NAVODILA ZA DOMAČE DELO pri IZBIRNEM PREDMETU
VZGOJA ZA MEDIJE – TELEVIZIJA IN INTERNET
8. razred
Drage osmošolke!
Poteka 5. teden pouka na daljavo in tretjič se »družimo« pri VMTV na
daljavo. Ponovno boste prek medijev spremljale in raziskovale različne –
medije.

Torek, 14. 4. 2020
Na vaše elektronske naslove ste danes prejele moj komentar na
vašo 1. mini raziskavo izpred dveh tednov.
Preberite ga in upoštevajte pri nadaljnjem raziskovanju.
Danes boste nadaljevale s svojo mini raziskavo. Ponovno boste
spremljale novice, zgodbe iz domačih logov in različnih koncev sveta.
Vsaka izmed vas bo nadaljevala s svojo posebno mini raziskovalno
nalogo. Na spletnih straneh https://www.24ur.com/ in
https://www.rtvslo.si/ boste tudi na današnji dan, torej TOREK, 14. 4.
2020, raziskale prispevke o vaši temi.
Naj vas spomnim na vaše teme:
Lana: NASLOVNA STRAN 24 ur /
MMC

Katarina: POP IN / SVET ZABAVE
Valentina: ZNANOST IN

Špela: SLOVENIJA

TEHNOLOGIJA

Lucija: TUJINA / SVET

Julija: GOSPODARSTVO

Kaja: ŠPORT

Naja: Fit 24ur / ŽIVLJENJSKI SLOG

Sara: KULTURA

SAJ ŽE VESTE: Od vas pričakujem, da si KRITIČNO ogledate prispevke, ki jih
na 24ur oz. MMC-ju danes prikazujejo. Preletite naslove, oglejte si tiste, ki vas
najbolj pritegnejo. Nato na list (lahko na tistega, na katerega ste že zadnjič pisale
svoje odgovore) zapišite svoja opažanja, ločeno za 24ur in MMC.

24ur

MMC

Naslov glavnega
prispevka (največji
naslov, največja slika
itd.)
Napiši še naslove treh
drugih prispevkov
Kateri prispevek te je
najbolj pritegnil in si ga
prebrala v celoti?
Zakaj?
Koliko prispevkov si
odprla in vsaj delno
prebrala?
DRUGA OPAŽANJA

Premisli in primerjaj to, kar si prebrala oz. si ogledala. Odgovori na spodnja
vprašanja v celih povedih. Odgovore zapiši.
1.
2.
3.
4.
5.

Kaj spletni mediji tokrat dajejo v ospredje?
Opaziš kakšne razlike med 24ur in MMC? Naštej, nato utemelji.
Kaj te najprej pritegne: slika ali naslov?
Ali ti kaj ni všeč, te kaj odbija? Utemelji.
Imaš še kakšne ideje za izboljšave? Predlagaj in bodi čim bolj konkretna.

Ko zaključiš z 2. delom svoje mini raziskave, slikaj vse, kar si zapisala danes.
SEDAJ PA ŠE NAJPOMEMBNEJŠI DEL:
Odločila sem se, da bo vaša »raziskava spletnih medijev« del vaše ocene pri VMTV.
Ko boste končale z obema deloma svoje mini raziskave, boste naredile še
POVZETEK, v katerem boste zapisale:
- Kaj zanimivega si odkrila?
- Ali te je kaj presenetilo, razburilo, razočaralo ali razveselilo?
- Katera novica/članek/posnetek se te je najbolj dotaknil/a?
- Kaj ti je bilo pri tej raziskavi najbolj všeč in kaj najmanj?

Same boste izbrale, kako bi zaključile in predstavile svoj projekt. Pomembno je,
da v predstavitvi vključite vse troje: 1. del raziskave, 2. del raziskave in svoja
opažanja. Izberite eno od spodnjih možnosti (če pa ima katera od vas še kakšno
drugačno idejo, mi napišite in se dogovorimo, ali lahko tudi na tak način):
1. Pripravi PP predstavitev.
2. Posnemi kratek video.
3. ?
ter vse skupaj pošljite na moj el. naslov: mateja.zgur@gmail.com.
Imate en teden časa, torej pričakujem vaše izdelke do torka, 21. 4. 2020.
Prosim, da se tokrat vse držite roka!

Ko prejmem vaše izdelke, jih bom pregledala najkasneje do četrtka, 23. 4. 2020.
Če bodo izdelki ustrezni, bi se dobile na Zoom-u še pred prvomajskimi
počitnicami in vsaka bi na kratko predstavila potek svojega dela ter odgovorila
na nekaj vprašanj (mojih in s strani sošolk), jaz pa bi celoto (vaš izdelek in
predstavitev) ocenila.

Če ima katera kakršno koli vprašanje, idejo, pripombo itd., mi pišite.
Lep pozdrav,

Mateja Žgur

