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SPRÁVA Z NÁVŠTEV TECHNICKEJ AKADÉMIE VO ZVOLENE 

Od 9. apríla až do konca mája 2018 navštevovali žiaci 8. ročníka ZŠ, P. Jilemnického 1813/1  

vo Zvolene školské dielne a odborné učebne Technickej akadémie vo Zvolene.  

Pod odborným vedením si mohli vyskúšať základné kovoobrábacie práce ako je strihanie 

plechu, pilovanie, ohýbanie, orysovanie a pílenie. Školské dielne viedli Bc. Róbert Karnas 

a Mgr. Darina Stančeková.  

V odbornej učebni grafických systémov a programovania CNC sa venovali základom 

strojárskej technológie a konštrukcie, návrhom a zhotoveniu technickej dokumentácie,  

3D modelovaniu a CNC programovaniu. Prácu v týchto učebniach zastrešovali odborní 

pracovníci, Ing. Anna Kušnieriková a Ing. Igor Škultéty. 

Mgr.Valentína Kaljužna priblížila základy elektrotechniky. Žiaci si vyskúšali zapájanie 

jednoduchých elektroobvodov a prácu s elektrostavebnicami.  

 

Spätné väzby od žiakov 8. ročníka: 

 Páčilo sa mi, že to bolo osvieženie hodín techniky a naučila som sa nové veci. Zaujal 

ma milý a ochotný prístup učiteľov. Dalo mi to veľa skúseností...naučila som robiť 

rôzne 3D predmety na PC a vyskúšala som si prácu s kovom. (Veronika) 

 Páčil sa mi milý prístup učiteľov a hodiny na PC. Škola ma celkom zaujala a  

do budúcnosti by som chcela vidieť aj iné vyučovacie hodiny. (Bianka) 
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 Páčilo sa mi vyrábanie výrobkov. Chcela by som vyskúšať vytvoriť prsteň.  

Tieto hodiny mi ubehli veľmi rýchlo a naučila som sa nové veci, ktoré sa mi 

v budúcnosti zídu. (Nika) 

 Páčili sa mi dielne. Je to super. Priučil som sa novým veciam a už viem o čom je 

škola technického zamerania. Celkom ma bavila práca s plechmi a chcel by som 

vedieť čo sa s nimi ešte dá spraviť. Na návštevách bolo dobré to, že nám oživili 

hodiny techniky a spoznal som rôzne stroje. (Tomáš) 

 Páčilo sa mi ako nám ľahko vysvetlili čo máme robiť. Učitelia boli ochotní pomôcť, 

keď sa nám niečo nevydarilo. Chcela by som si vyskúšať prácu aj v iných triedach. 

Návštevy mi dali mnoho do života, naučila som sa pracovať v programoch na 

vytváranie rôznych súčiastok. (Janka) 

 Páčili sa mi hodiny grafiky na PC, pretože som ešte nič takéto nerobila. Chcela by 

som hodiny prepojiť viac s učivom a vidieť konkrétne predmety, o ktorých sa učíme. 

Myslím si, že tieto hodiny nám dali veľa, pretože sme videli ako to tam funguje. 

Zároveň to mohlo niekomu pomôcť v rozhodovaní kam na strednú školu. (Ela) 

 Páčil sa mi prístup vyučujúceho. Videl som zaujímavé stroje, učebne a získal pohľad 

na túto školu. (Bruno) 

 Páčilo sa mi, že sme si mohli vyskúšať nové veci, napr. vyrábanie plechovej 

škatuľky, modelovanie na PC a kreslenie hrotom do plechu. Nepáčili sa mi obrázky 

zranení v dielni. Chcela by som si vyskúšať výrobu niečoho zložitejšieho a pozrieť si 

ako pracujú starší žiaci. Na návštevách bolo dobré to, že sme videli priebeh 

vyučovacích hodín na tejto škole. (Ema) 

                                                          Spracovali: Mgr. Erika Felixová, Bc. Jozef Výbošťok 

 

Pedagógovia a vedenie základnej školy vyjadruje poďakovanie TA vo Zvolene, pánovi 

riaditeľovi Mgr. Miroslavovi Chamulovi a pedagógom školy za spoluprácu, ústretovosť 

a  umožnenie našim žiakom absolvovať kvalitné vyučovanie techniky v učebných 

priestoroch Technickej akadémie vo Zvolene. 

 

                                                                    Mgr. Anna Cúttová, riaditeľka ZŠ 

 


