
Pozdravljen/pozdravljena! 

Čeprav so nižji razredi že pričeli s poukom v šolskih klopeh, je za nas oblika pouka žal še vedno na daljavo, 

zato ti v elektronski obliki podajam navodila za delo pri Likovnem snovanju I, katerega imaš danes na 

urniku. 

Prejšnjo uro si usvojil/usvojila pomembne učne pojme o stripu in sicer nekaj o zgodovini in zgradbi stripa 

ter primere stripa na slovenskem.  

Da se boš lahko lotil/lotila likovne naloge, moraš razumeti kaj je to kader, pasica, sekvenca, široki plan ali 

total, srednji plan, veliki plan in detajl. Vedeti moraš da je strip zaporedje sličic ter besedila, ki je v oblačkih 

različnih oblik. Da bo tvoj strip zanimiv, je pomembno tudi, da veš, da črke večkrat zamenjajo razni znaki 

oziroma simboli ter da je največkrat glavni junak vedno enak ter tudi enako oblečen. 

Vse omenjene informacije najdeš v spletni učilnici v Powerpoint predstavitvi Nekaj o stripu. Če ti je ob 

prebiranju snovi kaj nerazumljivo, mi piši na mail, da ti bom poskusila pojasniti oziroma bom načrtovala 

Zoom srečanje v prihodnjih urah za dodatno razlago.   

Danes prični z izdelovanjem svojega barvnega stripa z naslovom Puščica. 

Pri prejšnjih urah likovnega snovanja si moral/morala pogledati risanko v spletni učilnici z naslovom 

Puščica. Nadaljnja naloga je bila predstaviti omenjeno risanko z desetimi povedmi. Če si to naredil/naredila, 

imaš vse pripravljeno za svoj strip. (vrstni red del pri tej likovni nalogi je torej – ogled risanke – 10 povedi, 

ki opišejo risanko – strip z 10 kadri). 

Danes torej na A4 format papir nariši strip z naslovom Puščica (uporabi obe strani papirja). Strip mora 

vsebovati deset poljubno velikih kadrov (za vsako napisano poved en kader). Kadri morajo vsebovati 

sličico ter besedilo ali simbole, povezane s povedjo, ki so jo napisal/napisala. Ne pozabi vključiti tudi 

naslova ter navedbo avtorja (le-to naj bo znotraj enega od kadrov, vendar naslov ne sme predstavljati enega 

kadra – če boš načrtoval/načrtovala cel kader samo za naslov, jih moraš imeti skupno potem enajst). Vrstni 

red del pri tej likovni nalogi je torej – ogled risanke – 10 povedi, ki opišejo risanko – strip z 10 kadri (brez 

vseh opravljenih korakov likovne naloge ne bom štela kot opravljene). 

Za danes bo dovolj, če boš strip narisal/narisala s svinčnikom. 

V naslednjih urah pa boš strip izpopolnil/izpopolnila ter ga pobarval/pobarvala s suhimi barvicami ter 

obrobil/obrobila s črnim flomastrom.    

V kolikor boš potreboval/potrebovala pomoč mi lahko s svojega šolskega maila pišeš na mail 

linda.ropret@guest.arnes.si 

Ostani zdrav/zdrava! 
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