezeny. Je třeba řídit loď částečně manuálně.
Atmosféra lodi vykazuje abnormality ve vzduchovém proudění. Hrozí nevratné narušení biotopů do 10 dnů.
Hydrosféra lodi vykazuje zvýšení teploty u vodních toků o 1 stupeň celsia, pokud bude trend pokračovat, dojde k úhynu vodních rostlin a živočichů do 3
dnů. Západní sektor hlásí oteplení o 10 stupňů a úbytek srážek o 15 %. Úroda poškozena z 30 %. Obyvatelstvo stabilní beze ztrát, společenská situace
napjatá, žádají okamžitou podporu a vyřešení situace.
Jižní sektor hlásí již 20 dní přívalové deště, které znehodnotily již 25 % úrody. Teplota je o 5 stupňů nad normálem. Obyvatelstvo beze ztrát, vysoká míra
frustrace a nespokojenosti, žádají okamžitou podporu a vyřešení situace
Severní sektor hlásí průměrné teploty o 3 stupně nižší, než je průměr. Srážky jsou v normě. Obyvatelstvo beze ztrát, společenská situace v normálu.
Východní sektor hlásí o 4 stupně nižší teploty, než je průměr, srážky jsou vyšší o 10 %. Růst úrody je pomalejší o 2 měsíce. Obyvatelstvo beze ztrát,
společenská situace mírně napjatá, žádají informace.
Celkový pokles úrody o 38 %.

počátek-PK2

MITIGAČNÍ OPATŘENÍ
Opatření vedoucí ke zmírnění a zpomalení změn klimatu. Nejčastěji je
s mitigací spojována redukce vypouštění skleníkových plynů nebo
úspora energie či výroba zelené energie. Příkladem mitigačních
opatření je technologická změna či náhrada, která snižuje vstupy
zdrojů a snižuje emise, stejně tak to může být zvýšení procenta lesů
a uložení C02 do biomasy.
Rozbitá obrazovka-PK3

ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ
Opatření vyrovnávající se s dopady měnícího se klimatu. Za adaptační
opatření je možno považovat v podstatě jakoukoliv úpravu, která vede
ke snižování zranitelnosti vůči dopadům klimatické změny. Jedná se
o aktivitu napříč různými tématy od systémů zachytávání vody, po
sázení suchovzdorných odrůd, aplikaci protierozních opatření, zvýšení
zemědělské soběstačnosti…
Rozbitá obrazovka-PK3

Klimatická úniková hra TERRA NOSTRA
Mezinárodní program Ekoškola

TERRA NOSTRA

Přílohy ZS

Zpráva
o stavu lodi T-10
PŘÍLOHY
ZS1
ZS2
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Zpráva o Projektové dokumentaci
podpovrchové opravy.
1x zadání řešení

Vložte za bludiště do neuronové databáze.
Posádce hned po výběru této situace.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
PODPOVRCHOVÉ OPRAVY
A ÚDRŽBY KONSTRUKCE LODi
Příloha zs1

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PODPOVRCHOVÉ OPRAVY A ÚDRŽBY KONSTRUKCE LODI:
LOKACE: ZÁPADNÍ SEKTOR
SLOŽENÍ PODPOVRCHOVÉ KONSTRUKCE: VYSOCE ODOLNÝ ARMIDUR - PLASTOKOVOVÉ SLITINY
CELKOVÁ VELIKOST OPRAV: 15 % plochy SEKTORU
CELKOVÝ ČAS: 3 MĚSÍCE
MAXIMÁLNÍ VELIKOST A ČAS ODKRYTÉ PLOCHY: 5 % PO DOBU 1 MĚSÍCE
KRITICKÁ VELIKOST A ČAS ODKRYTÉ PLOCHY: NAD 7 % PO DOBU 1 MĚSÍCE
szásah do hydrosféry: Povrchová říční voda se v opravované části převádí do
podzemního potrubí, aby bylo zajištěno proudění v celém systému.
zásah do biotopů: půda, živočichové a rostliny jsou přesunuty do jiných sektorů a
skladovacích prostor lodi
bezpečnostní upozornění:
Armodur je vysoce absorbční i odrazový materiál, při jeho velkém odkrytí
dojde k přehřívání dané části sektoru, což může mít za následek poškození
a rozvrat dalších systémů lodě.
alarmy některých systémů mohu po dobu oprav hlásit výkyvy od normálního
stavu.

PŘEDPOKLÁDANÝ DŮSLEDEK OPRAV
Mikroklima V OPRAVOVANÉ ODKRYTÉ ČÁSTI sektoru se zvýší až o 10 stupňů
a srážky POKLESNOU o 75 %.
Západní sektor: teplota se zvýší o 3–5 °c,
srážky se nezmění, zvýší se jejich intenzita
Jižní sektor: teplota se zvýší o 1-2 °c,
srážky se zmenší o 10 – 15 %, zvýší se jejich intenzita
Severní sektor: teplota SE SNÍŽÍ O 1-2 °c,
srážky SE ZVÝŠÍ o 10 – 15 %
Východní sektor: teplota se sníží o 1 - 3 °c,
srážky ZŮSANOU V NORMĚ.
Dojde k celkovému poklesu úrody o 15 % .

Neurnová databáze - zpráva o stavu lodi t-10 - zs1

získání projektové dokumentace
Získejte projektovou dokumentaci z neuronové databáze. Ta je však
chráněna kódovaným labyrintem:
Labyrint může projít jeden člen posádky. Pokud udělá chybu, tak se musí vrátit vždy
na začátek a zároveň vždy ztrácíte 3 minuty z celkového času. Sekvenci průchodu
labyrintem (pořadí písmen) získáte výběrem všech adaptačních
opatření z karet číslo 1, 2, 8, 26, 28, 29, 30.
Seřaďte je vzestupně za sebou a v kódech 2 získáte sekvenci.
Zpráva o stavu lodi - T10 -ZS2

Klimatická úniková hra TERRA NOSTRA
Mezinárodní program Ekoškola

TERRA NOSTRA

Přílohy J

Jižní sektor
PŘÍLOHY
J1

1x zadání řešení.

Posádce hned po výběru této situace.

J2

Panel Biosféra.

Výměna panelu po správném vyřešení situace.
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jižní sektor
Je třeba spustit záložní větrací soustavu a tím zvýšit sílu vzdušných proudů
v sektoru:
Vyberte z karet opatření čísel 4, 6, 10, 12, 21, 22, 23, 26, 29 ta která působí antiklimaticky
(nepomáhají nebo dokonce škodí). Seřaďte je vzestupně za sebou a v kódech 3 najděte chemický
prvek - udělejte jako tým dohromady takový počet dřepů, který se rovná molární
hmotnosti tohoto prvku (každý člen týmu musí udělat minimálně 1 dřep).

JIŽNÍ SEKTOR - J1

Biosféra lodi
JIŽNÍ SEKTOR

severní SEKTOR

Teplota v normě
srážky V NORMĚ
emise v normě

teplota 4 stupně pod průměrem - V NORMĚ
srážky 13 % nad průměrem - KRITICKý stav
emise v normě

východní SEKTOR

západní SEKTOR

teplota 7 stupně pod průměrem - STAV OHROŽENÍ
srážky 5 % nad průměrem - STAV OHROŽENÍ
emise v normě

teplota 6 stupňů nad průměrem – STAV OHROŽENÍ
srážky 15 % pod průměrem -KRITICKÝ STAV
emise v normě

JIŽNÍ SEKTOR-J2

základní systém – životně důležitý

Klimatická úniková hra TERRA NOSTRA
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TERRA NOSTRA

Přílohy V

Východní sektor
PŘÍLOHY
V1

1x zadání řešení.

Posádce hned po výběru této situace.

V2

Panel Biosféra.

Výměna panelu po správném vyřešení situace.
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VÝCHODNÍ SEKTOR
Naše loď vypouští xx % přebytečné energie do Vesmíru, převeďte ji do sektoru
přePROGRAMOVÁNÍM počítače:
Vyberte z karet opatření čísel 1, 2, 8, 11, 13 ta mitigační. Seřaďte je vzestupně za sebou a v
kódech 1 získáte číslo % přebytečné energie, kterou vypouštíme do Vesmíru. Toto číslo určuje
počet číslic, které ve vašem počítači musíte jako tým postupně zmáčknout během
25 vteřin.

VÝCHODNÍ SEKTOR-v1

Biosféra lodi
JIŽNÍ SEKTOR

severní SEKTOR

teplota 9 stupňů nad průměrem – STAV OHROŽENÍ
srážky 8 % nad průměrem - STAV OHROŽENÍ
emise v normě

teplota 6 stupňů pod průměrem – STAV OHROŽENÍ
srážky 12 % nad průměrem - KRITICKÝ STAV
emise v normě

východní SEKTOR

západní SEKTOR

Teplota v normě
srážky v normě
Emise v normě

teplota 7 stupňů nad průměrem – STAV OHROŽENÍ
srážky 20 % pod průměrem -– KRITICKÝ STAV
emise v normě

VÝCHODNÍ SEKTOR-v2

základní systém – životně důležitý

Klimatická úniková hra TERRA NOSTRA
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TERRA NOSTRA

Přílohy S

Severní sektor
PŘÍLOHY
S1

1x zadání řešení.

Posádce hned po výběru této situace.

S2

Panel Biosféra a Navigační systém

Výměna panelů po správném vyřešení situace.
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SEVERNÍ SEKTOR
PŘEDEJTE informace o dalším postupu týmům v terénu, komunikační kanál vysílá
pouze obraz:
Vyberte z týmu jednoho účastníka, který PANTOMIMICKY (bez mluvení) předvede opatření
z karty číslo 21 a NAKRESLÍ opatření z karty číslo 3. Úkolem týmu je poznat opatření
a zároveň určit, které je mitigační a které adaptační.
Správnost vám potvrdí AI.

SEVERNÍ SEKTOR-S1

Biosféra lodi
JIŽNÍ SEKTOR

severní SEKTOR

teplota 5 stupňů nad průměrem – STAV OHROŽENí
srážky 4 % nad průměrem - V NORMĚ
emise v normě

teplota 3 stupně pod průměrem - V NORMĚ
srážky v normě
emise v normě

východní SEKTOR

západní SEKTOR

teplota 5 stupně pod průměrem – STAV OHOŽENí
srážky 10 % nad průměrem - KRITICKÝ STAV
emise v normě

teplota 6 stupňů nad průměrem – STAV OHROŽENÍ
srážky 15 % pod průměrem – KRITICKÝ STAV
emise v normě

SEVERNÍ SEKTOR-s2

základní systém – životně důležitý

ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY
základní systém – životně důležitý
Hrozí přehřátí jádra VLIVEM SELHÁVÁNÍ JINÝCH SYSTÉMŮ!
odpojuje se hlavní komunikační systém a přecházíme na nouzové řízení
Loď je v kritickém nebezpečí!

NAVIGAČNÍ SYSTÉM
Teplota systému 14° pod pROvozní teplotou. Fatální poškození systému MINUS 5 MINUT
(FINÁLNÍ ČAS 55 MINUT) – KRITICKÁ VÝSTRAHA

SEVERNÍ SEKTOR

PODSYSTÉM ŘÍDÍCÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

Klimatická úniková hra TERRA NOSTRA
Mezinárodní program Ekoškola

TERRA NOSTRA

Přílohy Z

Západní sektor
PŘÍLOHY
Z1

1x kompletní interní zpráva.

Vložte za bludiště do neuronové databáze.

Z2

1x neúplná interní zpráva, 1x zadání řešení
pro situaci 1, 1x zadání řešení pro situaci 2.
Panel Atmosféry, Biosféry, Hydrosféry,
Navigačního systému.

Posádce hned po výběru této situace.

Z3
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Výměna panelů po správném vyřešení situace 1.

INTERNÍ ZPRÁVA PRO
VELENÍ OPRAV LODi
Příloha Z1

interní zpráva pro velení oprav lodi:
Oprava 15 % celkového povrchu plochy Západního sektoru začala dle plánu. Za 1. měsíc je
zkontrolováno a opraveno již 60 % z celkově opravovaného povrchu. Opravy budou tedy
dokončeny o 40 dnů dříve, než je v plánu. Mikroklima opravovaných sektorů ukazuje, že
teplota je vyšší o 25 °C, srážky nulové. Tuto situaci kompenzujeme vyšším chlazením
strojů – energii částečně odvádíme z jiných systémů. Na základě konzultace došlo k
odpojení některých výstrah. Vše se vrátí po dokončení opravy do původního stavu. Zvolený
postup je ekonomicky výhodný a život obyvatel Západního sektoru se díky tomu velmi
rychle vrátí do normálního stavu. V případě zamítavého stanoviska využijte PROTOKOL
OKAMŽITÉ REAKCE.
Neuronová databáze - západní sektor-Z1

ZÁPADNÍ SEKTOR - SITUACE 1
Zvraťte klimatický rozvrat v sektoru přeprogramováním počítače, tato operace
má časové omezení:
Vyberte z karet opatření čísel 5, 6, 18, 19, 25, 30 ta adaptační. Seřaďte je vzestupně za
sebou a v kódech 3 získáte počet vteřin do kterých musíte zmáčknout 20 číslic ve vašem
počítači.

ZÁPADNÍ SEKTOR-Z2

ZÁPADNÍ SEKTOR - SITUACE 2
zJISTĚTE CELÉ ZNĚNÍ INTERNÍ ZPRÁVY PRO VELENÍ OPRAV LODI. Zpráva je z neznámého důvodu
zakódovaná. Pokud se chcete dostat k primárním datům, tak je musíte získat přímo v
neuronové databázi. Ta je však chráněna kódovaným labyrintem:
Labyrint může projít jeden člen posádky. Pokud udělá chybu, tak se musí vrátit vždy na začátek a
zároveň ztrácíte 5 minut z celkového času. Sekvenci průchodu labyrintem (pořadí písmen) získáte
výběrem všech mitigačních opatření z karet číslo 6, 7, 9, 16, 18, 22, 25, 27,
28, 29. Seřaďte je vzestupně za sebou a v kódech 1 získáte sekvenci.

ZÁPADNÍ SEKTOR-Z2

interní zpráva pro velení oprav lodi:
Oprava 15 % celkového povrchu plochy Západního sektoru začala dle plánu. OOOOO OOOO
OOOO 000 00 0000 00 0 0000000 000000000 00 0 0000 000000 0 00 00000 00 00 00 00000
0 000 0 00 000 0 00 0 00 00 00 0 0 00 00000000000 0 0 00 00000 000000 00 0000 00000
000 0 00 0 0 0000 00 00 00000 0 00 0 000000 00 00000 00 0000000 000000 000 00 000
000 0 00 00000 0000 0000 0000 000 0 00 000 00 0000 0 00 0 0 0 0 00000 00000 00
OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO. Vše se vrátí po dokončení opravy do původního stavu. Zvolený
postup je ekonomicky výhodný a život obyvatelů Západního sektoru se díky tomu velmi
rychle vrátí do normálního stavu. V případě zamítavého stanoviska využijte PROTOKOL
OKAMŽITÉ REAKCE.
ZÁPADNÍ SEKTOR-Z2

Biosféra lodi
JIŽNÍ SEKTOR

severní SEKTOR

teplota 2 stupňů nad průměrem - V NORMĚ
srážky 4 % nad průměrem - V NORMĚ
emise v normě

teplota 2 stupně pod průměrem - V NORMĚ
srážky 9 % nad průměrem - STAV OHROŽENÍ
emise v normě

východní SEKTOR

západní SEKTOR

Teplota 2 stupně pod průměrem - V NORMĚ
srážky V NORMĚ
emise v normě

teplota 4 stupně nad průměrem - V NORMĚ
srážky 8 % pod průměrem - STAV OHROŽENÍ
emise v normě

ZÁPADNÍ SEKTOR-Z3

základní systém – životně důležitý

atmosféra lodi
základní systém – životně důležitý
Stav větrací soustavy JE V POŘÁDKU
Proudění vzduchu Narušeno – STAV OHROŽENÍ

hydrosféra lodi
Všechny sektory hlásí zvýšení teploty až o 0,5 stupNĚ - STAV OHROŽENÍ
jižní sektor hlásí povodňový stupeň.

ZÁPADNÍ SEKTOR-z3

podsystém biosféry

MOTORY lodi
základní systém – životně důležitý

MOTORY PRACUJÍ BEZ ZÁVAD!

ZÁPADNÍ SEKTOR-z3

Technický stav V NORMĚ
Energetická síť V NORMĚ
Umělá gravitace V NORMĚ
Teplota V NORMĚ

ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY
základní systém – životně důležitý
Hrozí přehřátí jádra VLIVEM SELHÁVÁNÍ JINÝCH SYSTÉMŮ!
odpojuje se hlavní komunikační systém a přecházíme na nouzové řízení
Loď je v kritickém nebezpečí!

NAVIGAČNÍ SYSTÉM
Teplota systému 5° pod pROvozní teplotou. Fatální poškození systému ODDÁLENO O 10 MINUT
(FINÁLNÍ ČAS 70 MINUT) – KRITICKÁ VÝSTRAHA

ZÁPADNÍ SEKTOR-z3

PODSYSTÉM ŘÍDÍCÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

Klimatická úniková hra TERRA NOSTRA
Mezinárodní program Ekoškola

TERRA NOSTRA

Přílohy AT

Atmosféra
PŘÍLOHY
AT1

1x zadání řešení.

Posádce hned po výběru této situace.

AT2

Výsledek meteorologické analýzy.

Posádce po správném vyřešení situace.
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ATMOSFÉRA
Proveďte analýzu meteorologických dat pomocí počítače a zjistěte
příčinu stavu: Vyberte z karet opatření čísel 4, 15, 11,23, 27, ta
adaptační. Seřaďte je vzestupně za sebou a v kódech 3 získáte číslo.
Toto číslo určuje počet číslic, které ve vašem počítači musíte
jako tým postupně zmáčknout během 20 vteřin.

Atmosféra-AT1

Výsledek meteorologické analýzy:
Počátek narušeného vzduchového proudění v celé lodi je ovlivněno
abnormální změnou fyzikálních parametrů v Západním sektoru. Větrací
soustava nedokáže toto narušení v takovém rozsahu kompenzovat. Stav
je dlouhodobě neudržitelný!

Atmosféra-AT2

Klimatická úniková hra TERRA NOSTRA
Mezinárodní program Ekoškola

TERRA NOSTRA

Přílohy H

Hydrosféra
PŘÍLOHY
H1

Zpráva Příčiny problémů hydrosféry.

Vložte za bludiště do neuronové databáze.

H2

1x zadání řešení.

Posádce hned po výběru této situace.
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Příčiny
problémů hydrosféry
Příloha H1

Příčiny problémů hydrosféry :
Teplota vodních toků začala stoupat před měsícem v západním sektoru
a od tédoby stále stoupá. Vlivem proudění se teplejší voda začala šířit do
celého vodního systému. Spustili se automatické procesy ke stabilizaci
teploty, což vyžaduje velké množství energie, která je odváděna z jiných
systémů lodi.

Neurnová databáze - hydroSféra-H1

HYDROSFÉRA
Získejte informace o příčinách problémů v hydrosféře prostřednictvím
neuronové databáze. Ta je však chráněna kódovaným labyrintem:
Labyrint může projít jeden člen posádky. Pokud udělá chybu, tak se musí vrátit vždy
na začátek a zároveň vždy ztrácíte 3 minuty z celkového času. Sekvenci průchodu
labyrintem (pořadí písmen) získáte výběrem všech adaptačních
opatření z karet čísel 1, 6, 9, 12, 21, 26. Seřaďte je vzestupně
za sebou a v kódech 1 získáte sekvenci.
Hydrosféra-H2

Klimatická úniková hra TERRA NOSTRA
Mezinárodní program Ekoškola

TERRA NOSTRA

Přílohy RK

Řídící
a komunikační systém
PŘÍLOHY
RK1

1x zadání řešení.

RK2

Výsledek analýzy řídícího a informačního Posádce po správném vyřešení situace.
systému.
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Posádce hned po výběru této situace.

ŘÍDÍCÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM
Získejte informace o příčinách problémů s řídícím a komunikačním
systémem pomocí nové konfigurace jádra:
Vyberte z karet opatření čísel 5, 13, 14 mitigační a nahlaste číslo kódu 3 AI.
Pokud bude správné, vysvětlí vám, jak nakonfigurovat jádro.

Řídící a komunikační systém-RK1

Výsledek analýzy řídícího a komunikačního systému:
Řídící a informační systém reagoval na přetížení a disbalanc několika
systémů zároveň. Přechodem do nouzového režimu se získalo více energie
a času na stabilizaci životně důležitých systémů lodi. Primární příčina
vychází z biosféry lodi. Abnormální teplotní výkyv byl poprvé zaznamenán
v západním sektoru. Je třeba odstranit primární příčinu
problému.
Řídící a komunikační systém-RK2

Klimatická úniková hra TERRA NOSTRA
Mezinárodní program Ekoškola

TERRA NOSTRA

Přílohy N

Navigace
PŘÍLOHY
N1

1x zadání řešení.

Posádce hned po výběru této situace.

N2

Výsledek analýzy navigace.

Posádce po správném vyřešení situace.

40

NAVIGAČNÍ SYSTÉM
Získejte informace o příčinách problémů v navigačním systému, vytvořte
nové neuronové propojení:
Vyberte z karet opatření čísel 2, 3, 4, 12, 24, ta mitigační. Seřaďte je vzestupně za
sebou a v kódech 3 získáte 3 čísla (= počet nohou, rukou, hlav). Neuronové
propojení vytvoříte tím, že se pět lidí vašeho týmu bude vzájemně
dotýkat a zároveň se budou dotýkat země x nohama, x rukama
a x hlavama (x= čísla z 3. kódů správných karet).
Navigační systém-N1

Výsledek analýzy navigačního systému:
Teplota systému začala klesat před měsícem. Umělé zahřívání Severního
sektoru odvádí energii z jiných částí lodi, a to zasáhlo i navigační systém.
Pojistky a alarmy navigačního systému byly manuálně odpojeny. Je třeba
odstranit příčinu mimo navigační systém!

Navigační systém-N2

Klimatická úniková hra TERRA NOSTRA
Mezinárodní program Ekoškola

TERRA NOSTRA

Přílohy OK

PROTOKOL
OKAMŽITÉ REAKCE
PŘÍLOHY
OK1

1x zadání řešení.

Posádce hned po výběru této situace.

OK2

Protokol ALFA.

Posádce po správném vyřešení situace.

OK3

Protokol ALFA – VZOR

Nechte si ho u sebe a využijte ho až ve
4. fázi – kontrola protokolu.
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PROTOKOL OKAMŽITÉ REAKCE
Protokol okamžité reakce se používá pro zahájení nebo zastavení procesů a stavů
ohrožující bezpečnost lodi. Posádka o něj může požádat AI kdykoliv během mise.
Musí šak znát bezpečnostní heslo.
Protokol okamžité reakce pro biosféru lodi získáte u AI vyslovením hesla.
Vyberte z karet opatření 30, 20, 18, 17, 15, 13, 10 ta antiklimatická
a seřaďte je sestupně za sebou. Písmena kódu 2 vám dají heslo.
PROTOKOL OKAMŽITÉ REAKCE-OK1

PROTOKOL ALFA

PROTOKOL
OKAMŽITÉ REAKCE

Systém: Biosféra lodi
Vyberte zasažený sektor:

URČETE ZÁVAŽNOST NEBEZPEČÍ:
Označte čárkou na ose

JIŽNÍ – SEVERNÍ – VÝCHODNÍ – ZÁPADNÍ

Ohrožení

sektoru

systému

lodě

Zničení
sektoru

systému

POPIS VÝCHOZÍHO PROBLÉMU

lodě

Vyplňte pečlivě všechna
pole. Kvalita a pečlivost
vyplnění rozhoduje
o zahájení či ukončení
stávajících procesů.

JMÉNO TÝMU

Co se konkrétně děje. Pokud máte data a čísla, uveďte je!

Čas odevzdání
protokolu
CO TENTO STAV ZPŮSOBUJE V RÁMCI SYSTÉMŮ LODĚ

Co výchozí problém způsobuje, stručně definujte u každého systému!

Biosféra
Hydrosféra
Atmosféra
Navigace
Řízení a informace
Motory

PŘÍKAZ PRO OKAMŽITÉ OPATŘENÍ
vyberte jeden příkaz!

Pokračujte v současné činnosti beze změny.

Maximálně zrychlete současnou činnost.

Ihned ukončete aktuální činnost.

Okamžitě vše vraťte do původního stavu.

Zdůvodnění příkazu:
PŘÍLOHA OK2

Co SE MÁ UDĚLAT PRO DLOUHODOBOU NÁPRAVU
Návrh dalšího řešení po vyřešení krize

PROTOKOL ALFA - VZOROVÝ
PRO ORGANIZÁTORA HRY K ZÁVĚREČNÉ REFLEXI
Vyberte zasažený sektor:
URČETE ZÁVAŽNOST NEBEZPEČÍ:
Označte čárkou na ose

TENTO LIST PROZRAZUJE
CELÝ PŘÍBĚH LODI.
CHRAŇTE HO PŘED
ÚČASTNÍKY 😊😊

ZÁPADNÍ SEKTOR
Hrozí zničení lodě, situace západního sektoru ovlivňuje ostatní systém do té míry, že to
může ohrozit loď jako celek (ztráta navigačního systému)

POPIS VÝCHOZÍHO PROBLÉMU

Co se konkrétně děje. Pokud máte data a čísla, uveďte je!

V západním sektoru probíhá oprava a kontrola konstrukce podzemních částí lodi, (plocha ze slitin podobných kovu
a plastu). Kvůli této opravě dochází k odkrytí povrchu (přesunutí půdy, živočichů… převedení vod do potrubního
systému a zásobníků). Bezpečnostní pravidla říkají, že po dobu 1 měsíce může být odkryto maximálně 5 % plochy
biosférického systému daného sektoru, aby nedošlo k přehřívání odkrytého povrchu, při odkrytí povrchu nad 7 %
po dobu jednoho měsíce může dojít k fatálnímu poškození dalších systémů zajišťující život.
Pracovníci provádějící opravu povrchu odryly však 9 % plochy během prvního měsíce. Jako důvod uváděli v interní
zprávě rychlost a ekonomickou výhodnost. Zároveň odpojili některé výstrahy, které by včas upozornili na blížící se
problém.

CO TENTO STAV ZPŮSOBUJE V RÁMCI SYSTÉMŮ LODĚ

Co výchozí problém způsobuje, stručně definujte u každého systému!

Řízení a
informace

Přehřátí povrchu v Západním sektoru způsobilo skrze klimatický rozvrat oteplení, ochlazení,
záplavy i sucho v různých částech biosféry.
Přehřátí povrchu v západním sektoru ovlivnilo i stoupající teplotu vody v celém systému, z toho
vyplýval i větší výpar a další narušení vzdušných proudů a srážek.
Přehřátí povrchu v Západním sektoru způsobilo rozvrat vzdušných a tepelných proudů, který zasáhl
celou biosféru. Tento disbalanc způsobil srážkové a teplotní výkyvy v různých částech systému.
Větrací soustava jela na maximum, nicméně rozvrat byl příliš velký.
Autoregulační mechanismy lodi oteplují ochlazující se Severní sektor odváděním tepla z jiných částí
lodě, aby nedošlo k ohrožujícímu výkyvu vyššímu než 4 stupně. Tento odvod tepla zasáhl i
sousedící prostory se systémy navigace. Kontrolní mechanismy, které tomu měli zabránit byly
vypnuté. Počítalo se s tím, že teplota částečně klesne a řídící pracovník nechtěl stále číst chybové
hlášky. Poklesem provozní teploty mohla být navigace zcela zničena.
Řídící a informační systém reagoval na přetížení a disbalanc několika systémů zároveň. Přechodem
do nouzového režimu se získalo více energie a času na stabilizaci životně důležitých systémů lodi.
Tento krok zároveň vyžadoval zapojení lidské posádky.

Motory

Motory nebyly nijak zasaženy. Fungovaly bez problémů.

Biosféra
Hydrosféra
Atmosféra
Navigace

PŘÍKAZ PRO OKAMŽITÉ OPATŘENÍ
vyberte jeden příkaz!

Okamžitě vše vraťte do původního stavu.

Zdůvodnění příkazu:
Jediným možným řešením je zakrýt odkrytý povrch, který akumuluje a odráží tepelné záření a tím umožnit
stabilizaci lodě a vrácení tepelných a srážkových hodnot postupně do původního stavu.

Co SE MÁ UDĚLAT PRO DLOUHODOBOU NÁPRAVU
Návrh dalšího řešení po vyřešení krize

Projít jednotlivé kroky oprav a zjistit, kdo a proč rozhodl o porušení bezpečnostních příkazů s tím spojených.
Selhání jednotlivců (lidí) bylo na několika úrovních, od těch, co přímo řídili opravy až po nadřízené pracovníky, kteří
povolili odpojení výstrah systémů.
Na základě výsledků vyšetřování je třeba nastavit budoucí procesy tak, aby se takovému nebezpečí zabránilo.

Příloha OK3

