Prezenta ní list

volbu nástroj , tvorbu a vkládání NC programu, vým nu
nástroj , volbu a p ípravu polotovar .
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Ve školním roce 2013-14 probíhalo v rámci aktivity
A2d celkem 5 technických kroužk pro žáky SPŠ se
zam ením na automatiza ní techniku, elektroniku,
elektrotechniku, strojírenství a technické dovednosti.
V kroužcích bylo využíváno stávajícího technického
vybavení školy, bez plánovaných technických stavebnic.
Žáci v jednotlivých kroužcích pracovali na ešení
úloh z logických obvod na bázi simula ního softwaru,
pomocí stavebnic Festo a Bioloid se seznámili s
využíváním princip elektropneumatiky pro simulaci
logických obvod pr myslových robot a manipulátor .

Kroužek strojírenství – práce na frézce EMCO

innost všech kroužk probíhala v modulu "základní
úrove " a celkem se jich ú astnilo 95 žák .
V rámci aktivity A2i – využívání technických
památek a interaktivních expozic absolvovali žáci t íd
1. až 3.ro níku (12 t íd) b hem školního roku návšt vy
expozic technického charakteru v návaznosti na ŠVP.
Návšt vou Železni ního muzea
D, hornického
skanzenu Mayrau, technické expozice Industriální stopy
POLDI ve Sláde kov muzeu, v trné elektrárny a
hydroelektrárny si žáci rozší ili pov domost o vývoji
techniky, vzniku technických vynález , vývoji
technických aplikací. Získali tak adu podklad a
informací k p íprav žákovských projekt a popularizaci
technického vzd lávání.
Kroužek elektroniky – zapojování na spojnicovém poli

Žáci se seznámili se základy programování,
s elektronickými moduly a sestavováním jednoduchých
elektronických obvod . V novali se ov ování
funk nosti m ících p ístroj , napájecích zdroj , m ení
modul , napájecích kabel a p ípravou a realizací
elektronických obvod na výukovém spojnicovém poli.
V dalším z kroužk se žáci zpo átku v novali
ení elektrických veli in, seznámení s metodami
ení v silnoproudé elektrotechnice, praktickému
zapojování a m ení transformátor , usm ova
a
st ídavých m ni . Dále si postupn
prakticky
vyzkoušeli zapojování a m ení motor , ízení jejich
otá ek, m ení na dynamu. Následn byla innost
kroužku orientována na fotovoltaiku.
Pracovali rovn ž s frézkou EMCO a soustruhem
SUF a obráb li vzorky v ru ním režimu, vyzkoušeli si

Návšt va hornického skanzenu Mayrau – d lní štola

hem prázdnin byly ve ve ejné sout ži vysout ženy
všechny technické stavebnice, které jsou základem
innosti všech kroužk , a dále pracovní stoly a sk ín .
sn p ed vyhlášením je p ipraveno výb rové ízení na
dodávku nástroj a ná adí pro jednotlivé kroužky.
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