
 MISSION X 

ВОДИЧ ЗА ДОБРОДОШЛИЦУ

ТРЕНИРАЈТЕ КАО АСТРОНАУТ



Mission X: тренирајте као астронаут је бесплатан образовни програм који су развили научници који 
се баве васионом и стручњаци за кондицију који раде са астронаутима у свемирским агенцијама широм 
света. Пројект Mission X користи интерес за истраживање свемира да би инспирисао ученике да уче 
о природним наукама, исхрани, вежбању и васиони. Намењен је ученицима од 8 до 12 година, али се 
активности могу прилагодити тако да одговарају и другим узрастима. Програм се може предавати у 
оквиру наставног плана или кроз тематске дане, домаће задатке или клубове… или кроз комбинацију 
свих тих активности!

Међународни изазов за Mission X се одржава сваке године од јануара до маја. Током изазова земље 
из свих делова света подстичу своје ученике да изврше потребне активности. Свака земља се састоји 
од тимова који извршавају активности и прате своје бодове. Током мисије сваки тим доставља своје 
извршене активности на веб-локацији www.stem.org.uk/missionx/challenge да би освојио бодове. Сви 
достављени бодови помажу маскотама Mission X које се зову Луна и Лео да стигну на Месец. 

 → О пројекту Mission X 

https://www.stem.org.uk/missionx/challenge


Људи већ деценијама путују у васиону, подижући своје менталне и физичке границе да би истражили тај 
огроман, непознат простор. Међутим, ниједан професионални астронаут не може да напусти Земљу без 
озбиљног тренинга. 

Астронаути морају да имају мноштво вештина и способности, великог знања  да буду у врхунској 
физичкој кондицији. За лет у васиону треба годинама вежбати, а први кораци у изградњи тих кључних 
вештина почињу овде на Земљи још у младости. 

У програму Mission X ученици имају задатак да тренирају као астронаути, извршавајући физичке и 
научне активности које су развили научници који се баве васионом и стручњаци за кондицију који раде 
са астронаутима у различитим свемирским агенцијама широм света.  

•	 Физичке активности су мисије практичног тренинга у циљу јачања снаге, издржљивости, 
координације, баланса, просторне оријентације и још много тога.

•	 Научне активности су истраживања у учионицама која се усредсређују на природне предмете 
(СТЕМ) и омогућавају ученицима да у пракси вежбају научно  и критичко размишљање, вештине 
тимског рада и друго.

 → Преглед



У изазову Одлазак на Месец тимови са свих страна света извршавају активности и шаљу их путем 
интернета да би освојили бодове. Сви сакупљени бодови помажу маскотама Mission X да препешаче 
384.400 км од Земље до Месеца!  

Распоред
Изазов се одржава сваке године од почетка јануара до краја маја.  

Предвиђено је да се заврши за шест недеља, али се може прилагодити и другим распоредима. Не постоји 
минималан или максималан број активности које треба извршити да би се учествовало у изазову.  

Ко може да учествује?
•	 Распон узраста: Активности Mission X су развијене за узрасте од 8 до 12 година, али могу 

једноставно да се прилагоде и другим узрастима и нивоима вештина.
•	 Тимови: не постоји минималан или максималан број чланова тима који морају да учествују. 

Ученицима се предлаже да раде најмање са још једном особом и да им подршку пружи наставник, 
ментор, професор или родитељ. Добродошле су и породице које могу да креирају тим и да 
учествују у такмичењу. 

Начин регистрације:
Mission X је отворен за учеснике широм света, а ученици могу да се региструју помоћу националног 
система за регистрацију који се налази овде:  www.stem.org.uk/missionx/how-sign. Земље са 
националним системима за регистрацију су следеће:

Аустрија
Француска
Португалија
Белгија
Немачка
Црна Гора
Србија
Бразил

Турска
Финска
Чешка
Холандија
Уједињени Арапски 
Емирати
Данска
Румунија
Италија

Норвешка 
Пољска
Уједињено Краљевство
Сједињене Америчке 
Државе
Северна Македонија
Босна и Херцеговина
Луксембург

Грчка
Шпанија
Канада
Хрватска
Јапан
Шведска
Колумбија
Мексико

Ако ваша земља није наведена, региструјте се у систему за регистрацију за Уједињено Краљевство

 → Изазов Одлазак на Месец 

https://www.stem.org.uk/missionx/how-sign


Октобар – децембар 2019. Мај – јул 2020.

Предизазов Пост-изазов

Изазов Одлазак на Месец:
Извршите активности Mission X и освојите бодове

јануар – мај 2020. године

13 јануар: отварање веб-локације за слање бодова
31 мај: затварање веб-локације за слање бодова

-  отварање регистрација
-  објављивање датума тренинга за наставнике/

водитеље*
Припрема наставника/водитеља:

- одређивање датума када ће ваш тим извршити 
изазове (предложено 6 – 9 недеља)

-  креирање плана активности за ваш тим
-  прикупљање материјала за изазов

*  да бисте проверили да ли се у вашој земљи одржава одређен тип догађаја, региструјте се код националног организатора на страни Начин пријаве.

-  завршни догађаји*
-  издавање сертификата
-  издавање формулара са повратним 

информацијама

ТРЕНИРАЈТЕ КАО АСТРОНАУТ

MISSION XРАСПОРЕД ЗА 2019/2020



 → Распоред за 2019/2020
1. КОРАК: Предизазов
1.	 За почетак посетите www.stem.org.uk/missionx/how-sign и региструјте се у својој земљи. 
2.	 После регистрације проверите код свог националног организатора да ли се у вашој земљи 

одржавају тренинзи за наставнике.
3.	 Посетите www.stem.org.uk/missionx/activities да бисте преузели све физичке и научне 

активности које ћете употребљавати током изазова. Можете да преузмете сваку активност 
појединачно или све заједно у пакету.

4.	 Израдите акциони план, одредите датуме када ће ваш тим извршавати изазове (предложено је 6 до 
9 недеља) и које активности ћете извршити.

5.	 Прикупите све потребне материјале да бисте извршили изазов.

2. КОРАК: Извршавање изазова Одлазак на Месец
1.	 13. јануар 2020. године, почиње изазов Одлазак на Месец! (отвара се веб-локација за достављање 

активности)
2.	 Извршите активности Mission X и освојите бодове
3.	 31. мај 2020. године, крај изазова Одлазак на Месец! (затвара се веб-локација за достављање 

активности)

3. КОРАК: Пост-изазов
1. Проверите да ли се у вашој земљи одржава Завршни догађај Mission X
2. Освојите завршни сертификат који издаје национални организатор
3. Доставите повратне информације о свом искуству (линк ће вам послати национални организатор)

http://www.stem.org.uk/missionx/how-sign
http://www.stem.org.uk/missionx/activities


 →  Извршавање активности и 
освајање бодова 

Да бисте учествовали у изазову Одлазак на Месец, извршите физичке и научне активности из каталога 
активности Mission X и отпремите их на веб-локацију да бисте освојили бодове. Напредак свог тима 
можете пратити у контролној листи у наставку и у учионици помоћу постера за праћење тренинга, 
а чланови тима могу да прате свој индивидуални напредак помоћу Дневника мисије: Ученичка 
бележница.

Увод у физичке активности
Код физичких активности се користе исти делови тела/системи које користе и астронаути у својим 
тренинзима и у мисијама у васиони. Активности могу да примењују ученици појединачно или их 
наставници могу пренети групама.

Свака активност обухвата мисију члана посаде, кратак преглед мисије, доделу мисије и циљ мисије, плус 
терминологију и пропратне чињенице. За успешно извршавање свих активности дате су и смернице за 
безбедност! Физичке активности се могу вежбати дуже време – истовремено или једна недељно.



Увод у научне активности
Научне активности покривају одређене принципе и теме које астронаути морају да разумеју да би 
остали здрави у васиони и да би извршили експерименте у оквиру задатка своје мисије. Активности 
могу да примењују ученици појединачно или их наставници могу пренети групама.

Свака активност садржи циљеве лекције, основне информације и детаљна упутства за наставнике, као и 
радне листове за ученике. За успешно извршавање свих активности дате су и смернице за безбедност! 
Научне активности се могу вежбати дуже време – истовремено или једна недељно.

Како се освајају бодови
Након што сте извршили своје физичке и научне активности, свакако забележите оне активности које је 
ваш тим извршио. Посетите одељак Изазов на веб-локацији: www.stem.org.uk/missionx/challenge
 
Попуните формулар и пошаљите га! 

Можете погледати и колико бодова је освојила ваша земља и пратити Лунин и Леов напредак на 
њиховом путовању на Месец!

https://www.stem.org.uk/missionx/challenge


 → Додатне алатке и ресурси 

АКТИВНОСТ МИСИЈЕ Датум извршавања Извршена активност послата за освајање бодова?

КУРС АГИЛНОСТИ ЗА АСТРОНАУТЕ

ПОВРАТАК У БАЗУ

ИЗГРАДЊА АУСТРОНАУТСКОГ ТЕЛА

УСПОН НА ПЛАНИНУ НА МАРСУ

СТВАРАЊЕ ПОСАДЕ

ТРЕНИНГ СНАГЕ ЗА ПОСАДУ

ИСТРАЖИВАЊЕ И ОТКРИВАЊЕ

ПЛАНЕТИ И ГРАВИТАЦИЈА

СКОК НА МЕСЕЦ

УПРАВЉАЊЕ МИСИЈОМ

ПИКОВ СКОК

СВЕМИРСКИ ЦИКЛУС

КРЕТАЊЕ У ВАСИОНИ

БРЗИНА СВЕТЛОСТИ

ШЕТЊА ВАСИОНОМ

УКУС У ВАСИОНИ

ЖИВЕ КОСТИ, ЈАКЕ КОСТИ

ЕНЕРГИЈА АСТРОНАУТА

СТАНИЦА ЗА ХИДРАЦИЈУ

КУТИЈА СА МИКРОБИМА

БУБЕ У ВАСИОНИ

МАЊА ГРАВИТАЦИЈА, МАЊЕ МАСНОЋА

РОБОТСКА РУКА

БИОНИЧКА РУКА

ASTRO FOOD

ASTRO FARMER

ASTRO CROPS

 → Контролна листа
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Сваке недеље обележите сваку активност која је извршена. На тај начин ваш тим може заједнички да 

прати свој напредак! Не заборавите, активност се може извршити и више пута недељно. 

За сваку извршену активност освојићете бодове који одговарају 5000 км. Колико ваш тим може да се 

приближи Месецу?

 → Постер за праћење тренинга у учионици



Mission X на сервису Јутјуб
www.youtube.com/user/TrainLikeAnAstronaut 

Фејсбук група Mission X (за учеснике) 
www.facebook.com/groups/missionx19. Ову групу можете да користите за дељење идеја и стварање 

пријатељстава са школама широм света.

Фејсбук група Mission X (за љубитеље) 
www.facebook.com/trainastronaut/  

Mission X на Твитеру 
@trainastronaut
Ознака: #missionx20

Европска свемирска агенција за децу  

www.esa.int/kids

ESERO  
www.esa.int/Education/Teachers_Corner/European_Space_Education_Resource_Office 

Свемирска агенција Уједињеног Краљевства 
www.gov.uk/government/organisations/uk-space-agency

 → Линкови

https://www.youtube.com/user/TrainLikeAnAstronau
https://www.facebook.com/groups/missionx19
https://www.facebook.com/trainastronaut/
https://twitter.com/trainastronaut
http://www.esa.int/kids
https://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/European_Space_Education_Resource_Office%20%20UK%20Space%20Agency%20www.gov.uk/government/organisations/uk-space-agency%20
https://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/European_Space_Education_Resource_Office%20%20UK%20Space%20Agency%20www.gov.uk/government/organisations/uk-space-agency%20
https://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/European_Space_Education_Resource_Office%20%20UK%20Space%20Agency%20www.gov.uk/government/organisations/uk-space-agency%20
https://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/European_Space_Education_Resource_Office%20%20UK%20Space%20Agency%20www.gov.uk/government/organisations/uk-space-agency%20

