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Platnost od 1. 9. 2013

obor ročník

1. POHYB A 

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

 - cvičení koncentrovanosti pohybu - rovnováha, centrum těla, 

   vnímání pohybu

 - 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

Žák vnímá měnící se prostorové vztahy a 

aktivně vytváří partnerství mezisvým  tělem

          Vzdělávací  obor   Hudebně-taneční seminář

Kompetence k učení

a dovednostipřirozeného pohybu nejen

při výuce, ale i v běžném životě.

Žák uplatňuje návyky správného držení těla

Kompetence sociální a interpersonální

1. Pohybová průprava

7. - 9.ročník

Kompetence komunikativní

Metody práce (praktická cvičení)Očekávané výstupy dle RVP ZV navázání na již zvládnutéHlavní okruhy

Navázání na dosažené kompetence Hlavní kompetence Učivo
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                                    8. ročník  

Platnost od 1. 9. 2013

obor ročník

1. FILMOVÁ Komp. sociální a interpersonální Scénář

TVORBA Kompetence komunikativní základní struktura, jeho rozbor a tvorba

Žák pracuje se základními prvky filmového 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 Informatika Audioefekty 7.

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

 k editaci či tvorbě hudební skladby

skládání hudby pomocí k tomu určených programů

Žák při tvůrčí práci a experimentování Informatika 6.

TVORBA tvorba a následná editace fotografie s uměleckým nádechem

Žák uplatňuje znalosti o podstatě krátkometrážní snímek vzniklý skladbou fotografií

a účinku světla jako důležitého 

výrazového prostředku 

Komiks tvořený editovanými fotografiemi

Žák pracuje samostatně s jednoduchým

 fotoaparátem a ovládá jeho základní 

funkce pro svůj tvůrčí záměr 

Očekávané výstupy dle RVP ZVHlavní okruhy

Hlavní kompetence

Metody práce (praktická cvičení)

Střih a tvorba videa

Učivo

Kompetence k učení

Vzdělávací  obor   Filmová a audiovizuální technika
7. - 9. ročník

využívá základy zrakového vnímání pro 

vznik iluze pohybu

navázání na již zvládnuté

Navázání na dosažené kompetence 

Digitální snímek3. FOTOGRAFICKÁ

Remix skladeb

Tvorba vlastních skladeb

Umělecká fotografie

Fotofilm

Fotokomiks
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                                   9. ročník  

Platnost od 1. 9. 2013

obor ročník

Kompetence k učení

1. PRÁCE Vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty,…) Pracovní 1.-5.roč.

S TECHNICKÝMI Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční zpracování. činnosti

MATERIÁLY Jednoduché pracovní postupy. Organizace práce.

Technologické postupy. Návody.

Úloha techniky v životě člověka, technika a životní prostředí.

Tradice a řemesla.

2. DESIGN A Sestavování modelů. Montáž, demontáž. Pracovní 1.-5.roč.

KONSTRUOVÁNÍ Návod, plán, schéma. Pracovní postup. činnosti

3. PĚSTITELSKÉ Základní podmínky pro pěstování: Pracovní 1.-5.roč.

PRÁCE půda a její zpracování, výživa rostlin, ochrana rostlin a půdy činnosti

Zelenina:

osivo, sadba, podmínky a zásady pěstování, pěstování vybraných

druhů zeleniny

Okrasné rostliny:

pěstování vybraných okrasných dřevin a květin

Ovocné rostliny:

druhy ovocných r., způsob pěstování, uskladnění, zpracování

7. - 9. ročník

jednoduchých předmětů a zařízení.

využívá květiny pro výzdobu.

Používá vhodné pracovní pomůcky a 

Žák řeší jednoduché technické úkoly

s vhodným výběrem materiálu, pracovních

Žák provádí jednoduché práce 

ochrany při práci s nástroji a nářadím. 

Žák volí vhodné pracovní postupy při

pěstování vybraných rostlin. Pěstuje a 

provádí jejich údržbu.

Sestaví podle návodu, náčrtu daný model.

              Vzdělávací  obor   Pracovní činnosti 

Kompetence pracovní

Učivo

Kompetence k řešení problému

Metody práce (praktická cvičení)Očekávané výstupy dle RVP ZV

Navázání na dosažené kompetence Hlavní kompetence

Provádí montáž a demontáž a údržbu 

technologickou kázeň.

 s technickými materiály a dodržuje

navázání na již zvládnutéHlavní okruhy

Poskytne první pomoc při úrazu.

nástrojů a nářadí.

Žák organizuje a plánuje svou činnost.

Žák dodržuje obecné zásady bezpečnosti

a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a


