
DKE 7. razred 

8. teden: 11. 5. 2020 – 15. 5. 2020 

 

Danes imaš možnost, da postaneš avtor svojega stripa. 

Strip je zgodba v slikah, za katero potrebujete veliko domišljije, list papirja in pisalo. 

Kako nastane strip? 

Strip je oblika zgodbe v slikah, ki jo sestavlja zaporedje sličic (pasice) ali kadrov. Besedilo je 

napisano v oblačkih. Osebe morajo biti v vseh enako oblečene in urejene, da bralec ve, da gre za 

isto osebo. Pomembno je še, da vanj vključimo pogled od daleč ali total in pogled od blizu. Pri vsem 

tem ustvarjalci stripov navadno uporabljajo konturno risbo, to pomeni, da je vse, kar je narisano v 

stripu, obrobljeno s črno barvo. 

 

Kako narediti strip  -  poglej na spodnjih povezavah. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4cSGOb1U1LY 

https://www.youtube.com/watch?v=MDVqyu1qtw0 

 

Sedaj pa na delo. Izdelal/a boš strip na temo OTROKOVE PRAVICE. 

 

Gremo po korakih:  

 

Najprej razmisli O ČEM bo govorila tvoja zgodba in kakšno SPOROČILO želiš dati 

bralcu tvojega stripa. Na zanimiv način moraš predstaviti eno otrokovo pravico 

(izberi jo v učbeniku na strani 49).  

Da bo zgodba bolj zanimiva, mora imeti še en zaplet. Svoji izbrani pravici, dodaj spor, 

ki predstavlja kršitev otrokove pravice. Preko zgodbe predstavi še rešitev, kako bi 

to kršitev pravice lahko rešil. Ker konflikte rešujemo tudi s pogovorom, naj bo vpleten 

tudi dialog. 

 

 Razmisli, kakšni bodo glavni liki, ki bodo nastopali v tvoji zgodbi. Kakšne karakterje   
 bodo imeli in osebne značilnosti. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4cSGOb1U1LY
https://www.youtube.com/watch?v=MDVqyu1qtw0


 
Strip mora imeti naslov, ime in priimek avtorja stripa. 

Zgodba mora imeti najmanj 4 in največ 6 okvirčkov. Okvirčki so lahko različnih oblik, 

oblački (v katerih je besedilo) so lahko različnih oblik, črke so lahko v različnih 

velikostih in oblikah (vendar še vedno čitljivo). 

V oblačkih je le minimalno napisanega. Torej toliko kolikor nam sama risba ne more 

povedati 

                         

 

Izbereš bel papir v velikosti A4 (lahko zalepiš dva skupaj) ali risalni list. Uporabljaš 
lahko flomaster, svinčnik in barvne svinčnike.    

Risbo začneš risati s svinčnikom. Ko risbo narišeš s svinčnikom, jo prevlečeš s črnim 
flomastrom. Ko vse narišeš, se odločiš, kaj bi bilo in če bi bilo kaj smiselno pobarvat. 

 

Želim ti veliko ustvarjalnega duha. 

 Naloge mi posreduj na moj elektronski naslov: jasna.rosi@ludvik.si. do 18. 5. 2020. 

 Lahko mi napišeš tudi svoja razmišljanja, vprašanja, predloge. 
 

  Uspešno delo ti želim! 
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