
Zgodboris: Trije sinovi in kraljične 
Vsak okvir predstavlja eno stran vaše digitalne zgodbe. Dodajte ustrezno število kvadratov. 

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

                                    
 
 
 
 
 
 
 
Dizajn (barva ozadja, font style, special effects): 
Narisano s svinčnikom, pobarvano z barvicami, predstavljen je prizor, ki spada k določenemu delu besedila. Je lastno 
delo, za risanje gradu smo si pomagale s spletom. 
 
Zvok (music, sound effects): lasten zvok 
 
Govor oz. besedilo (dobesedno govorjeno besedilo na strani): 
V daljnem kraljestvu sta živela kralj in kraljica, ki sta imela tri hčere. Ko so bile kraljične še zelo majhne, je kraljica umrla, 
kmalu za tem pa se je za kraljičnami izgubila vsaka sled. Kralj je bil žalosten, ker njegovih hčera ni bilo moč najti. 
 

 

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

 
 
Dizajn (barva ozadja, font style, special effects): 
Narisano s svinčnikom, pobarvano z barvicami, predstavljen je prizor, ki spada k določenemu delu besedila. Je lastno 
delo. 
 
Zvok (music, sound effects): / 
 
Govor oz. besedilo (dobesedno govorjeno besedilo na strani): 
V tem kraljestvu je živela tudi mati, ki je v isti noči rodila tri sinove. Po rojstvu so vsi čarobno izginili. Vsi ljudje so bili 
začudeni, mati pa je bila zelo žalostna. 
 

  



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

 
 
Dizajn (barva ozadja, font style, special effects): 
Narisano s svinčnikom, pobarvano z barvicami, predstavljen je prizor, ki spada k določenemu delu besedila. Je lastno 
delo. 
 
Zvok (music, sound effects): zvok ptic iz Storyjumperja 
 
Govor oz. besedilo (dobesedno govorjeno besedilo na strani): 
Minevala so leta, a o sinovih in kraljičnah še vedno ni bilo ne duha ne sluha.  
Tako je minilo dolgih sedem let. Ko je mati vzdihovala in objokovala svoje sinove, je nekega dne mimo nje prišel berač, 
ki ji je prerokoval:  
»Sinovi se bodo vrnili k tebi čez sedem let, natanko na njihov rojstni dan. Toda opozarjam te, da ne bodo prijazni. Če 
želiš, da postanejo prijazni, stori sledeče: pripravi tri srajce iz sedem let starega blaga in speci tri hlebčke kruha iz sedem 
let stare moke.« 
 

 

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

 
 
Dizajn (barva ozadja, font style, special effects): 
Narisano s svinčnikom, pobarvano z barvicami, predstavljen je prizor, ki spada k določenemu delu besedila. Je lastno 
delo. 
 
Zvok (music, sound effects): / 
 
Govor oz. besedilo (dobesedno govorjeno besedilo na strani): 
Mati je zaskrbljeno začela iskati in spraševati, kje bi lahko dobila sedem let staro blago za srajce in sedem let staro 
moko za hlebčke kruha. Sedem let staro blago je dobila pri starem krojaču, sedem let staro moko pa v starem mlinu, ki 
je bil že sedem let podrt. 
 



 

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

 
 
Dizajn (barva ozadja, font style, special effects): 
Narisano s svinčnikom, pobarvano z barvicami, predstavljen je prizor, ki spada k določenemu delu besedila. Je lastno 
delo. 
 
Zvok (music, sound effects): / 
 
Govor oz. besedilo (dobesedno govorjeno besedilo na strani): 
Ob približevanju sedmega rojstnega dne njenih sinov, je mati s pričakovanjem skrbno pripravila vse, kar ji je bilo 
prerokovano. 
 

 

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

 
Dizajn (barva ozadja, font style, special effects): 
Narisano s svinčnikom, pobarvano z barvicami, predstavljen je prizor, ki spada k določenemu delu besedila. Je lastno 
delo. 
 
 
Zvok (music, sound effects): zvok iz Storyjumperja 
 
Govor oz. besedilo (dobesedno govorjeno besedilo na strani): 
Najprej je prišel prvi sin, ves jezen, skozi vrata. Mati mu je predala srajco iz sedem let starega blaga in mu postregla s 
hlebčkom kruha iz sedem let stare moke. Sin se je preoblekel in najedel, nato pa je postal prijazen. Tako se je  zgodilo 
tudi z drugim in tretjim sinom. 

  



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

 
 
Dizajn (barva ozadja, font style, special effects): 
Narisano s svinčnikom, pobarvano z barvicami, predstavljen je prizor, ki spada k določenemu delu besedila. Je lastno 
delo. 
 
Zvok (music, sound effects): / 
 
Govor oz. besedilo (dobesedno govorjeno besedilo na strani): 
Medtem pa je kralj izvedel, da so se sinovi vrnili domov. Naslednji dan je vsakega posebej poklical k sebi. Prvega sin tako 
vpraša: 
»Kot si pa ti hodil vseh teh sedem let, mar si kje videl moje tri hčere?«  
Odgovori mu:  
»Jaz sem bil v oblakih nad zemljo in sem videl vse mogoče, le vaših hčera nikjer.« 
 

 

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

 
 
Dizajn (barva ozadja, font style, special effects): 
Narisano s svinčnikom, pobarvano z barvicami, predstavljen je prizor, ki spada k določenemu delu besedila. Je lastno 
delo. 
 
Zvok (music, sound effects): / 
 
Govor oz. besedilo (dobesedno govorjeno besedilo na strani): 
Za njim pride drugi sin in kralj ga vpraša: 
»Kot si pa ti hodil vseh teh sedem let, mar si kje videl moje tri hčere?« 
Odgovori mu:  
»Jaz sem bil na zemlji, prehodil sem vsa kraljestva in dežele, srečal različna ljudstva, bogataše in reveže, a vaših hčera 
žal nisem videl.« 

  



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

 
Dizajn (barva ozadja, font style, special effects): 
Narisano s svinčnikom, pobarvano z barvicami, predstavljen je prizor, ki spada k določenemu delu besedila. Je lastno 
delo. 
 
Zvok (music, sound effects): / 
 
Govor oz. besedilo (dobesedno govorjeno besedilo na strani): 
Na koncu še pride tretji sin in kralj ga vpraša:  
»Kot si pa ti hodil vseh teh sedem let, mar si kje videl moje tri hčere?« 
Odgovori mu: 
»Jaz sem bil pod zemljo in srečal sem škrate, vile, duhove in vse oblasti teme, a tudi sem videl vaše kraljične v oblasti 
škratov in zmajev.«  
»Oh, jih je mogoče sploh rešiti?« je ves zaskrbljen vprašal kralj. 

 
 

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

 
Dizajn (barva ozadja, font style, special effects): 
Narisano s svinčnikom, pobarvano z barvicami, predstavljen je prizor, ki spada k določenemu delu besedila. Je lastno 
delo. Za risanje zmaja smo si pomagale s spletom. 
 
Zvok (music, sound effects): zvok iz Storyjumperja 
 
Govor oz. besedilo (dobesedno govorjeno besedilo na strani): 
Tretji sin je s seboj vzel svoja brata in vsi skupaj so premagali zmaja, ki je stražil kraljične. 

 

  



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

 
Dizajn (barva ozadja, font style, special effects): 
Narisano s svinčnikom, pobarvano z barvicami, predstavljen je prizor, ki spada k določenemu delu besedila. Je lastno 
delo. 
 
Zvok (music, sound effects): Lasten zvok 
 
Govor oz. besedilo (dobesedno govorjeno besedilo na strani): 
Kralj jim je bil neizmerno hvaležen, zato je dal vsakemu sinu eno od njegovih hčera za ženo. In vsi so živeli srečno do 
konca svojih dni. 
 


