VYCHÁZKA NA VÝSTAVIŠTĚ
ZA VOLBOU POVOLÁNÍ –
VÝSTAVY ŘEMESLA A STAVITEL 2017
Letošní termín podání přihlášek ke
studiu na středních školách a středních
odborných učilištích se začíná blížit, a tak do
poslední chvíle s žáky 9. ročníku vítáme
každou možnost, jak ještě získat informace
důležité pro definitivní rozhodnutí a
následnou studentskou etapu života. Pro
osmáky už také platí, že i oni by se měli nad
budoucím výběrem dalšího vzdělávání a
volbou povolání pomalu začít zamýšlet.
Vždyť rok uteče jako voda…
Únor patřívá na Výstavišti Lysá nad
Labem výstavám Stavitel a Řemesla. Tento
rok se obě výstavy konaly souběžně a
vrcholily třetí únorový víkend, proto jsme se
ve čtvrtečních a pátečních hodinách VKZ či
OV vydali s žáky po stopách řemesel a
stavebnictví.
Vystavovatelé vždy mají v zásobě
kupu informačních letáčků o činnosti firem
i o konkrétních produktech, avšak jsou tu
hlavně proto, aby si zájemci z řad veřejnosti
mohli všechno „osahat“ a na vše se bez
dlouhého pročítání katalogů a propagačních
materiálů zeptat. I letos byly obě akce
doprovázeny prezentací oborů středního
vzdělávání se zastoupením obchodních
akademií, zemědělských i průmyslových škol,
středních odborných učilišť potravinářského i
technického zaměření. Kdo chtěl, mohl si
chvíli
lámat
hlavu
nad
schématy
v instalatérském koutku. V jiné hale, kde to
tak úžasně vonělo lesem, bylo možno
obdivovat přesnost dřevoobráběcích strojů. V
hale věnované střednímu školství mohli
návštěvníci ochutnat sladké i slané produkty
kuchařů a cukrářů, potěšit oko výrobky
uměleckých řezbářů a dalších výtvarných
oborů. Vyznavačům moderních technologií
neunikla 3D tiskárna s přidruženou výstavkou
nejrůznějších atraktivních „výtisků“. Všechny
zastoupené školy nebo firmy měly svůj stánek
pojatý po svém a nezapomínaly ani na drobné praktické aktivity pro návštěvníky nebo ukázky služeb.
Mnohý návštěvník by určitě uvítal, kdyby byl rozsah prezentovaných řemeslných
oborů ještě trochu širší. Ale i tak nám hodinová exkurze na VLL přinesla nové poznatky
a dojmy. Děkujeme VLL za umožnění hromadné prohlídky za zvýhodněných podmínek
pro žáky ZŠ.
Za 8. a 9. ročník Olga Gruhnová

