
ZGODBORIS 
Slike: Lika očeta in Danija sta ustvarjena s pomočjo delov telesa, ki so bili ponujeni v Storyjumperju. Slika igluja je vzeta 
iz Pixabay-a. 
 
Dizajn: Cinzel pisava, velikost 18, velike tiskane črke, ozadje: 
sky 
 
Zvok: posnet neposredno v Storyjumper 
 
Govor oz. besedilo: 
DALEČ NA SEVERU, NA ARKTIKI ŽIVI LJUDSTVO IMENOVANO 
ESKIMI. ŽIVIJO V ZASNEŽENIH PREBIVALIŠČIH, KI SE 
IMENUJEJO IGLUJI. PRAV TAKO V IGLUJU ŽIVI ESKIM DANI S 
SVOJIM OČETOM. 
 
 

 

Slike: Lik Danija prekopiran iz prve strani, drevesa so vzeta iz Pixabaya in poljubno postavljena po površini 
 
Dizajn: Cinzel pisava, velikost 18, velike tiskane črke, ozadje: 
vzeto iz Storyjumpera (snow land) 
 
Zvok: Posnet neposredno v Storyjumper  
 
Govor oz. besedilo: DANI IMA SVETLO POLT, TEMNE LASE IN 
STAR JE 13 LET. ZELO JE BIL RADOVEDEN IN ŽELEL JE RAZISKATI 
OKOLJE V KATEREM ŽIVI. OČE MU PA TEGA NI DOVOLIL, SAJ JE 
TO ZANJ PRENEVARNO. 
 
 
 
 

 

Slike: Dodan element ribiške palice iz Storyjumperja,   
 
Dizajn: Cinzel pisava, bela, velikost 18, velike tiskane črke, ozadje: 
sestavljeno iz več slik, osnovno ozadje predstavlja morje (snow 
land), ki sva ga vzeli iz Storyjumperja. Nato sva čez osnovno ozadje 
dodali zasneženo površino, ki sva jo s pomočjo Pixlr-ja izrezali iz 
slike vzete iz Pixabay-a. 
 
Zvok: Posnet neposredno v Stroyjumper 
Govor oz. besedilo: OČE GA JE, V ŽELJI, DA BI MU USTREGEL 
POVABIL NA RIBOLOV. DANI SE JE OB TEJ NOVICI ZELO 
RAZVESELIL. ODPRAVILA STA SE PROTI MORJU, KJER JE OČE ZAČEL 
LOVITI RIBE. 

 



Slike: Dodan element zajčka, ki sva ga s pomočjo Pixlr-ja izrezali iz 
slike vzete iz Pixabay-a. 
 
Dizajn: Cinzel pisava, bela, velikost 18, velike tiskane črke, ozadje: 
enako kot na strani 3 
 
Zvok: Posnet neposredno v Stroyjumper 
 
Govor oz. besedilo: Medtem, ko je oče Daniju kazal kako mora 
loviti ribe, je on v gozdu, ki je bil v bližini, zagledal belo žival, ki je 
veselo skakljala po zasneženi površini. Zaradi radovednosti ji je 
sledil. 
 

 

Slike: Dodan element Škrata, ki sva ga ustvarili s pomočjo delov telesa, ki jih je ponudil Storyjumper 
 
Dizajn: Cinzel pisava, bela, velikost 18, velike in male tiskane črke, 
ozadje: enako kot na strani 3, s tem, da sva dodale še nekaj dreves 
in jih nekoliko drugače razporedile 
 
Zvok: Posnet neposredno v Stroyjumper 
 
Govor oz. besedilo: 
Ko se ji je približal ni vedel kaj je to. Pojavil se je Snežni škrat, ki 
mu je prišepnil, da je to polarni zajec. Dani se je s škratom 
spoprijateljil in odločil se je z njim nadaljevati raziskovanje po 
gozdu. V tem času pa je oče tako zavzeto ribaril, da sploh ni 
opazil, da Danija ni. 

 

Slike: Dodan element polarne lisice, ki sva ga s pomočjo Pixlr-ja izrezali iz fotografije, ki sva jo našli na Pixabay-i+u 
 
Dizajn:  Cinzel pisava,bela, bold, velikost 18, velike in male 
tiskane črke, ozadje: vzeto iz Pixabay-a 
 
Zvok: Posnet neposredno v Stroyjumper 
 
Govor oz. besedilo: Dani in škrat sta se sprehajala po gozdu in 
kar hitro opazila naslednjo žival. Žival je bila večja od zajca, 
vendar je tudi ta imela bel kožuh. Škrat je Daniju povedal, da gre 
za polarno lisico, ki je lahko tudi nevarna. Pojasnil mu je tudi, da 
ima večina živali na Arktiki bel kožuh, saj se prilagodijo okolju. 
 
 
 
 
 
 
 



Slike: vsi elementi že prej oblikovani in prekopirani 
 
Dizajn: Cinzel pisava, bela, velikost 18, velike in male tiskane 
črke, ozadje: enako kot na prejšnji strani 
 
Zvok: Posnet neposredno v Stroyjumper 
 
Govor oz. besedilo: Medtem, ko je Dani radovedno raziskoval 
Arktiko, je oče opazil, da ga ni. Hitro se je odpravil iskati Danija, 
saj se je prestrašil, da je v nevarnosti. 
 

 

Slike: Dodan element tjulnja, ki sva ga s pomočjo Pixlr-ja izrezali 
iz fotografije vzete iz Pixabay-a  
 
Dizajn: Cinzel pisava, bela, velikost 18, velike in male tiskane 
črke, ozadje: ponovi se 
 
Zvok: Posnet neposredno v Stroyjumper 
 
Govor oz. besedilo: V tem času pa sta se škrat in Dani začela 
približevati morju. Tam sta na obali naletela na žival, ki se je 
premikala po trebuhu. Dani je bil seznanjen, da gre za tjulnja. 
 
 
 
 

 

Slike: Vsi elementi že prej izdelani in tu prekopirani 
 
Dizajn: Cinzel pisava, bela, velikost 18, velike in male tiskane 
črke, ozadje: ponovi se 
 
Zvok: Posnet neposredno v Stroyjumper 
 
Govor oz. besedilo: Ker je škrat Daniju rekel, da so živali tudi v 
morju, se je ta neprevidno nagnil in zdrsnil je v morje. Začel je 
vpiti, kar je slišal že tako zaskrbljeni oče. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slike: Elementa Danija in očeta sta prekopirana, dodali sva okna, omare, sedežno, deko, mizico in kozarec, vse to pa sva 
našli na Storyjumperju 
 
Dizajn: Cinzel pisava, bela, velikost 18, velike in male tiskane črke, 
ozadje: blue 
 
Zvok: Posnet neposredno v Stroyjumper 
 
Govor oz. besedilo: Doma je oči danija okregal, češ, da se sam ne 
sme odpravljati nikamor, saj lahko pride v nevarnost. Dani se je 
padca v vodo prestrašil, vendar je vseeno bil zelo vesel, ker je s 
pomočjo škrata spoznal toliko novih živali. Očetu pa se je 
opravičil in obljubil, da ga bo vedno ubogal. 

 
 


