
Program sprievodných akcií 

„Dní otvorených dverí“ Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre v šk. roku 2013/2014 

dátum, čas miesto  akcia 
3.10.(štvrtok) 
8.00 – 9.00 

areál   pred školským 
internátom                 

ukážky výcviku MONDIORINGU (členovia kynologického klubu Šintava) 

3.10.(štvrtok) 
9.00 – 11.00 

areál   pred školským 
internátom                 

ukážka služobnej kynológie PZ OR Nitra 

4.10.(piatok) 
9.00 – 12.30 

areál   pred školským 
internátom                 

súťaž o najkrajšieho psa a mačku  
SOŠ veterinárnej 2013 

8,00 – 12,30 areál pred školským 
internátom 

zábavné hry na lúke pre malých návštevníkov DOD   

8.00 – 12.30  areál – záhrada školy 
včelnica 

ukážky chovu včiel Sádovský      – III.A 

8.00 – 12.30 areál – pod čerešňami ukážky kompostovania   
8.00 – 12.30 areál - ihrisko odborný výklad a predvádzanie traktorov JOHN DEER   
8.00 – 12.30 spoločenská miestnosť „Šindolské divadielko“   
8.00 – 12.30 škola – vestibul predaj liečivých rastlín   
8.00 – 12.30 škola - U.ZBO „Čajovňa dobrých ľudí“   
8.00 – 12.30 škola – hlavná chodba pexeso z kvetov    
8.00 – 12.30 škola - hlavná chodba  výstava laboratórnych zvierat   
8.00 – 12.30 areál školy - vnútorný 

dvor (átrium) 
výstava hrabavej, vodnej hydiny  
a králikov 
zábavno-náučné hry pre návštevníkov DOD 

  

od 11.00  
 

areál školy - vnútorný 
dvor (átrium) 

grilovanie zeleniny   

4.10.(piatok) 
od 11.00  

areál   pred školským 
internátom                 

varenie „Šindolského gulášu“   

8.00 – 12.30 škola - U.VET1 výstava teráriových zvierat 

8.00 – 12.30 škola - L.CHE senzorické hodnotenie potravín 

8.00 – 12.30 škola - L.VET vyšetrenie moču a trusu zvierat 

8.00 – 12.30 škola - veterinárna 
ambulancia               

odborný výklad a vyšetrenie zvierat 
(odber krvi a vyšetrenie krvi zvierat na najmodernejších prístrojoch) 
(len pre žiakov 9.ročníka a ich rodičov, príp. pedagogický dozor) 

8.00 – 12.30 škola - U.MEC1                             prezentácia o odbornej praxi našich žiakov v Japonsku 

8.00 – 12.30 škola - U.MEC1                             prezentácia o výmennom pobyte našich žiakov v Holandsku 

4.10.(piatok) 
11.00 – 12.00 

U.MEC1 odborná prednáška o najnovších trendoch mechanizácie v podmienkach nášho 
poľnohospodárstva 

8.00 – 12.30 škola a areál 
U.MEC1 

prezentácia o našej škole, sprevádzanie organizovaných skupín žiakov v sprievode 
výchovných poradcov príp. rodičov  

 

                     


