
Exkurze do Veletržního paláce v Praze 

2.A, 2.B, 2.C a 6.O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V úterý 26.10.2021 jedeme na exkurzi do Prahy do Veletržního paláce. Veletržní palác je 

jednou z budov Národní galerie. Je zde umístěna stálá expozice umění od konce 19. století 

po současnost.  

 

S sebou fotoaparát nebo mobilní telefon. Budete pořizovat vlastní fotodokumentaci k 

výstupní práci z exkurze. Vezměte si i něco k jídlu. V budově VP je jen kavárna a nikde se 

na jídlo zastavovat nebudeme. Obědy máte všichni odhlášené hromadně.  

 

Doporučuji vzít si pohodlnou obuv (v žádném případě vysoké podpatky). Budeme dlouho 

chodit po galerii a postávat u obrazů. Kabelky a tašky přes rameno si můžete v galerii 

nechat, batohy se musí dát do šatny.   

 

Kdo ze závažných důvodů nepojede, oznámí tuto skutečnost svému vyučujícímu Hv nebo 

Vv.  

 

Kdo chce zůstat v Praze, případně bude vystupovat po cestě v Benátkách nad Jizerou, bude 

mít s sebou uvolněnku podepsanou rodičem nebo zákonným zástupcem.  

 

Sraz před školou v úterý 26.10. 2021 v 7.55  

Odjezd od školy v 8.00  

Návrat ke škole přibližně v 14.30  

Po celou dobu v autobuse i v galerii budete mít nasazené respirátory. Platné 

doklady o očkování nebo prodělání onemocnění Covid-19 s sebou.  

 



Výstupní práce z exkurze bude mít tyto náležitosti: 

Jedná se o odbornou práci!  

Práci odevzdáte vytištěnou na příští hodině VV či HV. 

Důraz bude kladen na původní text. NEKOPÍROVAT! 

Studujete výtvarnou výchovu, dbejte i na grafickou stránku práce. 

 

Formát názvu:   

2021_VP_6O_Příjmení_Jméno 

 

Datum odevzdání je 2.10. 2021.  

 

1. Přebal (obsahuje název práce, jméno autora, třídu, datum kdy práce vznikla, logo 

školy, případně nějaký vhodný ilustrační obrázek) 

2. Úvod (kde a kdy jsme byli, jaký byl úkol) 

3. Stať 

- Národní galerie v Praze  

- co je to NG 

- vznik a vývoj instituce 

- seznam budov, ve kterých se v současné době vystavuje a co bychom 

zde našli 

- Veletržní palác (historie budovy, architektura) 

- Jednotlivá patra a co se v nich nachází (vodítkem mohou být i informační 

letáčky nebo internet) 

4. Jednotlivá patra a u každého  

- jeden obraz, který se mi líbil a proč 

- jeden obraz, který se mi nelíbil a proč (nezaujal mě, odpuzoval atp.) 

Vysvětlení budou v rozvitých větách nebo formou vyjmenovávání + a - 

(v žádném případě ne věty typu: Obraz se mi líbil, protože byl hezký.) 

- každý popis bude doložen fotografií, kterou jste pořídili buď vy nebo máte 

souhlas svého spolužáka k jejímu použití (pozor na autorská práva) 

- u každého obrazu bude popisek: jméno autora, název obrazu, kdy vznikl, 

technika, případně další informace (ty záleží na vás) 

5. Pokud máte ještě něco dalšího, co byste rádi v práci zmínili 

6. Závěr (zhodnocení exkurze, co mě zaujalo, co naopak ne)  

 

 

 

 


