PLASTIKOVÝ MODELÁR

pracovisko: Orgovánová 5
čas: utorok od 14:20 do 16:00
vek: od 9 rokov
počet: maximálne 7 detí
popis:
Deti sa naučia technikám a postupom, potrebným ku zhotoveniu,
farbeniu a povrchovej úprave plastikových modelov - lietadiel,
bojovej techniky, automobilov, lodí, ponoriek...
Nadobudnuté zručnosti budú mať možnosť si otestovať na
početných súťažných podujatiach.
Zápis prebieha v pracovných dňoch od 5. septembra 2022.
vedúci : Mgr. Pavol Novotný
kontakt: tel. 642 36 37, 0918 683 819, www.cvckosice.sk; cvc@cvckosice.s

Informácia o záujmovom útvare
Názov záujmového útvaru : Plastikový modelár
Kód záujmového útvaru : 44721
Meno a kontakt na vedúceho ZÚ: Mgr. Pavol Novotný, 055/642 36 37, 0918 683 819, cvc@cvckosice.sk
Miesto a čas konania ZÚ: CVČ, Orgovánová 5, miestnosť č. 21
Harmonogram jednotlivých stretnutí:
September 2022
Október 2022
November 2022
December 2022
Január 2023
Február 2023
Marec 2023
Apríl 2023
Máj 2023
Jún 2023

20., 27.
4., 11., 18., 25.
8., 15., 22., 29.
6., 13., 20.
10., 17., 24., 31.
7., 14., 21., 28.
14., 21., 28.
4., 18., 25.
2., 9., 16., 23., 30.
6., 13.

Vek : od 9 rokov
Max. počet účastníkov: max. 7
Popis záujmového útvaru: Obsahom záujmového útvaru oboznámiť sa s technikami a s postupmi,
potrebnými pre zhotovenie, farbenie a povrchovú úpravu plastikových modelov - lietadiel, bojovej techniky,
automobilov, lodí ponoriek a pod.
Priebeh ZÚ:

14:20 – 14:25, zraz vo vestibule
14:30 - 15:50, práca na modeloch/ doplnená o teoretický výklad jednotl. pracovných
postupov/
15:55 – 16:00 – odchod do vestibulu, odovzdanie členov rodičom

Podujatia pre členov záujmového útvaru:
podľa stupňa dosiahnutej technickej úrovne člena, účasť na každoročných súťažiach v Gelnici, Bardejove,
Košiciach, Žiline, Rimavskej Sobote a v Čani.
Po dohode s pedagogickým vedúcim ZÚ sa môže zákonný zástupca priamo zúčastniť konania ZÚ (otvorená
hodina pre rodičov).
•
•
•
•
•

V prípade neprítomnosti člena na ZÚ sa úhrada čiastočných nákladov nevracia.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pedagogického vedúceho ZÚ. Ak nie ste spokojný s jeho
odpoveďou kontaktujte priameho nadriadeného - RNDr. Labovská Helena 0911 873 169 alebo e-mail :
labovska@cvckosice.sk
Počas konania ZÚ sa členovia riadia školským poriadkom zverejneným na stránke www.cvckosice.sk
Pri odhlasovaní členov zo záujmového útvaru je nutné vyplniť odhlášku.
Vedúci záujmového útvaru si vyhradzuje právo na zmenu výchovno – vzdelávacej činnosti a priestoru.
Tešíme sa na spoluprácu v školskom roku 2022/2023

