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Uvodna motivacija

• Risanka je znana tudi pod imenom Bojan ali Slikar Bojan, njen avtor, režiser 

in scenarist je Branko Ranitović. Nastajala je med letoma 1978 in 1999, kar 

pomeni več kot 25 epizod. Animirani risani film je dolg okoli pet minut in 

spremljamo čudoviti barviti svet, ki ga Bojan slika s tremi osnovnimi 

barvami.

• https://eucbeniki.sio.si/lum9/2429/index2.html

https://eucbeniki.sio.si/lum9/2429/index2.html


ANIMACIJA

• Beseda animacija je latinskega izvora. 'Anima' pomeni duša, zato 
glagol 'animare' pomeni oživljanje, dajati nečemu dušo.

• Izraz animacija označuje posebno obliko filma, kjer ustvarjamo iluzijo gibanja s hitrim 
prikazovanjem sličic. Vsaka izmed sličic se nekoliko razlikuje od prejšnje.

• Glede na način izdelave animacije ločimo:

•
- risani film (risba na celulojdnih folijah), 24 sličic za 1 sekundo
- stop motion animacijo (animacija lutk in predmetov) ter
- računalniško animacijo.



STOP MOTION ANIMACIJA

• Animacija lutk in predmetov. V tem primeru snemamo s fotoaparatom sliko 
za sliko. Iluzijo gibanja ustvarjamo s premiki, gibi različnih predmetov ali 
figur, izdelanih iz različnih materialov.

• Priljubljeni so mehki gnetljivi materiali, saj preprosteje ustvarimo spremembe 
oblikam

• Pri izdelavi tovrstne animacije potrebujemo fotoaparat na stojalu, primerno 
osvetlitev in ustrezno ozadje.



STOP MOTION STUDIO

https://www.youtube.com/watch?v=2jCQgTntchA

NAVODILA (PREGLEDAMO SKUPAJ Z ODPRTO APLIKACIJO)

https://www.youtube.com/watch?v=2jCQgTntchA


PRIMERI ANIMACIJ

• Andrej (2.razred) https://www.youtube.com/watch?v=07jxIgaJ5gI

• FVZ

• Voščilo 
https://drive.google.com/file/d/1UawMTymQXzFza_UW8OmFpVxOZ0IW2nh9
/view?usp=sharing

•

https://www.youtube.com/watch?v=07jxIgaJ5gI
https://drive.google.com/file/d/1UawMTymQXzFza_UW8OmFpVxOZ0IW2nh9/view?usp=sharing


Kje vse lahko uporabim animacijo?

• SLJ: voščilo, čestitka, strip, opis rastline, poklica…, učenje črk, 

• MAT: risanje geo.likov, teles, postopek računanja…

• GEO: pot po krajih (ekskurzija), predstavitev kraja, podnebja…

• ZGO: širjenje ozemlja pri vojnah, razvoj človeka, boji ljudstev…

• BIO: prehranska veriga, delovanje človeških organov, razvoj rastlin, 

fotosinteza…



VAJA

• Iz papirja izrežite črke vašega imena

• Pojdite v pare ali si med seboj pomagajte

• Postavite telefon ali tablico tako, da bo čim bolj pri miru (ena oseba drži 

telefon in slika, druga premika črke)

• Sestavite iz črk svoje ime in naredite animacijo (podobno kot voščilo)



Hvala za pozornost in veliko ustvarjalnosti!


