JARNÍ ÚKOL DO RECYKLOHRANÍ
Zapojila jsem žáky 4.A do obou zadání nového úkolu.
V pracovních činostech jsme si povídali o všech energiích, které ovlivňují lidský život.
Nasměrovala jsem děti, aby si samy přišli na to, jak moc je důležitý vítr a větrná energie.
Společně jsme hledali, kde všude lidem pomáhá. Nakonec jsme vytvořili větrníky. Střed děti
ozdobily kresbičkami přírody nebo nápady na nové ekologické vynálezy a ten jsme
špendlíkem s ozdobnou hlavičkou připevnili do tyčky ze špejlí. Nakonec se děti vlastní
větrnou energií pokusily větrníčky rozdýchat…

Ve výtvarné výchově jsme si připomněli, co je recyklace. Děti překvapilo, kolik běžných věcí
je z bývalého odpadu. Tříděním obrázků z velké krabice si symbolicky vyzkoušely, jak se třídí.
Vybíraly v několika kolech ty nejvhodnější na výtvarné zpracování plakátu technikou koláže.
Mě mile překvapilo, že ví, co to je a jak na ni. Rozdělila jsem třídu na dvě skupiny a postupně
jsme se zájmem shlédli videa na youtube Cesta věcí (odkaz ze zadání úkolu). Všem se nám
příběhy vyřazených věcí líbily. Děti hádaly, co se z nich zase vyrobí a pokaždé byly v údivu
z výsledku.

Děvčata pak dostala za úkol vytvořit takovou popelnici, se kterou by bylo radost nejen
pracovat, ale mít i ji doma. Stačilo jen vysvětlit podmínky a už jim šla práce pěkně od ruky v
příjemné atmosféře.

Kluci se nemohli dlouho shodnout, kdo co jak bude dělat. Pak byl další problém vymyslet jaká
zdánlivě obyčejná a běžná věc by se dala vyrobit s nahromaděných obrázků převážně
elektroniky. Nakonec se nám společnými silami podařilo dílo dokončit. Zvolený zapisovatel
zaznamenal návrhy všech a demokraticky se chlapci k mé velké radosti shodli na vytvoření
sudu na vodu. Jejich vysvětlení, že voda je přece na Zemi to nejdůležitější,mi jejich správný
směr jen potvrdil. Následovala bouřlivá práce s lepidly. Někteří se raději dobrovolně stáhli do
klidu a tvořili pozadí nebo nadpisy.

Hotový plakát předčil jejich veškerá očekávání, ale já jim všem od začátku stoprocentně
věřila ;).
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