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Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves, šk. dielne a odborné 
učebne

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

05 12 2016

Dátum podujatia - koniec

08 12 2016

Miesto podujatia



Pavol Sova, Hana Čekovská

0908 063 678

hanacekovska@gmail.com
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Úroveň podujatia



Prvá časť podujatia bude sympózium " DOSKOBRANIE", kde  sa stretnú študenti našej školy 
z výtvarných odborov so študentami odborov stolárskych a  drevárskych. Výtvarníci majú za 
úlohu vymyslieť úžitkový alebo dekoračný predmet z dosiek, ako vstupný materiál. Riešia 
plochy, tvary, rozmery, účel, výtvarnú a dizajnovú stránku. Stolári a drevári budú 
spolupracovať na realizácii návrhu, korigovať možnosti výroby a realizáciu podľa možností 
technológie a strojov  a vlastných zručností. Stolári potom dohodnutý a schválený objekt 
budú realizovať.  Cieľom je spojiť kreativitu a remeselnú zručnosť, vytvoriť partnerstvo 
medzi spolužiakmi aj na profesionálnej bázi.   
Druhá časť podujatia je určená malým deťom z škôlok v meste, chceme pripraviť dielničky v 
našich školských priestoroch. Deti budú maľovať farbami, polepovať a ináč zdobiť drobné 
predmety s detskou tématikou prípadne vianočné ozdoby , ktoré budú pripravené z dreva. 
Pri práci ich povedú naši študenti a vyrobené vecičky si deti odnesú domov.   
Od našich študentov očakávame, že si uvedomia ako úzko súvisí spolupráca medzi 
dizajnom a výrobou, poznajú svoje postupy navzájom a vytvoria sa možno kolektívy aj pre 
ďalšie aktivity. 
Z akcie pre deti očakávame radosť na obidvoch stranách a že deti budú rozprávať svojim 
rodičom, čo a kde robili. A pochvália sa vlastným výtvorom.  

predpokladaný počet účastníkov:  
študenti na sympóziu: 3 dvojice až trojice  6 - 9 št. + 2 učitelia 
malé deti - 2 triedy z 2 MŠ    cca 20 - 30 detí + 4 učiteľky + 10 našich žiakov 

Akcia bude prebiehať počas vyučovania a v popoludniajších hodinách v šk. dielňach 
Dielničky pre MŠ počas vyučovania, tak aby deti došli doobeda. 
 

sosdsnv.edupage.org

Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google.

Stručný opis podujatia: hlavný cieľ, hlavné aktivity, zapojení účastníci –
ich počet a typ (žiaci, študenti, učitelia, rodičia, podniky, atď.), očakávaný
prínos podujatia pre zapojených aktérov

Webová stránka podujatia (ak existuje) pre viac informácií
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