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Các học sinh Rieke kết hợp nghệ thuật và lịch sử 
trong việc tạo ra ấm pha trà 

Nhìn bề ngoài, một bữa tiệc trà dành cho các học sinh lớp năm có vẻ không đúng chỗ. Nhưng 
đối với các học sinh Trường Tiểu Học Rieke, ba bữa tiệc trà là kết quả hoàn hảo của một bài học 
kết hợp nghệ thuật và lịch sử Hoa Kỳ. 

Tất cả 75 học sinh lớp năm tại Rieke đã tạo ra các ấm pha trà, một dự án nghệ thuật được 
hướng dẫn bởi Chuyên gia Nghệ thuật của trường, Cô Jill Mitchell. Dự án gắn liền bài học của các 
học sinh bao gồm học hỏi về Thuộc địa Mỹ, bao gồm Bữa Tiệc Trà Boston, Cách mạng Mỹ và Paul 
Revere. Lớp học bao gồm các cuộc thảo luận về sự kinh doanh trà của thời đại đó, và chế độ nô 
liên quan như thế nào với việc đó. 

Trong lớp học nghệ thuật, Cô Mitchell đã trưng bày một bức hình của ông Revere (vốn là một 
thợ bạc) đang cầm một ấm trà, cùng với một bức hình của ông ta cho thấy những ấm trà ông ta 
đã làm. 

“Đây là những điểm xuất phát cho bài học,” Cô Mitchell cho biết. 

Cô Mitchell cũng cho các học sinh xem các thí dụ về ấm trà đương thời để lấy cảm hứng, sau đó 
họ đã tạo ra các thiết kế của riêng họ. Họ đã sử dụng một loạt các đề tài, từ Cheshire Cat đến 
đội bóng đá Portland Thorns, từ một chiếc bánh cupcake đến một con kỳ lân. 

“Đây tất cả là các thiết kế thú vị,” Cô Mitchell nói. 

Công việc làm những ấm pha trà mất khoảng hai tháng và liên quan đến việc Cô Mitchell đưa họ 
đến Trường Trung Học Wilson gần đó, nơi giáo viên nghệ thuật thị giác Andrew Butterfield cho 
phép cô sử dụng lò nung của trường (Rieke không có lò nung). Tuần trước, Trường Rieke đã mời 
các gia đình tham dự một bữa tiệc trà, một bữa tiệc cho mỗi lớp năm, với trà và bánh mì được 
cung cấp (các ấm trà do học sinh làm ra không được sử dụng để pha trà, mặc dù có thể dùng 
được). 

Lớp học được sắp xếp giống như một phòng trưng bày nghệ thuật, với các ấm trà được trưng 
bày và các tờ giấy nhỏ ghi chú có sẵn ở mỗi ấm trà để cho phép ý kiến phản hồi từ các học sinh 
và phụ huynh. 

Bữa tiệc trà là một kết quả, một lễ kỷ niệm của bài học này,” Cô Mitchell Mitchell nói. 
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