Bouw Een REUZEROBOT

(Juni 2021)

We onderbreken deze uitzending voor een nieuwsflits! Om twintig minuten
voor acht maakte Professor Reuvers van de Westerborkse Synthese Radio
Telescoop melding van een tiental onbekende vliegende objecten die onze
atmosfeer zijn binnengedrongen en zijn ingeslagen op verschillende plekken
in het land. Waar eerst gedacht werd aan meteorietinslagen, lijkt er nu toch
wat meer aan de hand te zijn. Ooggetuigen verklaren dat de glimmende
objecten tot leven komen. Het lijkt er op dat we te maken hebben met een
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invasie van buitenaardse wezens! Kolonel van Son van de vereniging der
Aardse Strijdkrachten roept alle BiebBouwers op mee te helpen bij de bouw
van voldoende Mecha: reusachtige robots waarmee we onze aarde kunnen
beschermen tegen deze buitenaardse aanval.

Jullie Opdracht
Bouw zo snel mogelĳk een reusachtige robot waarmee Kolonel van Son onze
aarde kan verdedigen tegen dit buitenaards gespuis. De robots kunnen bestuurd
worden door een piloot in de cockpit in het hoofd of op afstand vanuit een
ondergrondse bunker. Probeer zoveel mogelĳk technische snufjes in het lĳf van
jullie robot te verstoppen!
Bĳ deze Minecraft challenge hoort ook een filmpje. Klik hier om het te bekĳken.

Wat zijn Mecha?

Mecha zĳn reuasachtige robots die bestuurd worden door een piloot. De term is
afkomstig uit Japan en is een afkorting voor het woord mechanisch. Je schrĳft het zo
メカ. In Japan zĳn Mecha een ontzettend populair onderwerp van stripboeken (manga)
en tekenfilms (anime), maar we zien ze ook terug in Westerse boeken, games en films.

Inspiratie: Mecha in
Minecraft

Mecha zĳn minimaal 6 meter hoog, maar vaak nog veel groter. Sommige Mecha
kunnen veranderen in andere machines (zoals Transformers) en andere Mecha kunnen
samen een grotere robot vormen (zoals Voltron). Mecha worden bestuurd door een
piloot in een cockpit, die zich in het hoofd of in de borstkas bevindt. Ze hebben vaak
een raketaandrĳving waarmee zĳ kunnen vliegen. De meeste Mecha zĳn echte
vecht-machines maar Kolonel van Son is op zoek naar Mecha die sterk zĳn in de
verdediging, dus een stevig pantser of schild is noodzakelĳk! Vaak hebben
Mecha een garage voor een drone of rover, waarmee zĳ hun omgeving
kunnen verkennen.
Het boek War of the Worlds van de schrĳver HG Wells uit 1898 is het eerste
bekende boek waarin grote robots voorkwamen. Deze driepotige robots werden
bestuurd door marsmannetjes. Van dit boek werd 40 jaar later een hoorspel gemaakt.
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War of the Worlds - Het Hoorspel

Het hoorspel van War of the Worlds gaat over een aanval van Marsbewoners. Het zou
zo goed gemaakt zĳn dat luisteraars zouden geloven dat er een aanval vanaf Mars
plaatsvond. Televisie en internet bestonden in 1938 nog niet en radio was net nieuw.
Mensen wisten nog niet wat ze konden geloven en er zou daardoor paniek uitgebroken
zĳn. Deze paniek bleek mee te vallen, maar de kranten schreven dit nepnieuws toch
op. Zĳ waren bang dat radio zo populair zou worden dat het hun klanten zou kosten.
Nepnieuws

Nepnieuws, je hebt er vast wel eens van gehoord. Verzonnen nieuwsberichten die zo
gemaakt zĳn dat wĳ allemaal geloven dat het waar is. Nepnieuws wordt soms voor de
lol verspreid (zoals het filmpje over de waterballetjes in het Jeugdjournaal), maar vaker
willen makers er geld mee verdienen, politieke stemmen winnen of regels veranderen.
Nepnieuws is steeds moeilĳker te herkennen doordat technieken steeds beter worden.
Je kan tegenwoordig met een app op je telefoon iemand dingen laten zeggen die hĳ of
zĳ nooit echt gezegd heeft. En via sociale media verspreidt dit nepnieuws zich ook nog
eens razendsnel. Het is daarom ook moeilĳk te stoppen.

Krantenknipsel uit 1938

Het Jeugdjournaal over
Nepnieuws

Superleuke leestips

Er is zĳn verschillende boeken over nepnieuws en robots geschreven, dus we hebben
voor de verandering niet één boek uitgekozen maar er een aantal voor jullie verzameld.

Klik op de boeken om ze te lenen bĳ de bieb

Aan de slag

Genoeg verteld! Kolonel van Son staat te trappelen om die robots aan het werk te
zetten. Je weet inmiddels vast wel hoe jouw Mecha er uit moet gaan zien. Maak voor
de zekerheid eerst een eenvoudige tekening van jouw robot en zoek dan een goed
plekje uit in Minecraft en onthoud: één blokje in Minecraft is 1 x 1 x 1 meter.
Meer weten over de biebbouwers?

Elke maand presenteren wĳ via ons YouTubekanaal een nieuwe Minecraft-challenge.
Deze uitdagende bouwopdrachten hebben een link met erfgoed of jeugdliteratuur en
zĳn in eerste instantie gericht op bouwers in de leeftĳd van 9 tot 14 jaar uit de provincies
Noord- en Zuid-Holland. Natuurlĳk vinden wĳ het leuk wanneer bouwers uit andere
provincies ook met deze opdrachten aan de slag gaan. Zĳ dingen alleen niet mee voor
de prĳzen. Voor meer informatie kun je terecht op de website van Probiblio.

Meer weten over nepnieuws?
Kĳk op Mediawĳzer.nl

