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Schválila: Ing. Lívia Hirjaková (ZRŠ) 

 
 
 
 
 

Týždňové výtvarné sústredenie (plenér) 
 

7.9.2020 (pondelok) – 11.9.2020 (piatok)   
pedagógovia: Mgr. art. Jana Szabóová, ArtD. / Mgr. art. Romana Palková / Mgr. Erika Hatalová 

Cieľ plenéru 

Náuka o výtvarných vyjadrovacích a výrazových prostriedkoch, kompozícia v ploche 
i priestore, výrazové formy a posuny v oblasti technických a materiálových 
prostriedkov 
 
Plenér súvisí s obsahom učiva profilového predmetu a vybraných umeleckých 
predmetov. 
 

 Trieda I.F – celá trieda 

7.9.2020  PONDELOK  
08:30 – 13:00 hod. 

Miesto: Park Anička, doprava električkou č. 9, zraz o 8:30 pred školou  
Téma: Kresebné štúdie a skice stromov, kvetov, prírodných štruktúr a ich 
vnímanie 
Rozchod: Park Anička o 13:00 

8.9.2020  UTOROK 
08:30 – 13:00 hod. 

Miesto: ZOO Kavečany, doprava električkou a autobusom č. 29 (9:25), zraz 
o 8:30 pred školou  
Téma:  Kresebné štúdie a skice zvierat a prírody 
Rozchod: autobusom zo ZOO o 12:53  

9.9.2020  STREDA  
09:00 – 12:30 hod. 

Miesto: mesto Košice a mestský park, zraz pri Jakabovom paláci o 9.00 
Téma: Kresebné štúdie architektúry a mestského prostredia a parku 
Rozchod: centrum mesta o 12:30 

10.9.2020 ŠTVRTOK  
08:30 – 12:30hod. 

Miesto: Botanická záhrada, zraz 9:00 pred vstupom do Botanickej záhrady 
Téma:  Kresebné štúdie a skice prírody alebo zvierat 
Rozchod: 12:30 

11.9.2020  PIATOK 
09:00 – 13:00 hod. 

Miesto: SŠUPF, Petzvalova 2, Košice (výtvarný ateliér a školský dvor) 
Téma: Dokončovanie, postprodukcia, odovzdávanie a vyhodnotenie 
krajinárskeho kurzu 

 
výtvarné pomôcky: výkresy A4 alebo A3, papiere, ceruzky, uhlíky, podložka na kreslenie 

so sebou: kartička poistenca, ISIC / platné lístky na MHD, desiata, pitie, vhodné oblečenie podľa počasia 
 

poznámka: do Botanickej záhrady si, prosíme, doneste vstupné (2 €) 
 

 
Hodnotenie: 11.9.2020 – piatok od 11:00 hod. v učebni VAT v SŠUPF, Petzvalova 2 

 
Hodnotí sa výtvarná kvalita, kreativita a pochopenie zadanej témy 

 



 
 

Plenér: jeho zameranie je štruktúrované tak, aby sa ním rozšírili vedomosti žiakov, precvičili 
požadované zručnosti a prehĺbili osvojené návyky. Obsah sústredenia bezprostredne rozširuje 
profilový predmet – výtvarnú prípravu, čo má vplyv na konečné hodnotenie profilového predmetu. 
Sústreďuje sa na rozvoj kreatívnych zručností, využívajú sa hlavne názorné a praktické metódy, 
prevláda slovné hodnotenie, ktorého náplň tvorí rozbor jednotlivých prác žiakov. Rozsah a obsah 
stanovených výchovno-vzdelávacích cieľov škola spracuje do časového harmonogramu, kde sa 
stanoví spôsob personálneho, bezpečnostného, materiálno-technického a organizačného zabezpe-
čenia.  
 

 
Obsahové štandardy  
Teoretická príprava  

• Náuka o výtvarných vyjadrovacích a výrazových prostriedkoch.  
• Kompozícia v ploche i priestore.  
• Výrazové formy a posuny v oblasti technických a materiálových 

prostriedkov.  
• Analýza a rozbor diela v kontexte technologických postupov.  

 
Praktická realizácia  
 

• Činnosti súvisiace s procesom výtvarnej tvorby v exteriéri.  
• Kresba, maľba, koláž, asambláž.  
• Inštalácie a niektoré formy akčného umenia.  
• Krajina a jej posuny.  
• Štúdie prírodnín.  
• Ľudová a sakrálna architektúra ako súčasť krajiny.  
• Inštalácia prírodnín do rôznych výtvarných objektov.  
• Prírodné úkazy v procese výtvarnej tvorby.  
• Ochrana prírodného prostredia.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Plenér: povinné týždňové výtvarné sústredenie (plenér), ktoré sa realizuje v rámci časovej rezervy v 
školskom roku. Plenér priamo súvisí s obsahom učiva profilového predmetu a vybraných umeleckých 
predmetov. Realizuje sa v 1. alebo 2. ročníku v rozsahu piatich pracovných dní. 


