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Iné: praktické aktivity v oblasti elektrotechniky a počítačovej gra梺ky
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CSOŠ elektrotechnická P.G.Frassatiho, Vazovova 12 / Radlinského 28, 811 07 Bratislava

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

07 12 2016

Dátum podujatia - koniec

07 12 2016

Miesto podujatia
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Úroveň podujatia



Podujatím chceme oboznámiť širokú verejnosť s činnosťou našej školy, poskytnúť 
informácie o odboroch štúdia. Hlavným cieľom je motivovať žiakov základných škôl, aby 
študovali technické odbory, spropagovať význam odborného vzdelávania a uplatniteľnosť 
absolventov na pracovnom trhu. 
Do prípravy podujatia sú zapojení učitelia, majstri odborného výcviku a súčasní žiaci školy. 
V rámci akcie ponúkame prehliadku priestorov školy v čase riadneho vyučovacieho 
procesu.  
Počas prehliadky budú mať žiaci základných škôl možnosť vyskúšať si praktické činnosti z 
elektrotechniky a počítačovej gra梺ky: 
1. Gra梺cký návrh vlastného motívu potlače trička (budú vyžrebované 3 návrhy a žiakom 
zaslané vyhotovené tričká) 
2. Osádzanie a spájkovanie súčiastok, zhotovenie jednoduchého elektronického 
zapojenia – blikač (zhotovený výrobok si môže žiak ponechať) 
3. Skladanie počítača – montáž jednotlivých častí 
Každý žiak, ktorý sa zúčastní niektorej aktivity bude odmenený. 
Zároveň ponúkame záujemcom možnosť zacvičiť si v našej posilňovni a porozprávať sa s 
vyučujúcim o zdravom životnom štýle. 
Očakávame, že podujatím zvýšime záujem žiakov o štúdium elektrotechniky a počítačovej 
gra梺ky na našej škole.  

Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google.
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