
Správa o činnosti PK odborných výtvarných predmetov 

v školskom roku 2018/2019 

 
Vyučovací proces 

 

Vyučovanie odborných predmetov  prebieha v súlade s tematickými plánmi v odborných učebniach 

a ateliéroch. Úlohou všetkých vyučujúcich odborných výtvarných predmetov je  rozvíjanie výtvarných 

vyjadrovacích prostriedkov, práce s farbou, písmom, konvenčnými aj invenčnými výtvarnými technikami a 

materiálmi. Nemenej dôležitý je tiež rozvoj komunikačných  schopností, schopností tvorivo  riešiť problémy, 

rozvoj zručností v práci s počítačovou technikou a internetom. Prioritou vo vyučovaní je pripraviť žiakov pre 

praktický život, t.j. prácu v reklamných agentúrach, fotoateliéroch, propagačných firmách, prípadne na ďalšie 

štúdium.   

 

 Súťaže:  

Aj v tomto školskom roku sa členovia PK snažia zapájať našich žiakov do rôznych súťaží, aby 

porovnali svoje schopnosti a zručnosti so svojimi vrstovníkmi z iných škôl. Konkrétne výtvarné a fotografické 

súťaže MOJE (NE) ISTOTY a KREATIVITA MLADÝCH GRAFIKOV,  na ktorých už žiaci pracujú. 

Uzávierky súťaží budú až v druhom polroku.  

 

Exkurzie:  

V rámci PK bola, na posilnenie vyučovania a zvýšenie záujmu o výtvarné umenie, zrealizovaná 

exkurzia do Múzea A. Warhola v Medzilaborciach.  Zorganizoval ju Mgr. Križovenský pre žiakov IV.A triedy 

odbor študujúcich v odbore propagačná grafika.  

 

 Ďalšie aktivity:  

 

Členovia PK pripravili fotografickú výstavu FOTOINŠPIRÁCIE 2018.  

Vernisáž 8. ročníka  fotografickej výstavy, sa uskutočnila 7. novembra v MsDK vo Vranove nad 

Topľou a pripravila ju Mgr. Anna Bertová Timková. V rámci vernisáže bola premietnutá zaujímavá prezentácia 

o slávnom fotografovi Dezovi Hoffmannovi, ktorý pochádzal zo Slovenska a bol „dvorným fotografom“ skupiny 

Beatles.  Na vernisáži vystúpili Nora Mikčová(III.A) a Lukáš Kulman(IV.A) s hudobným vystúpením 

a filmovým klipom, ktorý tiež pripravila Mgr. Bertová Timková presne na dané hudobné vystúpenie. V rámci 

vernisáže bol premietnutý aj film Mgr. Radoslava Cerulu o inšpirácii a potrebe jej neustáleho hľadania.  

 Na výstave  bola  prezentovaná fotografická tvorba žiakov odboru propagačná grafika – krajina, mesto, 

portréty, figurálne motívy, štruktúry, aj detaily.  Fotografie zachytené našimi grafikmi boli skutočne  

inšpiratívne, presne v duchu názvu našej výstavy.  

 

Uskutočnili sa aj dve zasadnutia PK, na ktorých boli prerokované potrebné úlohy vyplývajúce z plánu PK.  

 

 

 

Vo Vranove nad Topľou  dňa 15. 1. 2019 

Vypracovala Mgr. Adela Sabovíková 


