
Centrum voľného času, Orgovánová 5 

ponúka nový záujmový útvar 

SPRACOVANIE DREVA 
                                                                             

 

PRE KOHO JE ZÁUJMOVÝ ÚTVAR URČENÝ ?  

pre chlapcov a dievčatá, vo veku od 8 do 14 rokov. 

KDE: na pracovisku Orgovánová 5, v dielni CVČ. 

KEDY: v stredu od 14:30 do 16:30. 

POPIS: 

Chlapci a dievčatá si osvoja potrebné zručnosti a nadobudnú pestrú škálu 
vedomostí – tak, aby vedeli, podľa priloženej technickej dokumentácie, 
samostatne zhotoviť aj zložitejší výrobok z dreva.... 

Činnosť sa začína od februára 2023 

Vedúci ZÚ: Mgr. Pavol Novotný 

Kontakt: 055/642 36 37, cvc@cvckosice.sk,  

Bližšie informácie nájdete na stránke CVČ: www.cvckosice.sk 

mailto:cvc@cvckosice.sk
http://www.cvckosice.sk/


Informácia o záujmovom útvare 

 

Názov záujmového útvaru : Spracovanie dreva 

Kód ZÚ: 43 931 

 

Meno a kontakt na vedúceho ZÚ: Mgr. Pavol Novotný , 055/ 642 36 37 cvc@cvckosice.sk 

 

Miesto a čas konania ZÚ:  CVČ, Orgovánová 5, miestnosť č. 62 ( dielňa CVČ ) 

                                           streda od 14:30 do 16:30 hod.  

 

Harmonogram jednotlivých stretnutí: 
II III IV V VI spolu 

1 1 5 3 7  

8 - 12 10 14 

15 15 19 17  

22 22 26 24  

 29  31  

4 4 4 5 2 19 

 

Vek :  od 8 do 14 rokov 

Max. počet účastníkov:  max. 8 

Popis záujmového útvaru: Obsahom záujmového útvaru je rozvíjať manuálne zručností detí 

pri práci s drevom, schopnosť čítať technické výkresy, rozpoznávať najvhodnejšie náradie na 

ten – ktorý pracovný úkon a získať poznatky o jednotlivých druhoch drevín a ich 

vlastnostiach. 

 
Priebeh ZÚ:  14:30 – 14:35 – zraz vo vestibule 

   14:35 – 16:20, práca s drevom ( podľa výchovného plánu ) 

   16:20 – 16:30, ukončenie prác, upratovanie, odchod detí do vestibulu 

        

Doplňujúce činnosti nad rámec pravidelnej činnosti: 

Výstavy zhotovených prác ( v rámci prezentácií CVČ ) 

 

 

                   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. 

• Vedúca záujmového útvaru si vyhradzuje právo na zmenu výchovno – vzdelávacej činnosti 
a priestoru. 

• 16.06.2023 CENTROPÁRTY – slávnostné ukončenie záujmovej činnosti. 
 
Tešíme sa na spoluprácu v školskom roku 2022/2023        
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