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Řemeslný kemp 2018-Tachov
Stejně jako v letech předešlých tak i letos, uspořádala řemeslný kemp pro
žáky prvního ročníku v kovodělných oborech škola SPŠ Tachov, Světce 1.

Termín Řemeslného kempu : 18.6. – 21.6.2018 (časový plán-viz. příloha)
Místo konání :
Areál školních dílen Oldřichov
Podporované obory:
Obráběč kovů a Strojní mechanik
Itinerář kempu:
18.6. 2018
Slavnostní zahájení bylo připraveno v krásném prostředí jízdárny ve Světcích.
Byli si navzájem představeni žáci a lektoři, byl nastíněn program čtyřdenního
pobytu. Po prohlídce jízdárny byl program směrován ke krátké procházce na
rozhlednu. Odtud si mohli mladí návštěvníci dobře prohlédnout město, kde
budou pár dní pracovat a tvořit.
19.6. 2018
Budíčkem v sedm hodin začal první pracovní den. Po snídani byli účastníci
kempu převezeni autobusem do areálu školních dílen v Oldřichově Po
převléknutí do pracovního oděvu a obuvi se účastníci kempu se svými „mistry
na dva dny“ sešli na dílně, kde bylo provedeno poučení o pohybu v areálu, BOZ,
žáci byli seznámení se stroji, nástroji a pomůckami a režimem pracoviště.
Následně byl nastíněn program dne až do večerky. V závěru přišlo to
nejpodstatnější a to – představení výrobku, který budou „kempaři“ zhotovovat.
Výroba ciferníku hodin z měděného plechu, mosazného plechu, duralového
plechu, anebo v jakékoli kombinaci. Pro všechny to zprvu bylo opět něco
nepředstavitelného. Evidentní byly zkušenosti žáků z předešlého kempu, které
si od nich někteří nynější účastníci převzali.
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Dodané hodinové strojky byly připraveny a žáci mohli začít. První hodina práce
znamenala, nakreslit si na papír nějaký návrh a s pomocí mistrů byly
jednotlivcům doporučeny realizovatelné nápady. Tvar ciferníku i forma
zobrazení hodin a minut, byly jen na vlastní volbě.

Pro výrobu ciferníku pomocí tepání, což bylo jednou z hlavních pracovních
činností, byla u nás v kovoobráběcí dílně v Tachově vyrobena speciální tepací
kladívka. Tuto techniku nevolil nikdo. Mimo to žáci používali tyto další stroje,
nástroje a pomůcky: sloupovou vrtačku, tabulové nůžky, brusku na nástroje,
kladivo, sekáč, průbojníky různých velikostí, rýsovací jehlu, úhelník, úhloměr,
ruční nůžky na plech, pájecí soupravu, pilníky různých velikostí a tvarů,
posuvné měřítko, ocelové pravítko, gumovou paličku, leštící lapovací papír,
brusné hranoly, brusnou pastu, leštící kotouč do vrtačky, pilník upravený na
škrabák. Pro dokončení a estetickou úpravu byl připraven bezbarvý lak ve
spreji, několik druhů barev ve spreji, permanentní popisovače a k tomu
pochopitelně ředidlo, pokud se něco barvou nepovedlo.

Hlavním úkolem lektorů bylo, pomáhat se zpracováním návrhu a pomocí při
volbě různých materiálů. Měkký měděný plech se kombinoval s tvrdým
plechem z mosazi a duralem. Kombinace materiálů znamenala také jejich
spojení. Všichni, kdo plechy kombinovali, se proto rozhodli pro lepení. Pro
odmaštění obou lepených ploch byl použit toluen a pro zdrsnění ploch
smirkové plátno. Aby spojené materiály pevně držely u sebe, musela se tenká
vrstva Chemoprénu nechat na obou dílech 15 minut „ zavadnout“. Po spojení
obou, nebo několika dílů, byly materiály vloženy mezi dřevěné desky a tlakem
ve svěráku přitištěny k sobě.
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Po krátkém zhodnocení úspěšně dokončeného pracovního dne začala pro
účastníky kempu další část dne a to cesta do sportovního areálu - střelnice
v Tachově. Zde byla připravena soutěž ve střelbě ze vzduchové pušky,
vzduchové pistole a z luku. Dvě hodiny střelby byly zážitkem nejen pro žáky, ale
i doprovod, který si mezi sebou také zasoutěžil.
20.6. 2018
Počasí nádherné a pracovní den začíná opět budíčkem, snídaní v jídelně školy
a odjezdem na již známé místo do Oldřichova. Vědomosti a zručnost nabyté
v předešlém pracovním dnu se projevily jednoznačně kladně při tvorbě a
kreativitě jednotlivých „ kempařů“. V průběhu dne se hotové hodiny již začaly
shromažďovat a výsledky byly velmi pohledné. Celkový výsledek všech prací byl
odpovídající vloženému úsilí všech. Na konci dne si účastníci kempu sami mezi
sebou zhodnotili práce a hlasovali pro vítěze, kterým se stal účastník
z pořadatelské školy.
Odpolední činnost obou skupin byla opět směrována ke sportovním výkonům
- tentokrát v místní sportovní hale při bowlingu. Zábava i podvečerní osobní
volno byly po pracovním vypětí opravdu zasloužené. Opětovné krátké setkání
před večerkou na internátě bylo už jen nutným zakončením dne.
21.6. 2018
Vítěz je znám a po zásluze odměněn z rukou místostarosty Tachova. Poté se
všichni se rozjeli do svých domovů. Celá akce splnila svůj cíl- rozvoj mladých
řemeslníků, poznávání nových technologií, poznání nových přátel.
Před slavnostním vyhodnocením Řemeslného kempu se včichni účastníci
zúčastnili prohlídek Okresního muzea v Tachově a Tachovského zámku.

A my, dospělí, lektoři a všichni, kteří vzděláváme a vychováváme, můžeme jen
chtít, aby se takových akcí konalo více.
Petr Orthacker, UOV
SPŠ Tachov
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ČASOVÝ HARMONOGRAM pro ŘEMESLNÝ KEMP 2018 – TACHOV

Pondělí 18. června 2018

čas
od

čas
do

14:00

15:00

15:00

16:00

16:00

17:00

17:00

18:00

registrace účastníků kempu -- -odevzdání požadovaných
potvrzení
(„Prohlášení zákonného zástupce dítěte“ a „Další informace“)
-ubytování – Domov mládeže
-přesun do Jízdárny
přivítání účastníků kempu,
zahájení kempu, proslovy …
prohlídka Jízdárny
prohlídka školy

18:00

19:00

večeře

budova školy, Světce
1

19:00

21:30

tachovská rozhledna, osobní volno
večerka

Domov mládeže

22:00

činnost

Místo
Domov mládeže

Jízdárna

Úterý 19. června 2018
čas od
7:00

čas do
7:15

budíček

Domov mládeže

7:15

7:45

snídaně v jídelně školy

budova školy, Světce
1

7:45
8:00
11:15
11:45
14:30
15:00
15:15
15:30

8:00
11:15
11:45
14:30
15:00
15:15
15:30
18:00

přesun do areálu dílen v Oldřichově (autobus)
dopolední výuka
oběd
odpolední výuka
svačina
přesun na DM ve Světcích (autobus)
osobní volno
doprovodný program, Střelnice – 15:45 –17:45

Zastávka Světce

18:00

19:00

večeře

budova školy, Světce
1

19:00

21:30

osobní volno
večerka

Domov mládeže

22:00

činnost

místo

AŠD Oldřichov
AŠD Oldřichov
AŠD Oldřichov
AŠD Oldřichov
AŠD Oldřichov
Domov mládeže
TACHOV
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Středa 20. června 2018

čas od
7:00

čas do
7:15

činnost
budíček

místo

7:15

7:45

snídaně v jídelně školy

7:45
8:00
11:15
11:45
14:30
15:00
15:30

8:00
11:15
11:45
14:30
15:00
15:30
18:00

přesun do areálu dílen v Oldřichově (autobus)
dopolední výuka
oběd
odpolední výuka
svačina
přesun na DM ve Světcích a pak na bowling (autobus)
doprovodný program, Bowling – 15:45 –17:45

18:00

19:00

večeře

19:00
22:00

21:30

osobní volno
večerka

Domov mládeže
budova školy,
Světce 1
Zastávka Světce
AŠD Oldřichov
AŠD Oldřichov
AŠD Oldřichov
AŠD Oldřichov
Domov mládeže
TC, Zimní stadion
budova školy,
Světce 1
Domov mládeže

Čtvrtek 21. června 2018

čas od
6:40
7:00
7:15
8:30
8:45
10:15
10:30
12:00
13:00

čas do
7:00
7:15
7:30
8:45
10:15
10:30
11:45
12:40
13:30

činnost

místo

budíček

Domov mládeže

předání pokojů

Domov mládeže

snídaně v jídelně školy
přesun DM-Muzeum (autobus)
prohlídka tachovského muzea
přesun Muzeum-Zámek

Muzeum

prohlídka zámku

Zámek Tachov

přijetí u starosty - Vyhodnocení
odjezdy do domovských škol

Zámek obřadní síň
Zámek Tachov
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Příloha fotografií vybraných řemeslných výrobků soutěžících:

7
Zdeněk Němeček

27.9.2018

Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji

Příloha fotografií z výroby soutěžících exponátů:
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