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Danes boš izdelal strip. Pri urah SLJ si ponovil, kako strip izgleda in kaj vse vanj 

pišemo.  

Pazi, da v stripu večino pove slika, pisanega besedila naj bo čim manj! 

Strip naredi v zvezek. Odpri ga tako, da boš imel dve (2) strani prazni/na razpolago 

za izdelovanje. 

 

Vsako stran zvezka (vsakega izmed listov) razdeli na štiri (4) enake dela. To pomeni, 

da boš dolžino in širino zvezka razdelil na pol in narisal dve (2) ravni črti, da boš dobil 

štiri (4) enake prostorčke, kamor boš risal sličice za strip. 

 

                                             

 



Na dveh listih moraš imeti osem (8) prostorčkov, kamor boš izdelal sličice za strip. 

Kot strip boš narisal eno izvem slovenskih ljudskih pravljic, ki smo ti jih pripravili na 

izbiro.  

! Izdelati moraš celotno pravljico od začetka do konca ! 

 

Slovenska ljudska pravljica:  

O ŠTIRIH GODCIH 

Štirje godci, ki so hodili od vasi do vasi in godli po gostilnah ter se tako preživljali, so 

prišli nekega večera do podrtega gradu. Mesec je obseval razpadle zidove in skozi 

okna so molele veje dreves. Tedaj je rekel eden izmed godcev: »Tovariši, napravimo 

podoknico nekdanjim prebivalcem gradu.« Ostali godci so bili s tem predlogom 

zadovoljni in vsi skupaj so zaigrali veselo poskočnico. Ko so prenehali gosti, je stopil 

iz razvalin majhen, star možiček, se jim zahvalil za godbo in dal vsakemu orehovo 

vejico, rekoč: »Nesite te vejice svojim otrokom!«  

Godci so vzeli vejice, toda med potjo so jih pometali v travo in zabavljali nad starcem: 

»Kaj drugega naj bi nam bil raje dal. Čemu bodo otrokom te vejice, saj jih imajo doma 

dosti.« Samo eden je vtaknil vejico v žep in jo dal otrokom, ko je prišel domov.  

Drugo jutro so pa priskakali otroci k njemu vsi iznenadeni in rekli: »Oče, zakaj si nam 

prinesel tako trde orehe, da jih še raztolči ne moremo. Pa tako lepo rumeni so vsi. 

Takih orehov še nismo videli.«  

Godec je začuden gledal orehovo vejico, na kateri je viselo polno zlatih orehov. Hitel 

je pripovedovat o tej čudni zgodbi svojim tovarišem. Ko so to slišali ostali godci, so šli 

iskat svoje vejice. Ves dan so iskali po travi, vendar so se morali nazadnje vrniti 

praznih rok domov.  

Ta pravljica nas uči, da človek ne sme nikdar prezirati niti najmanjšega daru.  

  

SLOVAR:  

gosti – igrati, zlasti na godala iznenadeni – presenečeni  

moleti – segati bolj daleč (ven, više) od sosednjih stvari zabavljati – posmehljivo, zbadljivo 

govoriti o čem  

 



ali… 

 

Slovenska ljudska pravljica: 

MAMICA DRAVICA 

 
 
Bilo je v tistih časih, ko  naši pradedje rži in pšenice še niso poznali. Tedaj je živel ob 

Dravi na Koroškem zelo bogat ribič. Vse svoje premoženje si je pridobil s tem, da je 

pridno lovil ribe v reki Dravi.   

Poln hvaležnosti je nekega dne vprašal Dravo:   

» Mamica Dravica, s čim naj ti povrnem, ker si mi pomagala do blagostanja?«   

Reka Drava mu je odgovorila:  

» Pojdi daleč po svetu. Tam v daljnem kraju boš našel ljudi, ki imajo bel in ržen kruh, 

od vsakega mi po en hlebec kupi in mi ga prinesi!«   

Ribič se je odpravil na pot in prišel v bogate in lepe kraje. Ljudje so tam jedli, česar on 

dotlej ni poznal: lep kruhek. Kupil je dva hleba, kakor mu je naročila Drava. Ko se je 

vrnil, je vrgel hleb pšeničnega in hleb rženega kruha v Dravo. Nato je Drava začela 

naraščati in je poplavila ves levi in desni breg. Ko pa je voda odtekla, je začela zemlja 

odganjati lepo rž in rumeno pšenico.   

Tako so ljudje dobili seme in povsod so začeli sejati rž in pšenico.   

  

  

  

rž  

  

  

  

pšenica  

  

  

  

blagostanje – obilje materialnih dobrin, imeti vsega na pretek  

  

premoženje – stvari, denar, ki jih ima nekdo v lasti  

  

odganjati – začela je rasti  

 

 



Za izdelovanje lahko uporabiš različne pripomočke. Če boš strip izdelal samo s 

svinčnikom, moraš obvezno robove risb obrobiti s črnim/temnim flumastrom. 

»Zakaj?« Da bo strip dobro viden, ko mi ga boš pokazal na video uri. 

 

Ker izdelek spada tako v ure književnosti kot ure likovne umetnosti,, imaš na 

razpolago štiri (4) šolske ure. Pri izdelku se res potrudi in ne hiti oz. delaj na način, 

»samo da bo narejeno« - POTRUDI SE! 

 

Pri izdelovanju je omejitev samo tvoja domišljija.  

 

Veliko veselja pri ustvarjanju ti želim! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravil: Andrej Filipčič 

Avtor učne priprave se fotografij in posnetkov na kakršenkoli način ne lasti. Gradivo je namenjeno izključno v izobraževalne namene. 


