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Predmetová komisia koordinuje výučbu odborných výtvarných predmetov hlavne 

v odbore propagačná grafika. Odborné výtvarné predmety poskytujú ţiakom teoretické 

vedomosti a praktické zručnosti s cieľom pripraviť ţiakov na budúce  povolanie a praktický 

ţivot.  

V septembri sa uskutočnilo zasadnutie PK, na ktorom boli schválené tematické plány, 

plán práce PK, ŠkVP a zadania na praktickú časť odbornej zloţky maturitnej skúšky. 

V októbri bola  činnosť PK  zameraná na prípravu DOD. Členovia PK sa na organizácii DOD 

podieľali tvorbou výstav v učebniach 1/1, 1/3 a 4/3, ako aj vytvorením propagačného 

materiálu o odboroch našej školy a prezentácie o odbore propagačná grafika.  

V novembri členovia PK pracovali na propagácii našej školy v základných školách vo 

Vranove nad Topľou a Humennom.  

Dňa 14. 12. 2012 sa uskutočnila vernisáţ prvej fotografickej  výstavy našej školy 

v MsDK s názvom „ FOTOINSPIRATION“. Fotografie našich ţiakov vniesli do priestorov 

klubovne ţivot, fantáziu, prírodu a farby. Výstavu aj vernisáţ pripravili Mgr. Packová a Mgr. 

Gógová. V decembri sa tieţ uskutočnilo aj druhé zasadnutie PK, na ktorom boli okrem iných 

prediskutované a schválené témy ročníkových projektov v jednotlivých ročníkoch a ich 

časový harmonogram. Ročníkový projekt v 3. ročníku práve prebieha. Ţiaci sú v ňom 

konfrontovaní s praktickým riešením konkrétneho grafického problému. Súčasťou je aj 

teoretická práca a obhajoba svojho projektu. Najlepšie ročníkové projekty budú našu školu 

reprezentovať v rámci SOČ.  

V tomto období sa aktivita PK sústreďuje na tvorbu výtvarných prác do súťaţí: 

EURÓPA V ŠKOLE, Ľudové kroje, Cesty fantázie a Kváder je pekný (environmentálna 

tematika). Tieţ sa zapojíme do fotografických súťaţí: Okamihy života ( postup na AMFO 

2012) a Svet mojím fotookom ( ARTCENTRUM Hurbanovo). Všetky tieto súťaţe majú 

uzávierku vo februári 2012. Dňa 26. 1. 2012 sa v Múzeu moderného umenia 

v Medzilaborciach uskutoční vernisáţ výstavy P. Kriţovenského a ţiakov 4. ročníka v odbore 

propagačná grafika našej školy s názvom „ 3 METAFORY  V  OBRAZOCH  / ANATÓMIA  

SNÍVANIA. 

Exkurzie sú naplánované v 2. polroku školského roku 2011/2012.  
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