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Vt 2015 vecka 7

Ribbys filmesteter vecka 7
Tisdag 10 feb
Åk 7
Denna vecka ska ni arbeta själva under lektionen. Ni får vara vart ni vill bara uppgiften blir
klar under lektionen. (Nästa vecka kommer ni att se klart filmen "Princess Mononoke” och
fortsätta med era andra filmprojekt så se till att bli klara.)
DENNA vecka är det följande som gäller:
Gör en kort film (max 1 minut) där det händer något plötsligt, tittaren ska bli överraskad/
chockad!
Instruktion:
1. Skriv ett kort synopsis och maila till stina@filmlektik.se
2. Filma (glöm inte närbilder, olika vinklar med mera)
3. Klipp ihop den korta filmen snyggt och lägg till titel och eftertexter!
4. Posta på Ribby DoFilm (inlogg: ribbydofilm@gmail.com, lösenord: filmlektik789)

Åk 8
Denna vecka ska ni arbeta själva under lektionen. Ni får vara vart ni vill bara uppgiften blir
klar under lektionen. (Nästa vecka kommer ni fortsätta med andra filmprojekt så se till att bli
klara.) DENNA vecka är det följande som gäller:
Gör en kort film (max 1 minut) där det händer något plötsligt, tittaren ska bli överraskad/
chockad!
Instruktion:
1. Skriv ett kort synopsis och maila till stina@filmlektik.se
2. Filma (glöm inte närbilder, olika vinklar med mera)
3. Klipp ihop den korta filmen snyggt och lägg till titel och eftertexter!
4. Posta på Ribby DoFilm (inlogg: ribbydofilm@gmail.com, lösenord: filmlektik789)
Onsdag 11 feb
Åk 9
Lektionsuppgifter vecka 6 och 7
Idag ska ni alltså posta filmen på Ribby DoFilm innan lektionens slut och synopsis ska
mailas till mig stina@filmlektik.se
Gör en kort film på 1-3 minuter som ni postar på Ribby DoFilm innan lektionens slut vecka 7
(denna vecka). (inlogg: ribbydofilm@gmail.com, lösenord: filmlektik789)
Välj mellan följande teman:
1. Hemlig kärlek - När en är kär och ingen annan vet…
2. Mysteriet i matsalen - Var försvann maten?
3. Nyhetsinslag - Om hur elever och skolpersonal tror att nästa läsår kommer
att bli. Gör intervjuer och lägg speakerröst. Använd snygga
klippbilder.
4. Egen filmidé - Har ni en helt annan filmidé får ni givetvis göra den istället!

