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8. - 9.ročník

Platnost od 1. 9. 2015 Hlavní kompetence Učivo

Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník

Kompetence sociální a interpersonální

Kompetence komunikativní

Kompetence k učení

1. POHYB A Žák uplatňuje návyky správného držení 1. Pohybová průprava

PRŮPRAVA těla a dovednostipřirozeného pohybu nejen  - přístup k vlastnímu tělu - správné držení těla v klidu i pohybu

při výuce, ale i v běžném životě.  - cvičení koncentrovanosti pohybu - rovnováha, centrum těla, 

Žák vnímá měnící se prostorové vztahy a    vnímání pohybu

aktivně vytváří partnerství mezisvým  tělem  - uvolňovací, aktivizační a koordinační cvičení

a prostorem.  - cvičení pohybové paměti

2. Prostorové cítění

 - pohyb a orientace v prostoru

 - přizpůsobení pohybového vzorce prostoru

 - pohyb jednotlivce a skupiny v prostoru

3. Pohyb s předmětem

 - pohybové a taneční hry s pomůckami - jednotlivec/skupina

2. HUDBA A Žák navazuje vzájemné vztahy a aktivně 1. Hudba a tanec

TANEC spoluvytváří společenství.  - ztvárnění hud. děje pomocí etud

Žák používá své tělo jako nástroj  - seznámení se základními tanečními kroky (polka, valčík, 

sebevyjádření.    rumba, cha-cha)

 - hudba  a tanec ve světě - styly, původ, instituce

výběr vhodných skladeb a písní

3. IMPOVIZACE Žák v improvizaci i tvorbě uplatňuje své 1. Improvizace a tvorba

vlastní zkušenosti a zážitky. vytváření hudebně pohybového - tanečního vystoupení

Odpovědná osoba: Mgr. Jana Štrbová

Navázání na dosažené kompetence 

          Vzdělávací  obor   Hudebně-taneční seminář
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8. ročník  

Platnost od 1. 9. 2015 Hlavní kompetence Učivo

Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník

1. FILMOVÁ Komp. sociální a interpersonální Scénář

TVORBA Kompetence komunikativní základní struktura, jeho rozbor a tvorba

Kompetence k učení

Žák pracuje se základními prvky filmového Střih a tvorba videa Informatika Záznamová audio-video 8.

záběru (velikost, úhel, obsah) a tvořivě je práce s videomateriály z aktuálních i minulých školních akcí zařízení

užívá krátkometrážní snímky dle vlastního scénáře

Žák pracuje samostatně s kamerou výuková videa

a ovládá její základní funkce pro svůj tvůrčí hudební klip

záměr 

Žák uplatňuje jednoduché skladebné 

postupy a jednoduchý střihový program 

 k editaci či tvorbě filmového materiálu

2. AUDIO TVORBA Žák uplatňuje jednoduché skladebné Remix skladeb Informatika Audioefekty 7.

postupy a jednoduchý střihový program mixovací práce s existujícími skladbami (Yxes-Joke) Grebování 7.

 k editaci či tvorbě hudební skladby

Tvorba vlastních skladeb

skládání hudby pomocí k tomu určených programů

3. FOTOGRAFICKÁ Žák při tvůrčí práci a experimentování Umělecká fotografie Informatika Digitální snímek 6.

TVORBA využívá základy zrakového vnímání pro tvorba a následná editace fotografie s uměleckým nádechem

vznik iluze pohybu

Žák uplatňuje znalosti o podstatě Fotofilm

a účinku světla jako důležitého krátkometrážní snímek vzniklý skladbou fotografií

výrazového prostředku 

Žák pracuje samostatně s jednoduchým Fotokomiks

 fotoaparátem a ovládá jeho základní Komiks tvořený editovanými fotografiemi

funkce pro svůj tvůrčí záměr 

Odpovědná osoba: Bc. Lukáš Fořt

Vzdělávací  obor   Filmová a audiovizuální technika

Navázání na dosažené kompetence 
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8. - 9. ročník

Platnost od 1. 9. 2015 Hlavní kompetence Učivo

Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník

Kompetence k učení

Kompetence pracovní

Kompetence k řešení problému

1. PRAKTICKÉ Žák aplikuje praktické metody poznávání Pozorování lupou a mikroskopem Přírodopis Základy práce s mikroskopem 6. ročník

POZNÁVÁNÍ přírody (P-9-8-01) Zjednodušené určovací klíče a atlasy Systém rostlin a živočichů 7. ročník

PŘÍRODY Žák dodržuje základní pravidla bezpečnosti Jednoduché rozčleňování rostlin  a živočichů

práce a chování při poznávání živé a neživé

přírody (P-9-8-02)

Žák porovná základní vnější a vnitřní stavbu 

vybraných živočichů a vysvětlí funkci 

jednotlivých orgánů. (P-9-4-01)

Žák uvede příklady dědičnosti v praktickém Dědičnost a proměnlivost organismů Přírodopis Biologia člověka 8. ročník

životě (P-9-1-06)

2. POZOROVÁNÍ, Žák pracuje bezpečně s vybranými dostup- Pokus Chemie Vlastnosti látek 8. ročník

POKUS A nými  a běžně používanými látkami. Směsi

BEZPEČNOST (CH-9-1-02)

PRÁCE Žák rozlišuje směsi a chemické látky. Pozorování

(CH-9-2-01)

Prakticky provede oddělování složek směsí Pokus Dělení směsí

o známém složení. (CH-9-2-04)

Žák změří reakci roztoku univerzálním Kyseliny a hydroxidy

indikátorovým papírkem. (CH-9-5-03)

Žák vytvoří model hasícího přístroje. Pokus

3. PRAKTICKÉ Žák změří vhodně zvolenými měřidly některé Měřené veličiny Fyzika Délka, objem, hustota, čas, 6. ročník

VYUŽITÍ FYZIKY důležité fyzikální veličiny charakterizující Měření, porovnávání, pozorování teplota

látky a tělesa. (F-9-1-01)

Žák změří velikost působící síly. (F-9-2-03) Síla

              Vzdělávací  obor   Přírodovědné bádání 

Navázání na dosažené kompetence 
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Žák sestaví správně podle schématu elektr. Sestavení modelu el. obvodu Elektrický obvod 7.,9.roč.

obvod, rozliší vodič, izolant a polovodič na 

základě analýzy jejich vlastností. (F-9-6-01, 

F-9-6-03)

Odpovědná osoba: Mgr. Lukáš Lanč


