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budova SPŠ Svidník a Mestské kultúrne stredisko Svidník

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

07 12 2016

Dátum podujatia - koniec

07 12 2016

Miesto podujatia
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Deň Otvorených dverí organizovaný hlavne pre  žiakov deviatych ročníkov ZŠ zo svidníckeho 
okresu a ich rodičov sa začne 7. decembra módnou  prehliadkou o  9.30 v kinosále Svidník 
spojenou s predajnou výstavou umeleckých prác žiakov školy. Po módnej prehliadke sa 
presunú do budovy školy SPŠ, kde budú v prvom rade oboznámení so študijnými odbormi, 
ktoré škola ponúka, t.j. propagačná graᥬka, odevný dizajn a reklamná tvorba.  
Návštevníci uvidia:  
- odborné učebne školy - ateliér kresby, fotoateliér, graᥬcké štúdio, učebňu výpočtovej 
techniky, odborné učebné - výtvarné ateliéry, šijaciu dielňu 
- žiakov pracujúcich na rôzných výtvarných technikách: napr. ᥬgurálna kresba, práca s 
farbou - tempera, maľba, enkaustika, práca s perom, graᥬka ... 
- tvorbu odevných modelov 
- výstavu umeleckých prác študentov.  

pozvánka na podujatie: http://www.spssvidnik.sk/sk/aktivity/vystavy/

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
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