Назив предмета:

СОФТВЕРСКИ МУЛТИМЕДИЈАЛНИ АЛАТИ

Годишњи фонд часова:

70

Разред:

трећи

Циљеви предмета:

1.
2.
3.
4.

ТЕМА



Креирање анимација

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

ЦИЉ


Стицање
основних знања о
софтверским
алатима за
креирање
анимација
Оспособљавање
за креирање
анимација

Стицање основних знања о софтверским алатима за креирање анимација
Оспособљавање за креирање анимација
Стицање основних знања о софтверским алатима за обраду видео сигнала
Оспособљавање за монтирање видео материјала








Наведе софтверске алате за
креирање анимација
Подешава радни простор и користи
опције алата
Креира једноставне анимације –
фрејм по фрејм
Убацује звук и видео материјал у
анимацију
Креира интерактивне анимације
Разликује излазне формате
анимација`

















ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО
ТЕМАМА
Подешавање радног
простора
Палета са алаткама
Временска оса (time
line)
Фрејм (Frame)
Слојеви у анимацији
Рад са објектном
графиком
Рад са симболима.
Библиотека симбола
Креирање једноставних
анимација
Програмирање; типови
података и
променљиве,
Оператори,
Функције,
Објекти
Догађаји инстанци

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
 На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима
наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања.
 Облици наставе
 Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:
 Вежбе (70 часова)
 Место реализације наставе
 Вежбе реализовати у кабинету са рачунарима при чему свако
од ученика треба имати рачунар за рад.











Обрада видео сигнала



Стицање
основних знања о
софтверским
алатима за обраду
видео сигнала
Оспособљавање
за монтирање
видео материјала

 Наведе софтверске алате за обраду
видео записа
 Подешава радни простор и користи
опције алата
 Користи софтверске алате за обраду
видео садржаја
 Монтира видео садржај
 Убацује титлове и шпице у видео
материјал
 Разликује излазне формате видео
записа
 Разликује стандарде за компресију
видео записа















Убацивање звука и
видео материјала у
анимацију
Креирање
интерактивних
анимација
Излазни формати
Формати видео записа
Стандарди у
компресији видео
записа
Радно окружење
софтверског алата
Израда секценци
Основе монтирања
Прелази
Монтажа видео записа
(кадар по кадар,
угњеждене секвенце,
вишеструке секвенце)
Специјални ефекти
Титлови и шпице
Убацивање звука у
видео материјал
Конвертовање видео
формата различитих
записа
Снимање видео записа
у одговарајућем
формату

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА:
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2. Jeff Schell, Premiere Pro 2 - Praktične vežbe, ISBN broj: 978-86-7310-358-7
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 Препоруке за реализацију наставе
 Садржај предмета се реализује кроз методе активно
орјенитисане наставе
 Припрема дидактичког материјала за реализацију часа
 Оцењивање
 Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања
3. тестове практичних вештина
Оквирни број часова по темама:
 Креирање анимација – 34 часа
 Обрада видео сигнала – 36 часова

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА



Рачунарска графика и мултимедија
Веб дизајн

