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Spoštovani osmošolci in devetošolci!
Še vedno smo v naši spletni učilnici, kjer se učimo na daljavo. Verjetno bo tako ostalo še do
konca, z nekaterimi pa se bomo srečali že prihodnji teden. Nič hudega, vidim, da ste se tega
načina učenja že lepo privadili. Vsi skupaj smo namreč postali že pravi računalniški mojstri.
Kako pa kaj potekata izdelava in oblikovanje video posnetkov. Nekateri ste ga že uspešno
uredili in oblikovali. Vaš video posnetek je že objavljen na spletni strani šole in poslan v
redakcijo oddaje Izodrom. Iskrene čestitke. Tisti, ki ste še v delu in oblikovanju video
posnetka, kar uspešno nadaljujte in ko boste končali, jih pošljite na najin elektronski naslov.
Naj vas malo spomnim na navodila:
Od 30. 3. 2020 do …
Z učiteljico Ivano sva medpredmetno povezali vsebine in aktivnosti, ki jih boste opravili pri
razredni uri in uri angleščine.
 Razdeljeni v dve skupini boste pripravili videoposnetek z naslovom: » Kako živimo
epidemijo?« Naj bo ta naslov le vaš izziv za oblikovanje videoposnetka. Naslov
videoposnetka lahko prosto spremenite oziroma dopolnite. Pri pripravi in oblikovanju
videoposnetka bodite čim bolj kreativni, inovativni ter ob tem spodbujajte mlade k
ozaveščanju na prijeten, razvedrilni način. Oddajo »Izodrom« vzemite kot iztočnico
oziroma navdih pri pripravah vašega videoposnetka.
 V skupinah ste razdeljeni po spolu, torej 1. skupina deklice in 2. skupina fantje.
 Vsaka skupina učencev prosto imenuje ime svoje skupine in ga pošlje na elektronske
naslove obeh učiteljic. Imeni naj bosta kreativni, lahko tudi odštekani. Tudi delo v
skupinah si natančno razdelite in določite vodjo skupine. O tem obveščajte učiteljici.
 Videoposnetek ne sme biti predolg in ne prekratek, predlagava da lahko traja največ od 1015 minut. Lahko pa tudi sami prosto izberete, vendar pri tem ne zaidite v skrajnosti.
 Dodatna navodila o oblikovanju in sestavi videoposnetka boste dobili od učiteljice Ivane.

Želim vam še naprej veliko uspešnega dela in ustvarjalnosti.
Lepo vas pozdravljam.
Učiteljica Jožica Tratar

