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Novinky ze Školy Michael

Soutěž "Pojďme vyrábět
roušky" už zná své vítěze

Škola Michael v době koronaviru zadala
studentům vybraných oborů smysluplný domácí
úkol – vyrábět roušky. Tento úkol se následně
rozvinul do vyhlášení soutěže: „Pojďme vyrábět
roušky, a navíc i kreativně“. Soutěž byla
vyhlášena ve dvou kategoriích. První kategorií
byla soutěž o nejvýkonnějšího výrobce roušek.
Hledal se tedy student nebo pedagog, který jich
ušije nejvíc. Druhou kategorií byla soutěž o
nejoriginálnější design roušky. Do školy začali
studenti zasílat fotografie roušek kreativních, ale i
zcela běžných. Studenti jimi obdarovali řadu
potřebných ve svém okolí.Celkem 80 roušek,
které studenti poslali přímo na adresu školy, bylo
6. května věnováno Thomayerově nemocnici v
Praze.

Tiskový mluvčí nemocnice Petr Sulek zaslal
studentům následující poděkování:„Za zdravotníky
z Thomayerovy nemocnice bych chtěl velice
poděkovat studentům ze Školy Michael za jejich
pomoc a podporu v podobě ušitých bavlněných
roušek. Jejich nápadu a iniciativy si velice vážíme
a děkujeme jim za to, že i v této těžké době myslí i
na druhé a mají zájem pomáhat."

A naše velké poděkování a ocenění míří těmto 14
studentům, kteří nejen kreativně navrhovali a
zasílali k nám do školy ušité roušky, ale
zároveň pomáhali svým občanům v době
pandemie.

Mariana Havelková, Kristýna Ljapustinová, Sofie
Militká, Julie Zedníková, Ester Lázničková, Daniel
Altera, Kateřina Andreasová, My Dung Tylová,
Libor Kubala, Anně Bittermannové, Nikola
Šafránková, Nikola Oreški, Barbora
Glaserová, Nikolas Žižlavský.

A navíc speciální cenu Škola Michael udělila
studentům, jejichž práci vyzdvihli jejich samotní
pedagogové.

Mariana Havelková, Kristýna Ljapustinová, My
Dung Tylová, Barbora Glaserová, Anně
Bittermannové, Nikola Šafránková. 

Více o škole

https://www.skolamichael.cz/cs/


/

Nová venkovní
modelářská dílna už je v
provozu
Na zahradě naší školy byla pro studenty nově
vybudováná venkovní účebna - modelářská
dílna, kde tento týden začala probíhat výuka
výtvarné přípravy. Zastřešená pergola zároveň
poskytne žákům stín i při velkém slunečním svitu a
výuku na čerstvém vzduchu jistě osvěží a zpříjemní.
Modelářská dílna  je vybavena speciálními
modelářskými stoly vyráběné na míru z kovové
konstrukce a žuly. Nechybí zde ani nerezová výlevka
a přívod vody, která je nezbytná při práci s hlínou čí
sádrou. Studentky z prvního ročníku z oboru Design
interiéru měly možnost tento týden v nové dílně již
pracovat na modelové studii přírodnin. V této dílně
budou studenti v novém školním roce pracovat s
hlínou a vzniklé práce budou odlévat ze sádry a
jiných materiálů. Studenti se tak naučí pracovat s
různými materiály a dokáží si připravit základní formy
pro práci v produktovém designu. Doufáme, že tato
nová forma výuky nabídne další podněty a spoustu
inspirace pro vytváření nových objektů,

   

Více informací

Venkovní učebny

V areálu naší zahrady vzniká mimořádná věc,
která se běžně ve školách neobjevuje. Studenti
se mohou nově těšit na brzkou dostavbu
venkovní učebny a modelářské dílny, kde za
pěkného počasí bude probíhat výuka
teoretických předmětů a výtvarné přípravy. 
Nově postavené zastřešené pergoly poskytnou
žákům stín i při velkém slunečním svitu a výuku
jistě osvěží a zpříjemní. V modelářské dílně
budou studenti pracovat s hlínou a vzniklé práce
budou odlévat ze sádry a jiných materiálů.
Studenti se tak naučí pracovat s různými
materiály a dokáží si připravit základní formy pro
práci v produktovém designu. Doufáme, že tato
nová forma výuky nabídne další podněty a
spoustu inspirace pro vytváření nových projektů.

Škola, která tě

bude bavit.

Pro více informací o studiu:
Lucie Scholzová, studijní referentka

+420 602 314 047, scholzoval@skolamichael.cz
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