
Part of

EVROPSKÁ VÝZVA
ASTRO PI 2021/22
MISSION ZERO
POKYNY



2

Projekt „Evropská výzva Astro Pi“ připravila ESA Education ve spolupráci s 
Raspberry Pi Foundation. Nabízí studentům a mladým lidem úžasnou příležitost 
provádět vědecká bádání ve vesmíru tak, že vytvoří počítačové programy, které 
budou následovně spuštěny na počítači Raspberry Pi na palubě Mezinárodní 
vesmírné stanice (ISS).

Výzva Astro Pi je rozdělená na dvě mise s rozdílnou úrovní komplikovanosti: 
Mission Zero a Mission Space Lab. V tomto dokumentu jsou pokyny k účasti na 
Mission Zero.

Mission Zero nabízí účastníkům ve věku do 19 let možnost spustit jejich 
počítačové programy na ISS! Mise je vhodná pro ty, kteří začínají s programování, 
a/nebo pro děti ve věku základní školy. Týmy nebo jednotlivci napíší jednoduchý 
program, který na počítači Astro Pi zobrazí vzkaz s naměřenou vlhkostí, a ten si 
pak astronauti při práci na svých každodenních úkolech na Mezinárodní vesmírné 
stanici zobrazí. Není potřeba žádný zvláštní hardware ani znalosti programování 
a všichni zúčastnění mají zaručeno, že odeslané příspěvky, které se řídí pravidly, 
poběží ve vesmíru!
 

ÚVOD

https://astro-pi.org/missions/zero/
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Mission Zero lze dokončit během jednoho 60minutového sezení na jakémkoliv počítači s připojením 
k internetu. Studenti a mladí lidé pracují sami nebo v týmech po dvou až čtyřech a podle pokynů 
našeho šikovného průvodce (rpf.io/mzproject-cs) napíší krátký program v jazyce Python, který 
astronautům na ISS zobrazí na obrazovce počítače Astro Pi jejich zprávu a naměřenou vlhkost 
vzduchu. Není potřeba žádný speciální hardware – vše lze udělat ve webovém prohlížeči.

Aktivita Datum

Zahájení výzvy 13. září 2021

Uzavření přihlášek 18. března 2022

Potvrzení o stavu letu Květen 2022

Doručení certifikátů účastníkům Červen 2022

POKYNY PRO
MISSION ZERO 2021/2022

https://projects.raspberrypi.org/cs-CZ/projects/astro-pi-mission-zero
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Pro účast musí zúčastnění:
          Odeslat příspěvek buď jako jednotlivec, nebo jako tým složený 
          z dvou až čtyřech členů 
          Nebýt starší 19 let
          Být pod dohledem učitele, mentora* nebo pedagoga, jenž 
          bude kontaktní osobou pro tým Astro Pi
          Být součástí týmu složeného alespoň z 50% členů týmu, kteří jsou občany 
          členských států ESA, Kanady, Lotyšska, Litvy, Slovinska nebo Malty.

Kromě toho musí každý účastník splňovat alespoň jedno z následujících: 
         Dochází do základní nebo střední školy v členském státu ESA, 
         Kanadě, Lotyšsku, Litvě, Slovinsku nebo Maltě.
         Být vzděláván doma (s potvrzením ministerstva školství nebo 
         pověřeným orgánem v členském státu ESA, Kanadě, Lotyšsku, 
         Litvě, Slovinsku nebo Maltě).
         Být členem kroužku nebo mimoškolní skupiny (např. Code Club, 
         CoderDojo nebo skautů) nacházející se v členském státu ESA, 
         Kanadě, Lotyšsku, Litvě, Slovinsku nebo Maltě.
 
Jestliže program účastníka/týmu dodržuje pokyny a neobsahuje žádná 
hanlivá slova nebo žádné nepříjemnosti, je zaručeno, že v květnu roku 2022 
poběží 30 sekund na Mezinárodní vesmírné stanici. Každý účastník poté obdrží elektronický certifikát
na kterém je uveden přesný začátek a konec programu a také poloha ISS při spuštění programu, čímž tak 
získává svůj vlastní kousek z historie vesmírné vědy, který si může ponechat!

Učitel/mentor je povinný registrovat účastníky/týmy, na které dohlíží, na astro-pi.org.

Počet přihlášek z jedné školy nebo jednoho klubu není nijak omezen, ale každý student či mladý člověk se 
může účastnit pouze jednou, buď jako jednotlivec, nebo jako člen týmu.

¹ *Členské státy ESA v roce 2021:
   Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko,      

   Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.

   Na základě dohod s ESA, kromě těchto 22 členských států, také Kanada, Lotyšsko, Slovinsko a Litva, čímž se stávají zcela způsobilými k

   účasti na programech od ESA Education Office.

   ESA přijme také příspěvky z primárních nebo sekundárních škol mimo členské státy, ale pouze tehdy, mají-li tyto školy oficiální osvědčení

   nebo certifikaci oficiálních vzdělávacích orgánů členského státu (například francouzské školy mimo Evropu oficiálně uznaná francouzským 

   ministerstvem školství nebo pověřeným orgánem).

PRAVIDLA PRO ÚČAST

Poznámka: pokud je mentor 
zároveň rodičem, jenž se 

zúčastňuje z domova, musí 
registrovat pouze své děti. 

Pokud se děti chtějí zúčastnit 
Mission Zero jako součást 

většího týmu, měly by požádat 
svého učitele nebo mentora 
kroužku, aby je zaregistroval 

jako skupinu.
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Letos mají všichni účastníci Mission Zero možnost hlasovat pro názvy nových počítačů Astro Pi, 
které budeme v prosinci posílat na Mezinárodní vesmírnou stanici. Toto není podmínkou pro účast na 
Mission Zero.

Počítače Astro Pi pojmenujeme po dvou inspirujících evropských vědcích. K vědě a technologii přispěly 
stovky mužů a žen. Účastníci mohou navrhnout své vlastní názvy nebo si vybrat z našeho seznamu 
návrhů (ujistěte se, že vybíráte anglickou variantu jména):

       Ada Lovelace                         
       Caroline Herschel               
       Hedy Lamarr                       
       John Edmonstone              
       Nikola Tesla                 

Chcete-li hlasovat, přidejte ke svému programu Mission 
Zero krátkou zprávu, která na LED displeji Astro Pi zobrazí 
vámi zvolený název. Svou zprávu musíte začít slovy „My
name should be“ (v angličtině). 

Pokud by například účastník nebo tým chtěl hlasovat pro 
Adu Lovelaceovou, kód by vypadal následovně:

POMOZTE NÁM POJMENOVAT
NOVÉ POČÍTAČE ASTRO PI

Pokud chcete hlasovat, musí vaše zpráva začínat těmito slovy, jinak nebudeme moci váš příspěvek 
započítat. Pro úplné pokyny, jak zahrnout název do příspěvku Mission Zero, prosím navštivte průvodce 
projektem Mission Zero na rpf.io/mzproject-cs.

Alan Turing
Edsger Dijkstra
Hypatia
Marie Curie
Tycho Brahe

sense.show_message(“My name should be Ada Lovelace”)

https://projects.raspberrypi.org/cs-CZ/projects/astro-pi-mission-zero
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Navštivte webovou stránku Astro Pi (astro-pi.org). Pokud výzva Mission Zero ještě nebyla 
spuštěna, zajistěte si novinky přihlášením odběru newsletteru Astro Pi.

Učitelé/mentoři se zaregistrují do Mission Zero přes webovou stránku Astro Pi, a získají 
tak unikátní kód třídy. Všichni účastníci/týmy, na které dohlíží stejný učitel/mentor, 
použijí při odesílání svých příspěvků stejný kód třídy.

Studenti a mladí lidé postupují podle našeho průvodce 
(rpf.io/mzproject-cs), aby dokončili své programování pomocí 
webového emulátoru Mission Zero Sense HAT 
(trinket.io/mission-zero).

Studenti a mladí lidé zveřejní své dokončené programy přes 
webový emulátor Mission Zero Sense HAT. Program již nelze po odeslání 
přepsat. Ke každému příspěvku obdrží učitel/mentor e-mailové potvrzení s údaji o 
zúčastněných a odkaz na náhled jejich programu.

Všem příspěvkům, které se řídí pravidly výzvy, je automaticky udělen stav letu.

Programy úspěšných studentů a mladých lidí poběží ve vesmíru v květnu 2022.

V červnu 2022 obdrží učitelé/mentoři e-mail s oficiálními certifikáty účastníků Mission Zero.
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Termín odeslání příspěvků pro Astro Pi Mission Zero je 18. března 2022. Příspěvky, které budou odeslány 
pozdě nebo nebudou odeslány přes webový emulátor Sense HAT, nemohou být přijaty.

JAK SE ZÚČASTNIT
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https://astro-pi.org/
https://projects.raspberrypi.org/cs-CZ/projects/astro-pi-mission-zero
https://trinket.io/mission-zero
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Děkujeme vám za váš zájem o Evropskou výzvu 
Astro Pi: Mission Zero!

Další informace a novinky o výzvě najdete na astro-pi.org

Zdroje a náměty na projekty jsou k nalezení na astro-pi.org/resources

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat tým Astro Pi na 

astropi@esa.int nebo nás sledujte na Twitteru @astro_pi

Program „Evropská výzva Astro Pi“ připravila ESA Education

ve spolupráci s Raspberry Pi Foundation.

Pro více informací o programech ESA Education zamiřte na 

www.esa.int/Education

Pro více informací o Raspberry Pi Foundation zamiřte na www.raspberrypi.org

https://astro-pi.org/
https://astro-pi.org/resources/
https://twitter.com/astro_pi?lang=en
http://www.esa.int/Education
https://www.raspberrypi.org/

