
 

 

Digitalna zgodba - snemalna knjiga:  
Vsak okvir predstavlja eno stran vaše digitalne zgodbe. Dodajte ustrezno število kvadratov. 

Slike (splošne ali specifične, lokacija, če je znana): Osnovna šola Polje 

 
 
Dizajn (barva ozadja, font style, special effects): pisava Arial 
Zvok (music, sound effects): Hey! (pridobljeno s spletne strani Bensound) 
Govor oz. besedilo (dobesedno govorjeno besedilo na strani): 
T: Živijo! 
E: O, živijo! 
T: Kako je bilo v šoli? 
E: Dobro. 
T: Ali greva domov? 
E: Ja, pa pojdiva. 
 
T: Ali si že opazovala v kako lepem mestu živiš. 
E: Ne, nisem. Večinoma se igram doma ali pa v šoli. Redko sem v mestu. 
T: No, pa si danes oglejva mesto! 

 



 

 

Slike (splošne ali specifične, lokacija, če je znana): Bloki v Polju 

 
Dizajn (barva ozadja, font style, special effects): / 
Zvok (music, sound effects): Hey! (pridobljeno s spletne strani Bensound) 
Govor oz. besedilo (dobesedno govorjeno besedilo na strani): 
T: Poglej te čudovite bloke. Vsako večje mesto ima vsaj kakšen tak blok. Blok je večnadstropna hiša, v kateri je več 
stanovanj.  

 

Slike (splošne ali specifične, lokacija, če je znana): slaščičarna Lunca 

 
Dizajn (barva ozadja, font style, special effects): / 
Zvok (music, sound effects): Hey! (pridobljeno s spletne strani Bensound) 
Govor oz. besedilo (dobesedno govorjeno besedilo na strani): 
E: O, v to slaščičarno me je mami peljala, ko sem imela rojstni dan! 
T: Waw, tale slaščičarna je res ena izmed najboljših v tem mestu.  
E: Zelo dober sladoled imajo. 
T: A res? Kateri je pa tvoj najljubši? 
E: Jagoden. 



 

 

 

Slike (splošne ali specifične, lokacija, če je znana): Vrtec Miškolin 

 
Dizajn (barva ozadja, font style, special effects): / 
Zvok (music, sound effects): / 
Govor oz. besedilo (dobesedno govorjeno besedilo na strani): 
 
T: To stavbo si pa obiskovala preden si začela hoditi v šolo. Ali mogoče veš kaj je ta stavba? 
E: Hmm. V-r-t-e-c M-i-š-k-o-l-i-n. Aha! To je vrtec! 
T: Ja, res je! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Slike (splošne ali specifične, lokacija, če je znana): Banka in Pošta Ljubljana Polje 

 
Dizajn (barva ozadja, font style, special effects): pisava Arial 
Zvok (music, sound effects): zvočni posnetek  
Govor oz. besedilo (dobesedno govorjeno besedilo na strani): 
T: Ti dve stavbi pa zagotovo poznaš. 
E: Seveda! 
 
T(ob sliki): Na desni strani je POŠTA, pred katero stoji rumen nabiralnik, kamor lahko oddamo svoje pismo, ki smo ga 
napisali prijatelju. Na pošti pa lahko tudi pošiljamo pakete in jih prevzemamo ter kupujemo znamke. 
Na levi strani pa vidimo BANKO. Tja se odpravimo, ko želimo shraniti svoj denar, ki smo ga imeli doma ali ko ga želimo 
dvigniti. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Slike (splošne ali specifične, lokacija, če je znana): Telefonska govorilnica 

 
Dizajn (barva ozadja, font style, special effects):/ 
Zvok (music, sound effects): zvočni posnetek  
Govor oz. besedilo (dobesedno govorjeno besedilo na strani): 
E: Zakaj pa tam piše telefon? 
 
T(ob sliki): To je TELEFONSKA GOVORILNICA. Ko še ni bilo prenosnih telefonov, smo uporabljali telefonske govorilnice, 
da smo lahko poklicali kar iz mesta, kogar smo potrebovali na njegov domač telefon 
 

 



 

 

Slike (splošne ali specifične, lokacija, če je znana): Pred Pošto Ljubljana Polje 

 
Dizajn (barva ozadja, font style, special effects): pohitren video 
Zvok (music, sound effects): Hey! (pridobljeno s spletne strani Bensound) 
Govor oz. besedilo (dobesedno govorjeno besedilo na strani): 
T: Ali imate danes veliko domače naloge? 
E: Ojoj! Pozabila sem puščico v šoli! Moram jo iti iskat. 
T: Jaz žal ne morem iti s tabo nazaj, lahko ti pa torbo odnesem domov. 

 

Slike (splošne ali specifične, lokacija, če je znana): Ljubljana Polje 
Posnetek celotne poti v obratnem vrstnem redu (vrtec, slaščičarna, bloki). 
Dizajn (barva ozadja, font style, special effects): pohitren video 
Zvok (music, sound effects): Hey! (pridobljeno s spletne strani Bensound) 
Govor oz. besedilo (dobesedno govorjeno besedilo na strani): 
T: To stavbo si pa obiskovala preden si začela hoditi v šolo. To je vrtec. 
 
T: Tukaj prodajajo slaščice in sladoled. To je slaščičarna. 
 
T: To so večnadstropne hiše, v kateri je več stanovanj. To so bloki. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Slike (splošne ali specifične, lokacija, če je znana): 

 
Dizajn (barva ozadja, font style, special effects): pisava Arial 
Zvok (music, sound effects): Hey! (pridobljeno s spletne strani Bensound) 
Govor oz. besedilo (dobesedno govorjeno besedilo na strani): 
E: Pa sem jo našla! Sedaj bom lahko naredila domačo nalogo. 

 
 


