Strom v proměnách času
V rámci celoškolního přírodopisného projektu se žáci prvního stupně
zapojili do výtvarné soutěže s názvem „Stromy v proměnách času“. Jak se
s tímto tématem vypořádali žáci jednotlivých tříd?
První třída se do výtvarné soutěže zapojila ztvárněním stromů
v jednotlivých ročních obdobích. Podzimní strom děti zpracovaly otiskováním
dlaní a prstů na nalepený kmen, zimní strom jsme pojali jako kresbu vánočního
stromečku, strom na jaře a v létě žáci namalovali a posléze doplnili muchláží
krepového papíru dle zvoleného období.
Všichni žáci se do výtvarné soutěže aktivně zapojili a hotové práce jsou
součástí výzdoby školy.

Žáci druhé třídy malovali pomocí temperových barev strom, který
se proměňuje během doby – někdo namaloval strom z doby rytířů a králů,
někdo maloval strom na venkově, někdo ve městě současnosti, někdo maloval
strom z daleké budoucnosti (takže u stromu byl zachycen i létající talíř).
Nejen zachycení doby bylo hlavním úkolem, děti musely zachytit strom
i v určitém ročním období.

Žáci třetí třídy se na zadané téma podívali vánočně. Jak se mění strom
na Vánoce? Zdobíte si doma stromek živý - řezaný, umělý nebo ten
v květináči? Co je pro přírodu nejšetrnější? Jaké ozdoby používáte? Kdo
pomáhá při zdobení? Co děláte se stromečkem po odstrojení?
O těchto otázkách jsme nejdříve diskutovali, a potom jsme se pustili
do práce. Žáci na papír kreslili svůj vánoční stromeček a snažili se dodržet
postup zdobení (kreslení) jako u nich doma. Bylo zajímavé srovnávat různé
rodinné postupy a zvyklosti.
Nakonec do spodní části výkresu děti krasopisně přepsaly slohovou práci,
která se nám přímo nabízela : „Jak jsme letos zdobili vánoční stromeček“.

Jak se mění strom v průběhu kalendářního roku, jsme si říkali mnohokrát.
Hovořili jsme o rozdílech mezi jehličnatými a listnatými stromy. Ve výtvarné
soutěži, která probíhala na naší škole, jsme se se čtvrťáky zaměřili na proměnu
stromů listnatých.
Žáci si zvolili výtvarnou techniku a pustili se do práce. Výkres si rozdělili
na čtyři stejná okénka a ztvárnili strom v jednotlivých ročních obdobích – strom
na jaře, v létě, na podzim a v zimě. Na závěr nalepili okenní „rám“, který
vystřihli z tapety.

Žáci páté třídy se také zapojili do výtvarné soutěže „Strom v proměnách
času“. Vybrali jsme si strom na podzim.
Kmen stromu – kůru - žáci zpracovali technikou frotáže voskovým pastelem.
K vytvoření koruny jsme využili krásně zbarvené podzimní listy, které jsme na
připravený kmen nalepili.
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