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Ime projekta: Ustvarjanje s stripom Avtorja/i projekta: 

Jasmina Hatič, Rosana 

Šenk 

Trajanje:  

5 dni (10.11.–

14. 11. 2014)  

Predmet/i: 

Slovenščina  

 

Učitelj/i: 

Učitelji razrednega pouka 

 

Razred: 

Prva triada 

 

Druga predmetna področja, ki jih lahko povežemo (področje in kratka utemeljitev): 
Likovna vzgoja – oblikovanje in izdelovanje stripa na dano pravljico 

 

 

 

Kompetence 21-tega stoletja  

(kratko opišite) 

Kolaboracija: skupinsko iskanje najbolj učinkovitih 

in sprejemljivih rešitev za vsakega sodelujočega ter 

skupino kot celoto 

Kreativnost in inovacija: sposobnost 

posameznika, da  

spreminja ideje v dejanja  

ter tudi sposobnost posameznika, da 

vzpodbuja in podpira inovacije, ki jih  

aktivirajo zunanji dejavniki 

Komunikacija: temelji na sposobnosti razumevanja,  

izražanja in interpretiranja misli, občutij in dejstev  

tako v ustni kot pisni obliki (poslušanje, govorjenje, 

branje in pisanje) v jezikovno primerni obliki glede 

na družbeno  

okolje 

Reševanje problemov: sposobnost 

posameznika, da k nalogi pristopi 

sistematično, analitično, logično ter 

racionalno. . "Pravilnost" ali izbira 

rešitve naloge pa je seveda odvisna 

od okoliščin in je ponavadi možna iz 

več alternativ. 

Kritično razmišljanje: Za nekritičnega bralca je neko 

besedilo golo dejstvo, medtem ko je za kritičnega 

bralca le ena izmed možnih perspektiv na določena  

Dejstva. Kar pomeni, da je kritično mišljenje 

sestavljeno iz analize pristopa k problemu 

 

IKT KOMPETENCE: kompetence v 

informacijski in komunikacijski  

tehnologiji vključujejo samozavestno 

in kritično uporabo informacijske  

tehnologije pri svojem delu, v 

prostem času in pri komunikaciji 



  

 

Povzetek projekta 

(kratko zapišite povzetek: tema,  

problem, izziv, namen oz cilj,  

aktivnosti, vloga učencev,  

vloga učitelja/ev, oblike dela) 

Pri pouku književnosti bi obravnavali neko književno delo, npr. pravljico. Učenci bi na to 

delo naredili strip v programu Story jumper. Najprej bi ideje za oblikovanje stripa zapisali 

na papir, nato pa bi zamisli prenesli v računalniški program. Učenci bi strip izdelovali v 

paru. Učitelj bi učence pri delu spremljal in jih usmerjal, jim nudil pomoč.  

Naredili bova primer na Palčici, pravljici H. C. Andersena. Projekt bova oblikovali tako, da 

bo iz tega primera učitelj vedel, kako ta projekt uporabiti za katerokoli drugo književno 

delo.  

Končni cilj projekta: Oblikovati strip na dano književno delo v računalniškem programu Story jumper.  
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Ciljna publika (razred, starost, prilagoditve) 

 

 

Razredna stopnja (3.–5. razreda) 

Didaktične etape (uvodni del: uvajanje ali pripravljanje,  

osrednji del: obravnavanje nove učne snovi, urjenje ali  

vadenje, zaključni del: urjenje, ponavljanje, preverjanje) 

 

Uvodni del: uvajanje ali pripravljanje: Učencem se predstavi, kaj bodo delali in se jih za delo motivira.  

Osrednji del: obravnavanje nove učne snovi: Obravnava pravljice H. C. Andersena, Palčica. Oblikovanje 

zamisli za strip na papirju. Izdelovanje stripa v računalniški učilnici v programu story jumper.  

Zaključni del: preverjanje: Učenci predstavijo svoje projekte sošolcem. Preverimo, ali so vsi upoštevali 

dana  navodila.  

 

Pripomočki in viri za realizacijo projekta v razredu 

(kratko opišite) 

Oprema (računalniki 1/1, tablice, zvočniki …): računalniki 



  

 

Materialni viri: knjiga, pravljica Palčica  

Programska oprema: StoryJumper, slikar 

Drugo: 

 
a 
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Predvidena aktivnost/izdelek in 

učna oblika 

Učni cilji, ki jih usvajajo učenci in 

taksonomska/e stopnja/e 
Kratek opis aktivnosti Formativno preverjanje znanja 

Obravna književnega dela. 

Frontalna oblika dela.  

 Poslušajo in doživljajo pravljico. 

POZNAVANJE 

Učenci tiho in zbrano doživljajsko poslušajo 

učiteljevo branje pravljice.  

Postavljanje vprašanj, ki poglabljajo 

razumevanje in spodbujajo interes: »kaj 

menite, da se je kasneje zgodilo, kako bi vi 

reagirali/se počutili…« 

Preverjanje razumevanja.  

Skupinska oblika dela. 

 Naštejejo književne osebe. 

 Ločijo glavno književno osebo in 

stranske književne osebe. 

 Razvrstijo književne osebe na dobre in 

slabe. RAZUMEVANJE ter UPORABA 

 

Učenci sodelujejo v pogovoru o zgodbi, ki se 

odvija v pravljici. Odgovarjajo na učiteljeva 

vprašanja.  

Z vprašanji preverjamo razumevanje 

prebranega. Izogibamo se vprašanjem, ki 

zahtevajo odgovore z DA/NE, uporabljamo 

vprašanja tipa pojasnjevanja, interpretacije… 

Zapisovanje idej za 

oblikovanje stripa.  

Delo v paru. 

 Usvajajo način zapisovanja literarne 

stvarnosti, ki je značilen za dramska 

besedila. ANALIZA in SINTEZA 

 

Učenci v paru usklajujejo ideje za oblikovanje 

stripa in jih zapisujejo na papir.  
iz posameznih delov znanega znaš 

sestaviti celoto 

Oblikovanje stripa v 

računalniškem programu 

Story jumper. 

Delo v paru. 

 Povezuje dogajanje s svojimi 

izkušnjami 

Obnavljajo zgodbo tako, da 

dogajanje prikazujejo z uporabo 

sličic/niza sličic oz. s kombinacijo 

sličic in zapisa 

UPORABA/RAZUMEVANJE in 

SINTEZA 

 

Par oblikuje obnovo zgodbe/nadaljevanje 

zgodbe 

Svoje življenjske izkušnje, pričakovanja 

prenese v oblikovanje zgodbe (tudi obratno; 

učenec nauk iz zgodbe uspešno prenese v 

življenje) 

Predstavitev projektov 

sošolcem. 

Skupinska oblika dela.  

 razvijanje kritičnega in objektivnega 

mišljenja, 

 svoje mnenje zna utemeljiti z dejstvi 

                    EVALVACIJA 

 

Predstavitev dela, način dela in primerjava z 

ostalimi sošolci  

Svoje delo za utemeljiti, odgovori tudi na 

vprašanja, ki niso direktno vezana na njegovo 

temo in zna pojasniti svojo vlogo v timu 

 



  

 

 

T E R M I N S K I  P L A N  I N  Č A S O V N A  Z A H T E V A N O S T  

Faza (idejno snovanje, načrtovanje, aktivnost1 …) Terminski plan realizacije Predvidena časovna zahtevnost (št. ur) 

Obravnava književnega dela 10. 11. 2014 1 šolska ura 

Usklajevanje idej v paru, snovanje idej za oblikovanje stripa 

na papir 

 

10. 11. 2014  2 šolski uri 

Delo na računalnikih, izdelava, oblikovanje stripa v 

računalniškem programu Story jumper 

11. 11. – 13. 11. 2014  Vsak dan 2 šolski uri 

Predstavitev projekta sošolcem 14. 11. 2014  2 šolski uri 

   

Metode reflektiranja (kako boste 

spremljali potek vašega dela) 

Dnevnik dela 

 

Diskusija; Med seboj primerjajo mnenja in navajajo nove argumente, probleme osvetljujejo z novega stališča, 

prispevajo lastno védenje o nekem problemu, izražajo lastna stališča, se odzivajo na stališča drugih 

 Drugo 

 


