
Vika nr: Dags tími: Efni tíma Verkefni markmið Hafa í huga

8 18.feb. Umræður/Frjálst Hvað telja krakkarnir að þau þurfi/vilji að læra

9 25.feb. Stuttmyndagerð Handritsgerð Hópaskipting. Velja sér 1-2 sögulega atburði til að fjalla um Video a.m.k 2-3 min

10 3.mar. Stuttmyndagerð Handritsgerð Gera gróft handrit út frá 1-2 sögulegum atburðum Byrjun-inntak-endir

11 10.mar. Stuttmyndagerð Handrit/Söguborð Halda áfram með handrit og byrja á söguborði

mms - kvikmyndagerð. StudioBinder.com 

fyrir utanumhald og söguborð.

12 17.mar. Stuttmyndagerð Handrit/Söguborð Klára handrit og söguborð skila söguborði

13 24.mar. Stuttmyndagerð Undirbúningur

Velja í hlutverk; upptökustjóri, leikarar, hljóðstjórn, leikstjórn. Undirbúa tökur; tæki, 

tökustaðir, props, búningar, smink Skila lista yfir allt sem þarf.

14 31.mar. Stuttmyndagerð Tökur Að nýta tímann sem best. Vera vel undirbúin!!

15 7.apr.

16 14.apr. Stuttmyndagerð Tökur/Klipping Að klára tökur í páskafríi eða strax á eftir. Nýta tímann vel

17 21.apr. Stuttmyndagerð Klipping/hljóðvinnsla

Kynnast klippiforritum (notum Win 10 photos). Hljóðvinnsla fer fram samhliða 

klippingu. Réttindi til notkunar aukaefnis

18 28.apr. Stuttmyndagerð Klipping/hljóðvinnsla

Kynnast klippiforritum (notum Win 10 photos). Hljóðvinnsla fer fram samhliða 

klippingu. Bæta við brellum og cgi eins og hægt er, Kreditlista o.s.frv.

19 5.maí. Stuttmyndagerð Frágangur/skil/útgáfa Kynnast möguleikunum á því að gefa efnið út á netinu. Skila Handriti, söguborði og stuttmynd

20 12.maí. Stuttmyndagerð Sýningar Ef tími gefst og  vel gengur að skila þá verða sýningar 

Upplýsingatækniverkefnið á vorönn er stuttmyndagerð.  Nemendur 
vinna þrír til fjórir saman í hóp. Hver hópur tekur fyrir einn til tvo 
merkisatburði sem urðu á sögulegum tíma og gera um þá stuttmynd. 
Engir tveir hópar gera mynd um sama atburðinn. 

Námsmat

10% - Er skýrt í byrjun um hvað myndin fjallar?

20% - Uppsetning og skil á handriti.

Handrit m.v. Leturgerð Courier New, 12pkt 

stærð, 12pkt bil á milli málsgreina.

15% - Var söguborð unnið og því skilað með myndinni?

15% - Er farið að fyrirmælum um lengd myndar (tvær til fimm mínútur)

20% - Hefur myndin byrjun, inntak og endi?

10% - Kemur fram hverjir unnu að myndinni? Kreditlisti

10% - Hvernig var samvinnan í hópnum? verkskipting og þáttaka

UT 10.b Vorönn 2019-2020

Páskafrí


