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5. 10. 2022 – SPORTOVNÍ ČÁST – smíšená družstva 6 žáků
Disciplíny:
Malý florbal (3 + 0) - herní čas 5 minut. Hraje se systémem každý s
každým, se střídáním.
Člunkový štafetový běh - běží se člunkový běh mezi čárami s předáním
štafety, na šířku tělocvičny každý účastník start do ¼ a zpět, do ½ a zpět,
do konce a zpět, následuje předání štafety a běží další.
Vybíjená (5 + 1) – herní čas 8 minut. V případě nevybití všech hráčů je
vítězem družstvo s větším počtem hráčů na hřišti, v případě stejného
počtu hráčů získává každý tým 1 bod a hra pokračuje do dalšího vybití, za
to bude bonusový bod.
Hod granátem na cíl - 3 pokusy každý člen družstva (cíl spodní část
švédské bedny). Hází se ze vzdálenosti 10 m do spodní části švédské bedny,
sčítají se všechny úspěšné pokusy.
Vedoucí družstev:
Hod šipek na terč - 2 kola, počítá se celkový součet, body jsou přičítány
týmům.

6. 10. 2022 – DOVEDNOSTNÍ ČÁST – smíšená družstva 4 žáků
Disciplíny:
Příprava palačinek se zavařeninou – žáci budou připravovat 10 ks
palačinek. Veškeré suroviny budou mít připravené a technologický postup
bude družstvu předložen písemně.
Výroba bloku na kreslení – každý žák si vyrobí blok A5 na kreslení. K
dispozici budou mít žáci všechen potřebný materiál k výrobě bloku a také
bude připraven vzor pro představu, jak by měl finální výrobek vypadat.
Svůj vyrobený blok si každý žák odnese sebou domů.
Opracování polotovaru, vyřezání závitu do předvrtané díry dle výkresu –
družstvo naměří úkosy dle výkresu, které zapiluje pilníkem, následně
vyřeže požadovaný závit pomocí závitníků dle předvrtané díry.
Výroba házecí kostky z polotovaru – každý člen družstva pracuje sám.
Pomocí smirkového papíru ohladí strany a opracuje hrany kostky.
Následně vyměří pozice teček jednotlivých čísel a poté tečky vypálí
transformátorovou pájkou.
Lego, sestavení modelu dle zadání - společná práce, kdy družstvo sestaví
model dle zadání.

