
V Duchcově 7. 2. 2012
Vážení rodiče a žáci,

ráda bych Vás informovala o plánované akci a to výjezdu žáků 2. ročníků gymnázia v termínu

14. - 18. 5. 2012. 

Jedná  se  5  denní  projektové  vyučování  podle  školního  vzdělávacího  programu  naší  školy,  které  je 
zaměřeno na: LAND ART (z anglického land - země, art – umění), které v překladu znamená zemní umění 
neboli  umění země. Soustředí  se na různé zásahy v přírodě nebo na práci  s  neobvyklým materiálem  
v přírodě. Žáci budou mít jedinečnou možnost stát se výtvarnými umělci a díky tvůrčím metodám land artu 
pochopí interpretační možnosti současného uměleckého díla v jeho kontextech mimo jiné i v „eko/bio“ 
souvislostech.

Land-artisté tvořili svá díla od konce šedesátých let. Rozkvět akční tvorby trval asi po dobu deseti let, ale 
jeho  dozvuky  u  některých  umělců  trvají  dodnes.  Pro  land-artisty  není  důležitý  výsledek  tvorby,  ale 
prožitek z ní. Již zmíněná fotodokumentace či videozáznam jsou trvalými důkazy toho, co se v přírodě 
událo. Výsledné dílo je nazýváno reliktem. 

Žáci se inspirují  prací  známých umělců a pokusí  se vytvořit  vlastní  výtvarné události  –  akce. Ideálním 
prostředím proto bude les a jeho plody (šišky, různě pokroucené větve...). Uvědomí si zázrak přírody  
v hledání neuvěřitelných tvarů, které se pokusí transformovat například do vize vlastní počítačové hry 
(inspirace  naším  současným  tvůrcem  Jakubem  Dvorským,  autorem  flashové  hry  SAMOROST  - 
http://amanita-design.net/ ). Je tedy na místě zmínit i přesah do digitálních technologií a nových médií, 
které jistě neodmyslitelně patří k hlavním komunikačním prostředkům současnosti.

Cílem výjezdu  je  skutečný  a  přímý  zážitek  v  přírodě  se  všemi  okolnostmi,  které  nám připraví  např. 
počasí... :-) Žáci v přírodě vytvoří nejen objekty, fotografie, performance nebo přímo digitální animace
a  zároveň  reálně  prožijí  to,  co  sociální  sítě  naštěstí  ještě  nejsou  schopny  transformovat  a  tím  je 
bezprostřední, smyslové vnímání přírody.

Připravila – garant akce: MgA. Radka Műllerová Ph.D., mullerova@gspsd.cz 

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ A REFERENCE Z MINULÉHO VÝJEZDU NA  http://landart.webnode.cz/ 

Termín konání: 14. 5. (pondělí) – 18. 5. 2012 (pátek)
● pondělí odjezd v 8.00 od budovy gymnázia
● pátek návrat do 16.00 k budově školy

Místo konání: HORSKÁ CHATA RADOST – LESNÍ DOMOV V ORLICKÝCH HORÁCH
                   http://www.chataradost.cz/ 

Ubytování: chatky (bungalov) a hlavní budova
Stravování: ZAJIŠTĚNO FORMOU PLNÉ PENZE

● snídaně – pečivo, sýr, salám, máslo, marmeláda, čaj, káva, mléko, kakao
● oběd - polévka, hlavní jídlo
● večeře – teplá
● případná svačina nebo 2.večeře (dopoledne, odpoledne – dle aktuálních požadavků)
● PITNÝ REŽIM PO CELÝ DEN (ČAJ, ŠŤÁVA)

Sociální zařízení: v objektu
Doprava: autobusem http://slama-bus.webnode.cz/ 
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Financování projektu - sponzorská pomoc na pokrytí plánovaných aktivit a technické zajištění akce, 
díky aktivitě garanta akce – Radce Müllerové;-)

● Severočeské doly a.s.
● Vulcan a.s.
● SIAD Czech, spol. s r.o.
● PAPÍRNA NOVOSEDLICE, KORÁLKY SMRŽOVKA

CENA ZA POBYT S PLNOU PENZÍ - spoluúčast rodičů/zákonných zástupců
V ceně je zahrnuto:

4 x nocleh - plná penze (začíná pozdním obědem v pondělí a končí páteční snídaní 
+ balíček na cestu) cesta autobusem včetně fakultativního výjezdu (*)

CO CESTOU DO ORLICKÝCH HOR UVIDÍME:
(*) cesta TAM: Duchcov - Kuks (barokní hospital a sochy M. B. Brauna - ctnosti a neřesti –  
interaktivní prohlídka) - Ratibořice (Babiččino údolí – sousoší Otto Gutfreunda „Babička s 
dětmi“) - Plasnice 124, Deštné v Orlických horách (Chata RADOST – CÍLOVÁ DESTINACE).
(*) cesta ZPĚT: Plasnice 124, Deštné v Orlických horách (Chata RADOST ) - Merkur Toys s.r.o., 
Husova, Police nad Metují (v továrna prohlídka cca 60min) – Duchcov.

TERMÍNY ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK:
-----------------------------------------------------------------
do úterý 6. 3. 2012 – PŘIHLÁŠKA + ZÁLOHA 1000 Kč
------------------------------------------------------------------

do úterý 3.4. 2012 – doplatek 700 Kč
------------------------------------------------------------------
Částku 1.700 Kč společně s přihláškou odevzdávejte prosím pouze:

MgA. Radka Müllerová Ph.D. a Mgr. Veronika Sládková a to o přestávkách ve sborovně nebo na 
začátku hodiny Vv.

------------------------------------------------- zde odstřihnout a odevzdat - --------------------------------------------------

P Ř I H L Á Š K A – LAND–ART, DIGITÁLNÍ HRÁTKY A UMĚNÍ AKCE
termín: PONDĚLÍ 14.5. - PÁTEK 18.5. 2012

                                                                ---------------------------------------------------------------
                                                               cena: 1700 Kč PLACENO - podpis vyučujícího, který hotovost převzal

--------------------------------------------------------------                               _________________________
       jméno, příjmení žáka - (hůlkovým písmem)                                   ročník - třída (např. 6.A / 2.C)

-----------------------------------------------------------                  _____________________________________
             podpis zákonného zástupce                                     mobilní kontakt na zákonného zástupce
Podpisem potvrzuji, že přihlášený netrpí žádnými obtížemi, které vyžadují speciální lékařskou péči, že je 
zdráv a schopen se zúčastnit. Potvrzení o bezinfekčnosti bude vystaveno 3 dny před plánovanou akcí a je  
nutné  ho  v  určeném  termínu  podepsat.  V  případě  nevhodného  chování  během  akce  (např.  šikana,  
nerespektování pokynů pedagogického vedení nebo porušování školního řádu – viz  web gspsd.cz ) bude 
zákonný zástupce kontaktován na výše uvedený mobil a souhlasí, že si pro své dítě v případě nutnosti na  
vlastní náklady přijede. V případě neúčasti nebude vrácena částka za dopravu.
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1 700 Kč / 1 žák

tj. 340 Kč/den
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