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Šolsko leto 2018/2019

NAVODILA
Kaj mora vsebovati video narejen v Adobe Sparku?
Videoposnetek mora imeti:
 Uvodno špico z naslovom (Title).
 Pod naslovom ime in priimek avtorja, razred in šolo. Lahko uporabite tudi šolski logotip.
 Dodan je lahko vsaj 1 kratki video (ni obvezno).
 Dodanih vsaj 15 slik. Vsaj 1 slika mora biti obdelana v katerem izmed grafičnih programov (npr. Gimp 2
ali uporabite spletne urejevalnike: pixlr.com, Photopea, FOTOR, piZup, iPiccy). Pod slike dodajte napise
oz. opise.
 Zavihek Music: dodan vsaj en mp3, kot zvočno ozadje videa. Lahko uporabite poljubno glasbo iz YouTube,
jo pretvorite v mp3 in jo naložite v video (na koncu pri virih ne pozabite navesti avtorja glasbe). Uporabite
pa lahko tudi privzete glasbe v Adobe Spark in ustrezno prilagodite glasnost.
 Uporabite poljuben Layout (predlog: Title and text)
 Lahko uporabite katero od privzetih 9 tem (Theme) in njihovih barvnih predlog.
 Na diapozitive oz. slike dodajte besedilo ter na enega vsaj eno ikono.
 Eni sliki dodajte učinek (zoom-in), eni sliki pa učinek (zoom-out).
 Pri Resize uporabite Widescreen (širokokotni video format).
 Spremenite dolžine prikazov določenih diapozitivov oz. slik (npr. 2 sekundi, 6 sekund, 9 sekund …).
 Oblikujte besedilo: naslov, napisi … (pisava, velikost pisave, poravnava, postavitev na diapozitivu oz. sliki)
 Na koncu morate imeti zaključno špico (Credits) v kateri morajo biti navedeni viri slik, uporabljena glasba
(Avtor – naslov) in leto izdelave.
 Video mora biti dolg 2–3 minute, lahko je tudi daljši.
 Video na koncu shranite po navodilu učitelja (Download) in ga pošljete na mail učitelja ali ga kar delite
(Share) ter povezavo, ki se vam ustvari (npr. https://spark.adobe.com/video/kodavidea), posredujete
učitelju na njegov mail dejan.zmavc@abesednjak.si.
Oblikovanje besedila:
• velikost pisave naj bo primerna in berljiva
• za pomembne dele besedila uporabite večjo pisavo kot za ostalo besedilo
• uporabite standardne pisave v aplikaciji
• Za besedilo uporabite barve, ki so kontrastne glede na barvo ozadja, npr.: bela pisava na modri podlagi.
Črkovanje in slovnica:
Vedno preverite pravilno črkovanje besede, možno ponavljanje besed, morebitne slovnične napake!
KORISTNI NAPOTKI IN OPOMNIKI:
•

Če uporabljate premajhno pisavo je občinstvo ne bo uspelo prebrati.

•

VELIKE ČRKE JE TEŽKO BRATI ZATO JIH UPORABLJAJTE SAMO, ČE JE POTREBNO.

•

Ne uporabljajte slabo berljive pisave.

•

Obvezno je navajanje virov (slike, besedila, videi, glasba …). Vire lahko navedete na enem izmed zadnjih
diapozitivov oz. slik, kot ste to naredili v PowerPointu.
Primer: Vir slike: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Maribor_Lent.jpg (10. 12. 2018)

Potrudite se in naredite čim bolj zanimiv videoposnetek.
Preverite vse točke, ki jih vaš videoposnetek mora imeti. Manjkajoče točke bodo vplivale na končno oceno.
Obilo uspeha in znanja. ;)
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