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Urejajo udeleženci tabora ŠTRK 2012

* štrk = narečno ime za štorkljo, štrkec = mala štorklja

Cena: 0,00 EUR

Uvodnik
LETOS PA BOM
IZDELAL
ZAHTEVNEJŠI
MODEL!

MODELARSKI TABOR

'ŠTRK 2012'

Društvo modelarjev Pomurja tudi med poletnimi počitnicami
šolskega leta 2010/11 organizira, tokrat bo to že sedmič,
poletni tabor letalskega modelarstva za osnovnošolce.
Tabor 'ŠTRK 2012' poteka v prostorih Osnovne šole I v
Murski Soboti in na več lokacijah v okolici Murske Sobote od
ponedeljka, 13. do sobote, 18. avgusta 2012. Osnovna tema
poletnega tabora za učence zadnjih petih razredov osnovne
šole je spoznavanje sveta letalskega modelarstva, predvsem
prosto letečih letalskih modelov.
Tabor v strokovnem delu vodijo mentorji - člani in sodelavci
Društva modelarjev Pomurja s podporo pedagoških delavcev
OŠ I iz Murske Sobote in v sodelovanju s predavatelji strokovnjaki s posameznih vsebinskih področij. Poleg
strokovnega dela je tabor tudi priložnost za spoznavanje
okolice ter druženje in zabavo udeležencev med številnimi
dejavnostmi v prostem času. V dejavnosti tabora so, kolikor je
to mogoče, vključeni tudi starši udeležencev.
MATEJ BO LETOS SPET
OBLEKEL ŠTRKOVO MAJČKO…
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Ustvarjalci:
DARIO ŠKAFAR – OŠ Beltinci
TARA JAKHEL - OŠ Škofljica
NEJC ŠPENKO – OŠ Pirniče
EVA in MIHA RAUCH - OŠ Fokovci
DAVID ČERNELA – OŠ Bogojina
NIKI ČASAR – OŠ Kuzma
MATEJ HUMAR – OŠ Jurija Dalmatina, Krško
NEJC POLENČIČ – OŠ Solkan
JERNEJ JURHAR - OŠ Puconci
JAKOB PRETNAR – OŠ Soča
TILEN JURKOVIČ – OŠ I, Murska Sobota
STAŠA KORPIČ – OŠ III, Murska Sobota
KLEMEN PILIH – OŠ Cerknica
ENEJ SEVER - OŠ III, Murska Sobota
Organizatorji:
FRANC GOMBOC - vodja tabora
JOŽE TITAN, MILAN SINIC - mentorja
MELITA, MARTINA FELKAR - pedagoški sodelavki
BORIS OUČEK, MIHA LEMUT,
ANDREJ OUČEK, BOŠTJAN LEGENIČ,
BOGDAN LEMUT,… - tehnična podpora
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Vsak udeleženec na taboru izdela svoj tekmovalni letalski
model, ki mu ostane kot spomin na tabor. Letalski model je
primeren za tekmovanja prosto letečih letalskih modelov v
kategoriji F1H po športnem pravilniku Mednarodne letalske
zveze - FAI.
VSEBINA:
IZOBRAŽEVALNO - TEORETIČNI DEL:
- osnove varstva pri delu
- uvod v letalsko modelarstvo
- aerodinamika in letalska tehnika
- osnove meteorologije
- predstavitev “pravega” letalstva (balon, helikopter, zmaj, mot. padalo)
PRAKTIČNI DEL
- izdelava prosto letečih letalskih modelov
- uvajanje v osnove letenja z modeli
- pomoč pri popravilu starejših modelov
- trening tehnik vodenja modelov
PROSTOČASNE DEJAVNOSTI
- športne igre, kopanje na kopališču, pohod
- tekmovalna predstavitev izdelanih modelov
- tekmovanje z letali iz papirja
Organizatorji so k udeležbi na taboru povabili tudi učitelje
tehničnega pouka in mentorje tehničnih oz. modelarskih krožkov
na osnovnih šolah, saj so v vse izobraževalne vsebine, tako v
teoretičnem, kot v praktičnem delu vključeni strokovnjaki z
bogatim znanjem in številnimi izkušnjami na svojem področju.

http://strk.modelarji.si/2012

strk@modelarji.si

