KAJ SI MORAJO UČENCI PRISKRBETI PRED ZAČETKOM
DELAVNICE ANIMIRANI FILM, 2. del?
Drugi del delavnic bo potekal v parih, ki so v naprej določeni:
Monika – Urška
Katjuša – Klara
Blaž – Martin
Gaj
(3 učenci bodo menda v petek odsotni.)
VSAK UČENEC NAJ V ŠOLO PRINESE:
1. Pametni telefon in/ali tablico (mobilni podatki niso potrebni). Za vsak slučaj prinesi tudi
kabel za napajanje telefona. Telefon in/ali tablica ne smeta biti prezasedena, da bo aplikacija
dobro delovala in da bo možno shranjevanje in izvažanje filmčkov. Fino je, da ima naprava
čim večji ekran.
2. Doma si na telefon in/ali tablico naloži brezplačno aplikacijo Stop motion.

Stop motion

3. Slušalke za telefon in/ali tablico. Uporabne so samo tiste slušalke, ki delujejo kot sprožilec
pri fotografiranju. To preizkusiš tako, da vključiš v telefon in/ali tablico slušalke ter s
fotoaparatom narediš fotografijo, tako da na slušalkah klikneš na gumb za večanje ali
manjšanje glasnosti. Če ti telefon in/ali tablica naredita fotografijo, so slušalke v redu, sicer
poskusi še s kakšnimi drugimi. Ne delujejo vse. Če slušalk nimaš, bo šlo tudi brez njih.
4. Okrogle mehke čopiče (fino je, da več različnih debelin).
5. Čopič, ki ima na drugi strani dokaj špičasto konico.
6. Škarje.

VSAK PAR NAJ V ŠOLO PRINESE (dogovorite se med seboj!):
7. Eno škatlo za čevlje s snemljivim pokrovom. Škatla mora biti od moških čevljev, saj
potrebujemo škatlo v velikosti A4 formata (približno).
8. Enobarvne novoletne lučke na baterije (najbolje bele ali rumene) in/ali led lučke na
baterije in/ali svetilko-čelko. Baterije morajo biti polne, da luči dobro svetijo. Lučke bomo
namestili v škatlo za čevlje. Lučke na kabel niso najbolj zaželjene.
9. Paleta

Za lažjo predstavo: iz škatle, lučk in pleksi stekla, ki ga dobite v šoli, boste izdelali svetlobno
mizico, ki bo osnovni pripomoček za ustvarjanje animacij.

Se vidimo kmalu!
Mentorici Aleksandra Urbas in Alenka Šemrov

