
„AZ OLYAN MADÁR IGEN RITKA,

MELYNEK KEDVES A KALITKA.” 
/CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY/

Tóth Lili Brigitta                                                                                                           Csernyi Fanni

Készítették



ELŐKÉSZÜLETEK

Gyűjtés

régi fa keretek

alapanyagok

festékek, üveg, 

gipszkarton stb.

megvilágítás

gyűjtőmunka 

számunkra 

elérhető?

eszközök 

gravírozó, akkumulátoros 

gép, fűrész, csiszoló stb.

tervek, ötletek 

segítség

múzeumok 

látogatása

kiről szóljon?



KREATÍV ÖTLETEINK 

 Fa keretek kreatív felhasználása

 Sraffozással megrajzolt portrék

 Szófelhő? 

 Csokonai dobókocka

 Társasjáték

 Képek  CD

 Égősor



MIÉRT CSOKONAI?

 Debreceni születésű  Debrecenben tanulunk és élünk 

 Rengeteg műemlék és dolog viseli a Csokonai nevet 

 Csokonai versek (Lilla versek)  égetett papír, tus használata 



5W- PROBLÉMAMEGOLDÓ MÓDSZER 

Anyagiak Anyagi költségünk alacsony mivel összegyűjtött régi fa keretekből dolgoztunk, megbontott festékekből és hibás gipszkartonból állítottuk össze, Pestre szállítás (utánfutó bérlés)

Idő

Március: interaktív rész összeállítása, bemutató elkészítése

Munkamegosztás Remek páros voltunk Fannival, konfliktusunk nem volt, megosztottuk ötleteiket majd együtt közösen döntöttük el és gyakra kettőnk ötletét ötvözve valósítottuk meg elképzeléseinket

Mérföldkövek

Legjobb eset

Legrosszabb este

Külső segítség

Ilyen nem volt mindent megoldottunk 

Fúrógép használat oszlop összeállítása profi módon némi segítséget igényelt, égősor meghosszabítása. 

Decembertől-->Februárig fizikai munka elemek összeállítása

Február második fele-->Március közepe finomítások 

Mikor rájöttünk hogy méretezésben kicsit elnagyoltuk a dolgot ezért a szállítás döntések elé állított minket (vágjunk a tetejéből vagy sem?)

Csaj létünkre megtanultuk használni az aksis gépet, megtanultunk glettelni, furni, faragni.Jókat nevettünk egymás bénaságain (gipszkarton L alakú törése)  

Az elképzelt installációnk majd csak akkor kezdett körvonalazódni mikor teljes mértékben összegyűjtöttünk minden anyagot és elkezdődhetett az összeállítás.

Majd komolyabban az összeállítás miatt Decembertől Február végéig, gyakran járt nállunk ugyanis közeledett a határidő vészesen haladnunk kellet.

Rendkívül jól beosztottuk az időnket kapkodásra okunk nem volt, hiszen Február elején már az interaktívabb részt próbálgattuk összehozzni. 

Ludwig Múzeum Pályázat

Fannival mivel csak az iskola közös ezért gyakran Péntektől Vasárnapig dolgoztunk, 2 alkalommal a tervezés folyamatát beszéltük, skicceltünk, anyagot gyűjtöttünk.  
Energiabefektetés



ALKOTÓ ELEMEK MÚLTJA, JELENE…

 Régiből új

 Költői szabadság érzékeltetése 

 Internetes kutatómunka 





TERVEZÉS, KIVITELEZÉS…



ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS…MEGÚJULÁS…

 Új munkafolyamatok elsajátítása (szülői segítség): glettelés, gipszkarton összeszerelése, akkumulátoros gép használata

 Pontosság, precízitás!



PURHABBAL SZÉP AZ ÉLET…



LÁTVÁNYOSSÁG FELÉ KÖZELÍTVE…

 OSB lap, elkészült elemek rögzítése

 Színezés 

 Fénytechnika 



TÖBBCSATORNÁS MEGERŐSÍTÉS 

 Látás, hallás, tapintás

 Csokonai nevéhez kötődő helyszínek felkeresése

 Videó készítése 

 Kisfilm összeállítása 



GRAVÍROZÁS- ANYAGOK ÉRZÉKENYSÉGE

 Üveg, fa alkalmazása 



VÉGHAJRÁ…

 Munka összefoglalása

 Falszöveg megfogalmazása



MÚLT MEGIDÉZÉSE KÉT DIÁKLÁNY ÁLTAL 2019-BEN

„ Az újítást, még ha jó is és 

szükséges is, sokan ellenzik. De 

újítás nélkül nem lehet építkezni.”

/Kazinczy Ferenc/



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


