
PRIČAKOVANI ELEMENTI FILMA IN KRITERIJI OCENJEVANJA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

KRITERIJI OCENJEVANJA 

KRITERIJ USPEŠNOSTI ŠTEVILO MOŽNIH TOČK 

Film vsebuje 10 fotografij iz aprilske naloge. 2 

Fotografije ustrezajo aprilski nalogi. 10 

Film vsebuje 3 različne videe. 6 

Vstavljeni videi so ustrezno dolgi. 3 

Film vsebuje najavno špico. 1 

Najavna špica vsebuje naslov filma, kraj in datum. 3 

Film vsebuje odjavno špico. 1 

Odjavna špica vsebuje ime avtorja. 1 

Odjavna špica vsebuje vire uporabljenega 
materiala. 

2 

Film vsebuje napise na slikah, videih in med njimi. 3 

Napisi so dovolj veliki.  1 

Napisi so ustreznih barv, da so lahko berljivi. 1 

Izbrana vrsta pisave je lahko berljiva. 1 

KAJ SE ŠE OCENJUJE? 

- Oblikovanje – urejenost, 

preglednost, čitljivost, … 

- Izvirnost.  

- Slog in jezikovna pravilnost 

besedila. 

 

 
KAJ MORA FILM VSEBOVATI? 

- 10 fotografij iz aprilske naloge 
- 3 videe 
- najavno špico 
- odjavno špico 
- vsaj 5 napisov (na sliki ali videu 

ali vmes) 
- animacije 
- vizualne efekte 
- uporabljene vire 

 



 

TOČKOVNIK 

ŠT. TOČK OCENA 

0 – 22 nezadostno (1) 
23 – 29  zadostno (2) 

30 – 36 dobro (3) 

37 – 43 prav dobro (4) 
44 – 50  odlično (5) 

 

 

 DODATNE MOŽNE TOČKE 

 

Besedilo vsebuje animacije. 1 

Animacije besedila so smiselno izbrane, da je 
besedilo lahko berljivo. 

2 

V film so vstavljene smiselne animacije, ki ne 
kvarijo kvalitete posameznega vstavljenega videa 
ali slike.  

3 

V film so vstavljeni smiselni vizualni efekti, ki ne 
kvarijo kvalitete in vsebine filma. 

3 

Slog in jezikovna pravilnost celotnega besedila. 3 

Kreativnost, izvirnost, zanimivost, urejenost, 
preglednost, pestrost … 

3 

SKUPNO ŠTEVILO MOŽNIH TOČK 50 

 KRITERIJ USPEŠNOSTI ŠTEVILO MOŽNIH TOČK 

Film vsebuje dodatne slike, ki ustrezajo zgornjim kriterijem 
oblikovanja. 

3 

Film vsebuje dodatne video posnetke, ki ustrezajo 
zgornjim kriterijem oblikovanja. 

3 

Film vsebuje glasbo in/ali posnetek govora. 3 

Zvočni posnetek je jasen, glasen in usklajen s celotnim 
filmom. 

5 


