Dragi sodelavci novinarji!
Dolgo se nismo videli, se slišali, si pisali. Danes pa imam za vas dve nujni obvestili.
1. V mesecu maju boste pri izbirnem predmetu NOVINARSTVO pridobili še eno oceno. Kako?
Ponujam vam več možnosti:
 Napišete lahko STRAN V SVOJEM DNEVNIKU. Na njej popišite dogodke ali pa le misli
in občutja z dne v času karantene. Dan je lahko popolnoma resničen ali pa domišljijski, izbira
je vaša. Besedilo naj bo prepričljivo, morda zabavno, pretresljivo, neverjetno … takšno, da bi
ga bralec našega časopisa prebral do zadnje pike.
 Napišete lahko PISMO UČITELJEM, v katerem jim boste iskreno povedali, kakšno je vaše
mnenje o šoli na daljavo. Ali res deluje? Kaj bi morali spremeniti in kaj je dobro? Ste se kaj
naučili? Vas zdaj skrbi za ocene? Ste dovolj samostojni, da bi se lahko še naprej šolali doma?
Bodite kritični in pišite tako, kot da bi pismo potem zares poslali.
 Napišete lahko INTERVJU z osebo, ki vam je blizu in v času razsajanja virusa opravlja
pomembno službo. Naj vam pove, kako se je življenje spremenilo njemu, kaj misli, da bo
odslej drugače.
 Napišete lahko tudi besedilo PO SVOJI IZBIRI, za katerega menite, da bi bilo zanimivo za
bralce našega časopisa.
KAKO BOM OCENJEVALA?
Vsebina
Dolžina besedila (približno pol tipkane strani, intervju 1 tipkana stran)
Oblika besedila (oblika dnevnika, uradnega pisma, intervjuja …)
Osebni odziv (izražanje osebnega mnenja)
Prepričljivost in privlačnost besedila za bralca (npr. učinkovitost
naslova, slike, ostali nebesedni spremljevalci besedila …)
SKUPAJ

8 točk
2 točki
2 točki
4 točke
4 točke
20 TOČK

Besedila mi lahko predhodno pošljete, da vam pred ocenjevanjem svetujem, kaj v njem popraviti,
izboljšati, in sicer na barbara.veluscek@guest.arnes.si. Nalogo lahko opravite že med počitnicami,
obvezno pa mi jo pošljite do najkasneje 12. 5. 2020.
2. V tem tednu bo šola objavila nabor obveznih izbirnih predmetov, ki se bodo izvajali v novem
šolskem letu 2020/21. Med njimi ne bo novinarstva, ki ste ga obiskovali to šolsko leto. Bo pa na
voljo podoben predmet VZGOJA ZA MEDIJE – TISK, pri katerem se bomo tako kot pri
novinarstvu ukvarjali s proučevanjem medijev in pisali članke za šolski spletni časopis.
Ker je bilo naše sodelovanje in delovanje letos močno okrnjeno (neaktivni smo bili najprej vsaj
mesec dni ob menjavi učiteljic mentoric, nato pa še ob izbruhu virusa), vas, letošnje novinarje, vabim
k vpisu predmeta VZGOJA ZA MEDIJE – TISK, pri katerem bomo lahko že izkušeni nadaljevali z
letošnjim nedokončanim delom. Če ste torej letos pri predmetu uživali in ste se kot novinarji »našli«,
potem vabljeni k vpisu! Osebno si resnično želim nadaljnjega sodelovanja z vami!
Pozdrav,
Barbara V.

