Aktivní odpoledne - Mladí umělci
Čtvrtý modul ze série Aktivních odpolední se uskutečnil na naší škole 3. 10. 2014. Jednalo se
o vzdělávací program pro žáky zapojené do projektu Lepší start, reg. č.
CZ.1.07/1.2.17/02.0037.
Program tohoto Aktivního odpoledne byl zaměřený na umění. Téma bylo Mladí umělci.
Akce se zúčastnilo 45 žáků 1. a 2. stupně. V závěru Aktivního odpoledne se na nás přišli
podívat i zákonní zástupci žáků. Vzdělávací program probíhal v době od 14:30 do 18:30.
Pro žáky byl připraven atraktivní program. Zahájení proběhlo ve vestibulu školy, kde byli žáci
seznámeni s programem Aktivního odpoledne. Tam si také účastníci akce za hudebního
doprovodu p. uč. J.Schichové zazpívali známé a oblíbené písničky.
Poté byli žáci rozděleni do 2 skupin a přesunuli se do učebny 2. A (žáci 1. stupně) a do
učebny výtvarné výchovy (žáci 2. stupně), kde probíhal další program.
Žáci prvního stupně tvořili pomocí smotků z krepového papíru logo naší školy. Nejprve
vytvářeli z nastříhaného krepového papíru červené, zelené a modré „zámotky“. Ty pak lepili
do předkreslené předlohy školního loga připraveného na velký archu tvrdého papíru.
Vytvořené logo ozdobili barevnými otisky svých dlaní. Následovala práce žáků ve
skupinkách. Každá skupinka měla za úkol vystřihnout z papíru obkreslenou kočičku
a vybarvit ji, přepit jí oči (knoflíky) a vousy (vlna). Vybarvenými kočičkami děti vyzdobily
magnetickou tabuli v učebně 2.A. Asi nejvíce se všichni žáci prvního stupně těšili na výrobu
masek. Každý si vyrobil svoji masku. Žáci si nejprve obkreslili šablonku masky na tvrdý
papír a masku si vystřihli. Vystřiženou masku si vyzdobili podle svých představ a polepili ji
barevnými třpytkami. Pro nasazení na hlavu bylo potřeba ještě masku opatřit gumičkou.
Žáci druhého stupně si nejprve zdobili tričko, které si přinesli z domu. Někteří využili
připravené šablonky, někteří dali přednost vlastní tvorbě. Pro malbu na tričko žáci používali
speciální barvy, které nechali na tričku zaschnout. Doma si musí ještě při nízké teplotě
obrázek do látky zažehlit. Následovalo vybarvování mandaly dle vlastní fantazie. V závěru
byly pro skupinky žáků druhého stupně připraveny soutěžní úkoly z hudební výchovy.
V 17:00 se všichni účastníci akce přesunuli do školní jídelny, kde bylo připraveno
občerstvení.
Závěrečná část programu se odehrávala v tělocvičně. Paní učitelky rozdělily žáky do 4 skupin.
V každé skupině byly děti různých věkových kategorií. Uprostřed tělocvičny byly nachystány
barevné lístečky s pojmy. Zástupci každé skupiny si pro svoji skupinu vyzvedli 8-10 lístečků.
Pojmy z lístečků měli žáci nalepit na připravený arch papíru, graficky ztvárnit a vymyslet
příběh. Po skončení úkolu každá skupina svoji práci prezentovala. Dalším úkolem pro každou
skupinu bylo vytvoření stavby z párátek a namočených kuliček hrachu. Zajímavé bylo
pozorovat strategii každé ze skupinek. Ve dvou skupinkách si už od začátku děti rozdělily role
- někdo chystal „stavební materiál“ a někdo vytvářel stavbu. V dalších dvou skupinách začal
každý člen stavbu individuálně a v závěru jednotlivé části žáci spojili do jednoho celku.
Nakonec jsme měli možnost obdivovat 4 krásné stavby, které jsme vystavili v jedné z chodeb
školy.
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Při plnění všech úkolů byli žáci vedeni k pozitivnímu vztahu k práci, byla rozvíjena jejich
fantazie a tvůrčí potenciál. U skupinové práci byli vedeni k týmové spolupráci.
V samém závěru akce dostal každý účastník od organizátorů upomínkový list a upomínkový
odznáček.
Poděkování patří učitelkám, které akci zajišťovaly: paní učitelce Tereze Petrákové, paní
učitelce Jarmile Havlíčkové, paní učitelce Jaroslavě Schichové a paní učitelce Pavlíně
Rotalové. Na realizaci akce se podílely rovněž ředitelka školy Karin Petrželková a zástupkyně
ředitelky Marie Šimáčková.
Další modul Aktivního odpoledne se uskuteční 21. 11. 2014, téma bude „Škola hrou.“

Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko
Pod Strážnicí 499, 679 63 Velké Opatovice
kancelář: 516 498 911, ŘŠ: 516 498 913, ZŘŠ: 516 498 912
e-mail: zsvop@zsvelkeopatovice.cz, www.zsvelkeopatovice.cz

IČO: 62073591
GPS:
49°36'45.33"N
16°40'12.09"E

