NALOGA ANIMACIJA
Naloga Animacija je načrtovana kot projektno delo, kjer učenci določene naloge in znanja pridobijo
v šoli, določene opravijo kot domače delo. Vse naloge in vodstvo so dobili v šoli pri pouku in tudi
povratne informacije o posameznih narejenih nalogah.
Vse glavne informacije in navodila, dobri primeri, so bili ves čas dostopni tudi v spletni učilnici in
še vedno so, tako da lahko to preverite.

Naloga je sestavljena iz 4 korakov.
-Aktivno opazovanje dobrih primerov stop motion animacije in vtisi o ogledanem. Del naloge smo
naredili v šoli, del so imeli za domače delo.
-Narediti scenarij v obliki zgodborisa. Delali smo dve šolski uri pri pouku. Domače delo je bilo
samo poslati v spletno učilnico.
_ Izdelati like in ozadja. Naloga je bila predstavljena pri pouku, predstavljeni dobri primeri iz
prejšnjih let. Nalogo so naredili doma in jo poslali v spletno učilnico. Povratne informacije so dobili
v šoli pri pouku.
_ Vaja v programu za animacijo. Ta naloga in navodila so bila podana v spletni učilnici in to teden,
ko so se šolali na daljavo.
To isto nalogo pa smo potem skupaj delali še eno šolsko uro pri pouku, kjer smoutrjevali in preverili
naučeno.
Posebej smo dali poudarek, kako fotografirati brez premikanja fotoaparta, saj je progam namenjem
amaterski animaciji, kjer se ne pričakuje opreme, kot je stojalo za fotoaparat. Program ima možnost
postaviti aparat, nastaviti poljuben interval po katerem bo samodejno fotografiral po tem ko enkrat
pritisneš na sprožilec.
_ Končna naloga ANIMACIJA IMENA. Učenci naredijo nalogo doma.

Od vsega začetka so učenci bili seznanjeni, da bo delo potekalo v 5 korakih in da se vrednoti
celotno delo.
Od vsega začetka sem jih opozarjala na redno delo, saj skoraj polovica učencev nalog ni naredila, ni
delala.
Glede na postopnost, čas treh mesecev, izkušnje prejšnjih let, sem upravičeno pričakovala
temu primeren rezultat.
Iz spodaj napisanih podatkov se jasno vidi da veliko učencev ni opravilo potrebnih korakov pred
končno izdelavo animacije, zato tudi rezultati takšnega nedela ne morajo biti zadovoljivi.
Starše, ki bi imeli še kakšno vprašanje ali pripombo, vljudno vabim na pogovor.
9.a in b je skupno 41 učencev.
1.)-12 učencev je napisalo vtise o ogledanih animacijah. 15. 16. november
2.) Oddaja scenarija s sličicami je oddalo 9 učencev v predpisanem roku 22. januar. 15 učencev v
oddaji za zamunike 18. januar. Nalogo so dobili 6. in 7. decembra. Skupaj 24 učencev.
3.)-Delo na daljavo 10., 11. januar Naloga: Naredi kratko vajo v programu za animacijo in jo
oddaj v spletno učilnico do 18. januarja.

V spletni učilnici je bila povezava do navodil za uporabo programa, res da v angleškem jeziku,
vendar je program Stop motion studio zelo enostaven za uporabo in priporočen za delo v osnovni
šoli.
»Če komu ne bo uspelo narediti te vaje, naj napiše kakšne težave je imel, kaj vse je naredil, da bi
mu uspelo in naj to odda namesto videa tudi v Vaje v programu za animacijo. »
Nalogo je naredilo 26 učencev. Nihče ni napisal, da je imel kakšne težave, vendar med oddanami
nalogami so se pokazale pri nekateri učencih težave pri izvozu datete iz programa v mp4 obliko.
Te učence sem na to opozorila in jim pomagala rešiti težavo.
Pri pouku sem še enkrat vsem opisala in pokazala postopek izvoza v mp4 datoteko.
Ta naloga in navodila so bila podana samo v spletni učilnici in to teden, ko so se šolali na daljavo.
To isto nalogo pa smo potem delali še eno šolsko uro, kjer smo preverili naučeno.

4.) Izdelajte like, črke in ozadja!
NALOGO ODDAJTE NAJKASNEJE DO 30. JANUARJA »Naj ponovim večkrat povedano, v
končno oceno naloge ANIMACIJA IMENA bodo vrednoteni vsi koraki, ki peljejo do končnega izdelka. »
»Sedaj ko je zgodboris končan, se lahko lotite izdelave likov (iz kolaža, plastelina in drugih materialov) in ozadij.
Lahko uporabite že izdelane predmete v drugačni vlogi, ki jo imajo sicer običajno. »

Nalogo je naredilo 24 učencev.
5.) Končna naloga ANIMACIJA IMENA
Rok za oddajo 20. februar.

