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Spletni učni vir 
 

Tema: Ustvarite zgodbo 

Naslov: 

ENG 

Čas: 3 ure 

Zakaj uporabiti 
to gradivo? 

Storyboard je zelo enostaven za uporabo. Najprej se moramo registrirati, 
nato pa lahko ustvarite vse, kar potrebujete za en strip. Prilagojena je 
tudi za otroke, starejše, pa tudi za strokovnjake. Razdeljen je na korake: 
Liki, Predmeti, Govor , Oblike, Prizori. Vsak korak ima svoje podkorake. Če 
na primer izberete prizore, se vam bodo ponudili podkoraki, kot so npr: 
mesto, zabava, dom (notranji/odprti prostori), šola, atletika in še več. 

Kaj pridobite z 
uporabo tega 

vira? 

Z uporabo storyboarda bodo uporabniki lahko samostojno nastopali in 
ustvarjali stripovsko zgodbo po lastni presoji. 

Povezava do 
vira: 

https://www.storyboardthat.com/storyboard-
creator?msclkid=f9fee065a9bb11ec9e2867c25ddc7915 

 
 
  



 

 
 

Tema: 3DComic Toolkit for Blender 

Naslov: 

ENG 

Čas: 2 uri 

Zakaj uporabiti 
to gradivo? 

Glavni cilj tega gradiva je osvojiti nove digitalne spretnosti na področju 
3D risanja. Orodje vsebuje nabor 3D likov iz črnila, besednih balonov, 
napisov in SFX, ki učencem pomagajo pri začetku učenja. 
Je zelo enostaven za uporabo, tudi če učenec nima zaledja pri ustvarjanju 
3D risb. 

Kaj pridobite z 
uporabo tega 

vira? 

Učenci bodo lahko začeli ustvarjati lastne 3D stripe neposredno iz 
prizorov programa Blender. Izboljšali bodo digitalne spretnosti na 
področju grafičnega oblikovanja. 

Povezava do 
vira: 

https://spiraloid.gumroad.com/l/3dcomictoolkit?msclkid=b2e4be5bb3f
d11ec9aa303c4a3df7dec 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tema: Postavite se v pozo 

Naslov: 

ENG 

Čas: 1 ura 

Zakaj uporabiti 
to gradivo? 

Eden od najpomembnejših korakov pri ustvarjanju je risanje likov in 
različnih položajev. Ta vir je eden od korakov, kako ustvariti in skicirati 
like. 
Koncept je razdeljen na 3 korake:   

• Gesta 

• Struktura 

• Živ je 
Razloženo je zelo preprosto in razumljivo za vse starostne skupine. 
Glavni cilj je naučiti se uporabljati domišljijo in ustvarjati poze za vse like. 

Kaj pridobite z 
uporabo tega 

vira? 

Uporabnik se bo seznanil s celotnim postopkom ustvarjanja poz za 
različne situacije in prizore v stripu. 

Povezava do 
vira: 

https://dundeecomicscreativespace.com/2020/04/21/digital-comics-
club-week-6/ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tema: Delovni listi za stripe 

Naslov: 

Kako narisati Sound FX 

Čas: 1 ura 

Zakaj uporabiti 
to gradivo? 

S to dejavnostjo lahko učenci vadijo risanje zvokov. 
V njej so zapisani in razloženi koraki, na katere morajo biti učenci pozorni 
pri risanju zvoka. Najpomembnejše je, da bodo učenci lahko sprejeli 
znanje o risanju zvoka. 

Kaj pridobite z 
uporabo tega 

vira? 

Ko bodo učenci končali s tem delovnim listom, bodo lahko nadgradili in 
potrdili svoje znanje na področju zvoka v stripu. 

Povezava do 
vira: 

https://comicsclubblog.files.wordpress.com/2017/05/sfx-comic.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tema: Draw-along 

Naslov: 

ENG 

Čas: 1 ura 

Zakaj uporabiti 
to gradivo? 

Ta dejavnost je bila ustvarjena z uporabo videoposnetka. 
Videoposnetki predstavljajo različne tehnike in načine risanja na spletu in 
na papirju. Videoposnetki so bili posneti s pomočjo strokovnjakov s 
področja stripa. Glavni cilj je naučiti učence, kako lahko s pomočjo 
različnih tehnik ustvarijo kakovosten strip. 

Kaj pridobite z 
uporabo tega 

vira? 

Učenci bodo lahko ustvarili strip z različnimi tehnikami in metodami. 

Povezava do 
vira: 

• https://www.youtube.com/watch?v=lTIUp5JMpvM  - Riši s 
Tomom McLaughlinom 

• https://www.youtube.com/watch?v=u4O-tzureCQ  - Riši z 
Jamiejem Smartom 

• https://www.youtube.com/watch?v=XDT0wh_i_RE  - Riši z 
Mattyjem Longom 

• https://www.youtube.com/watch?v=YXfgmlMRAFk – Riši z  
Korkyjem Paulom 

• https://www.youtube.com/watch?v=BSImdRo4wYc  - Riši z 
Jenny Løvlie 

• https://www.youtube.com/watch?v=GMKAEbVDjr8  - Riši z 
Mini Grey 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lTIUp5JMpvM
https://www.youtube.com/watch?v=u4O-tzureCQ
https://www.youtube.com/watch?v=XDT0wh_i_RE
https://www.youtube.com/watch?v=YXfgmlMRAFk
https://www.youtube.com/watch?v=BSImdRo4wYc
https://www.youtube.com/watch?v=GMKAEbVDjr8


 

 

Tema: Pisanje scenarija 

Naslov: 

ENG 

Čas: 2 uri 

Zakaj uporabiti 
to gradivo? 

Namen dejavnosti je učencem predstaviti postopek pisanja vsake plošče, 
ki je vključen v ustvarjanje zgodbe za strip. Prav tako to gradivo vsebuje 
eno predlogo za primer, kako so plošče strukturirane. 

Kaj pridobite z 
uporabo tega 

vira? 

Učenci bodo znali napisati vsebino za vsako ploščo in uspešno ustvariti 
zgodbo za strip. 

Povezava do 
vira: 

https://dundeecomicscreativespace.com/2020/05/12/digital-comics-
club-week-9/ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tema: Poučevanje prek znanstvenih stripov 

Naslov: 

ENG 

Čas: 1 ura 

Zakaj uporabiti 
to gradivo? 

Namen tega članka je učencem predstaviti znanstvene stripe. Znanstveni 
stripi so namenjeni spoznavanju znanosti s pomočjo različnih karikatur in 
zgodb. To gradivo daje zelo dobre primere, kako uporabiti znanost in jo 
približati ljudem. 

Kaj pridobite z 
uporabo tega 

vira? 

To gradivo bo omogočilo, da bo strip mogoče ustvariti tudi s pomočjo 
znanstvenih tem. Učenci bodo lahko pri ustvarjanju stripov uporabljali 
znanstvene teme in znanost uporabljali na zabaven način. 

Povezava do 
vira: 

https://www.slj.com/story/teaching-with-science-comics 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tema: Dejavnost ''Vesoljska ladja vašega lika je pristala na tujem planetu!'' 

Naslov: 

ENG 

Čas: 1 ura 

Zakaj uporabiti 
to gradivo? 

Po vseh virih in samostojnem učenju je cilj te dejavnosti, da učenci 
uporabijo vse tehnike, metode in načine za ustvarjanje svoje zgodbe. 
Tema aktivov je zelo zanimiva in učenci lahko ustvarijo različne zgodbe. 

Kaj pridobite z 
uporabo tega 

vira? 

Učenci bodo potrdili svoje znanje o stripu in celotnem procesu njegovega 
ustvarjanja. 

Povezava do 
vira: 

https://dundeecomicscreativespace.com/2020/04/16/weekly-prompt-
5/ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tema: Ustvarite svoje neverjetne stripe na spletu z aplikacijo Canva 

Naslov: 

ENG 

Čas: 3 ure 

Zakaj uporabiti 
to gradivo? 

Ustvarjanje stripov v aplikaciji Canva je tako preprosto za uporabo, da 
vam sploh ni treba biti profesionalni karikaturist, umetnik ali oblikovalec, 
da bi ustvarili nekaj čarobnega. Celoten postopek je ustvarjen korak za 
korakom in je zelo jedrnat. 
Učenci lahko zelo hitro razumejo, kaj je potrebno na vsakem koraku. 

Kaj pridobite z 
uporabo tega 

vira? 

Canva je eno najbolj uporabnih orodij za ustvarjanje vseh vrst stripov. 
Učenci bodo lahko Canvo uporabljali na srednji ravni, ko bodo izboljšali 
svoje spretnosti na tej platformi. 

Povezava do 
vira: 

https://www.canva.com/create/comic-
strips/?msclkid=7f3876d6b3f811ec933d960f41e7e95f 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


