Megfestett iskola
Foglalkozásterv 24x2 óra
Résztvevők: az iskola 7-8.-os tanulói.
A munka két csoportban folyik, azonos tematika alapján.

1. Kompozíciós eljárások 1. Véletlen kompozíciók.
Bekötött szemű képalkotás figuratív és nonfiguratív elemekből.
Fokozatos szín és tónusátmenetek kialakítása a kompozícióban.
2. Jelgyűjtemény összeállítása nonfiguratív elemekből.
Egyéni gyűjtés után közös rajzok továbbadott papírokra.
3. Kompozíciós eljárások.
Kompozíciós középpontok – kompozíciós tengelyek.
Nonfiguratív kompozíciók építése.
4. Figuratív jelgyűjtemény összeállítása.
Egyéni gyűjtés után közös rajzok továbbadott papírokra.
5. Figuratív kompozíciók készítése a korábbi kompozíciós
eljárásokkal.
6. Az egyik kompozíció megfestése nagyobb méretben fedőfestékkel.
7. A mi iskolánk. Fotózás.
Az iskola tárgyai tanulói, tanárai, jellemző életképei.
8. Az iskola világa. Motívumgyűjtés az internetről.
9. A GIMP program megismerése.
Kijelölések, képkorrekciók, rétegek kezelése.
10. A GIMP program megismerése.
Másolások, beillesztések, képmódosítások.
11. Montázs készítése az internetről gyűjtött fotókból.
Realisztikus, ill. kubista montázsok készítése.
12. A montázs befejezése.
13. A montázsok megfestése nagyobb méretben fedőfestékkel.
14. A kép befejezése.
15. A megfestett képek felhelyezése az iskola digitális
makettjének homlokzatára a GIMP programmal.

16. Kiállítás rendezése a munkákból.
A díjnyertes munkát az iskola volt tanulói festik fel a
homlokzatra alpin. technikával.
Előző éjszaka projektoros vetítés alapján kerül fel a vázlat,
majd másnap következik a kifestés.
17. Motívumgyűjtés az utcafronti falak megfestésére.
18. Vázlatok készítése a festéstervhez.
19. A legjobb vázlatok megfestése nagyobb méretben a
homlokzati fal sablonképére.
20. A festés folytatása.
21. A festés befejezése, graffititervek a hátsó falra.
A festők megtervezik aláírásukat, amiket a tornaterem hátsó,
oldalsó falán helyeznek el. Az évek során mindig idekerülnek
az újabb és újabb festők graffitijei.
A tervekből újabb kiállítást rendezünk, a díjnyeres munkát az
iskola volt tanulói festik meg, a homlokzati falhoz hasonló
projektoros vetítés után, gördíthető állványzatról.
22. A graffititervek befejezése.
23. A graffitik megfestése.
24. A graffitik befejezése.
2. év.
A következő nyolcadikos évfolyam ugyanezzel a tematikával
dolgozik, a bal oldali falon, illetve a hátsó ablaksorokon.
3. év
Jobb oldali főfal, jobb oldali ablaksor.
4. év. Konyhai főfal, konyhai ablaksor.
5. év. Tornaterem fölötti jobb oldali oldalfal, illetve az eddig kimaradt ablaksorok.

