
19.-23. APRIL 2021

Teden knjige na GCC
 

AKTIVNOSTI:
 

  Videoposnetek naj ne bo daljši od 2 minut. 
  Posnamete ga lahko s telefonom (ležeči format).

  Nekaj napotkov za snemanje: Zakaj bi knjigo priporočili v branje? Kaj je tisto, kar vas je navdihnilo/šokiralo  

 Videoposnetek naj ne bo daljši od 1 minute in pol.
 Po želji poskrbite za sceno, kostumografijo, glasbeno ozadje in ne pozabite povedati naslova in avtorja
dela, ki ste ga izbrali.

· Na svoj knjižni meni priljubljenega branja uvrstite vsaj 5 knjižnih poslastic po vašem izboru. 

· Zapišite naslov in avtorja (lahko tudi žanr) ter se podpišite (lahko samo z imenom). 

 ·Knjižni meni lahko pripravite v sliki – s spletnim programom (ali z mobilno aplikacijo) ustvarite KOLAŽ (npr. 

   ·Napišite pesem v poljubni pesniški obliki – na primer zapišite haiku o branju in knjigah.

   Zapišite lastne KRATKE MISLI O KNJIGAH in BRANJU (do 5 povedi)

·  Napišite prozni sestavek (razmišljanje o branju).

1. POSNEMITE KNJIŽNI NAPOVEDNIK (»BOOK TRAILER«) ZA PRILJUBLJENO KNJIGO.

Pripravite videoposnetek, s katerim boste za branje svoje priljubljene knjige navdušili še druge.

       v knjigi? Kakšno sporočilo ste našli v njej? Po želji lahko podate strnjeno vsebino, preberete najljubši citat 
       ipd. Veliko primerov pa najdete tudi na spletu.

 

2. POSNEMITE BRANJE POLJUBNEGA ODLOMKA IZ PRILJUBLJENE KNJIGE.
 

 
 

3. SESTAVITE SVOJ KNJIŽNI MENI 
 

       fotografirajte knjižne naslovnice, k sliki dodajte kratek zapis (2-3 povedi), zakaj se je knjiga znašla na vašem 
       meniju, zakaj je vredna branja, dodajte svojo fotografijo ipd.) 

     Za pripravo obeh videoposnetkov in knjižnega menija vabljeni k uporabi in raziskovanju brezplačnega 
spletnega okolja CANVA (www.canva.com), ki vam omogoča oblikovanje različnih grafičnih sporočil 

(dodajate lahko zvok, video, fotografije …).
 
 

  4. PISNO USTVARJANJE na temo KNJIG IN BRANJA
 

             Po branju knjige
             sva starejša. Le gospa 
             Bovary to ni. (Josip Osti)

           Tudi svoj citat, misel in pesem lahko zapišete v sliki.
 
 

5. FOTOUTRINKI
 

Fotografirajte svojo knjižno poličko oziroma domačo knjižnico ali se fotografirajte v najljubšem bralnem kotičku
in naredite »bralni selfi«.

 

 

Svoje izdelke pošljite na e-naslov knjiznica@gcc.si do petka, 16. aprila.
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