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Одговорно лице (лице задужено за контакт)

Име и
презиме

Ивана Влајков

Занимање наставник стручних предмета, MSc инжењерског машинства

Телефон 064-15-41-350

Имејл ivanavlajkov2@yahoo.com

Биографија - 26 година радног искуства, од тога 21 година у просвети - 11 година
излажем радове својих ученика на међународном сајму накита "Сјај" - 5
година учествујем са радовима својих ученика у манифестацији "Ноћ
музеја" - учешће са радовима ученика на групним изложбама поводом
обележавања годишњице рођења Богдана Шупута и Саве Шумановића ...
имам попуњен стандардизован портфолио (Министарство просвете) који
могу доставити на увид

Подаци о институцији

Назив институције Средња машинска школа

Седиште Нови Сад

ПИБ 100236338

Матични број 08117861

Одговорно лице Владимир Гавранић

Веб сајт www.masinskans.edu.rs

Имејл motosrce@gmail.com

Подаци о експонату



Назив
експоната

Платонова тела

Кључне
речи
пројекта

челик, филозофија, рекреација, математика

Научне
области

природне науке
техничке
мултидисциплинарне

Опис
експоната

На отвореном простору налази се пет Платонових тела, свако максималне
димензије 2,2м, а направљено од челичних цеви квадратног профила.
Тела би направили ученици Средње машинске школе на часовима
Техничког цртања, Технологије браварског профила и Практичне наставе.
Оваква инсталација задовољава све потребе пројектне наставе,
обезбеђује међупредметну корелацију ученицима из целог града Новог
Сада, а шира јавност може да је користити за рекреацију и одмор. Објекти
би били постављени на трави испред школе, та површина је власништво
Града Новог Сада.

Пројектни тим

Име и презиме Никола Јоксимовић

Занимање наставник стручних предмета

Имејл joxa66@hotmail.com

Биографија Поседујем стандардни Портфолио, могу га доставити на увид.

Име и презиме Александар Јанков

Занимање наставник стручних предмета

Имејл lanaijeca@mts.rs

Биографија Поседујем стандардни Портфолио, могу га доставити на увид.

Имплементација пројекта



Предмер материјала и радова
Рб Опис Количина Јединична вредност Збир

1 Тетраедар 1 30000 30000

2 Хексаедар 1 50000 50000

3 Октаедар 1 40000 40000

4 Додекаедар 1 40000 40000

5 Икосаедар 1 40000 40000

Техничка документација

Platonova tela.pdf (593 KB)
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