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Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Brno, Šmahova 110

Ročník 4. ročník (SOŠ)

Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0538

Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Autor Bc. Lea Navrátilová

Tématická oblast Video

Název DUM Žákovská aktivita na úvod nebo opakování teorie o výrobě videa

Pořadové číslo DUM 15

Kód DUM VY_32_INOVACE_15_OV_NA

Datum vytvoření 4. 2. 2013

Anotace Dokument nabízí návod na hravou aktivitu o tvorbě videa.
Strana 3 obsahuje pracovní list pro žáky. 

Pokud není uvedeno jinak, je uvedený materiál z vlastních zdrojů autorky.

Použité zdroje: materiály získány ze seminářů lektora Libora Kyncla v rámci projektu 
č. CZ.1.07/1.3.10/02.0041 GG OP VK Jihomoravského kraje.

Popis metody:
Metoda DIAMANT vede žáky k vybavení toho nejpodstatnějšího, co si oni sami o probíra-
ném tématu myslí: 
z pozitivního i negativního nazírání. 
Umožňuje úvodní evokaci i závěrečnou refl exi tématu.
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Grafi cká podoba diamantu – pracovní list pro žáka
 

Pozitivní stránka tématu
Jedno slovo: Téma
Dvě slova: Jaké téma je podle mě = autora ( jaké má vlastnosti)
Tři slova: Co téma dělá, co se s ním děje
Čtyři slova: Čtyřslovný syntakticky propojený výraz (věta) 

Negativní stránka tématu
Čtyři slova: Čtyřslovný syntakticky propojený výraz (věta) 
Tři slova: Co téma dělá, co se s ním děje 
Dvě slova: Jaké téma je podle mě = autora ( jaké má vlastnosti)
Jedno slovo: Synonymum, obraz, metafora pro téma
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Grafi cká podoba diamantu – příklady odpovědí (návod pro učitele)

Příklad diamantu na téma „Scénář“:

Scénář

povinný důsledný

pomáhá ukazuje plánuje

    Vytváří                                   nečekané                     umělecké                              kreace.

    Nápaditým                                 lidem                          bere                               osobitost.                            

    poroučí                                   omezuje                               stresuje

          složitý                                   náročný

řád

Pozitivní stránka tématu
Jedno slovo: Téma
Dvě slova: Jaké téma je podle mě = autora ( jaké má vlastnosti)
Tři slova: Co téma dělá, co se s ním děje
Čtyři slova: Čtyřslovný syntakticky propojený výraz (věta) 

Negativní stránka tématu
Čtyři slova: Čtyřslovný syntakticky propojený výraz (věta) 
Tři slova: Co téma dělá, co se s ním děje 
Dvě slova: Jaké téma je podle mě = autora ( jaké má vlastnosti)
Jedno slovo: Synonymum, obraz, metafora pro téma


