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Uvod v strip  

Učenje nemških nepravilnih glagolov skozi strip je bila drzna odločitev v okviru 
projekta SKUM - Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno 
vzgojo, ki podpira koncept vzgoje in izobraževanja preko umetnosti. Drzna zato, 
ker je bilo potrebno ves čas procesa misliti, kako likovno izraženo zgodbo 
dopolniti z nemškimi besedami  na način, da bodo učenci ugledali smisel 
uporabe glagolov in z večkratnim ponavljanjem slednje skozi zgodbo tudi 
utrjevali. Ker je izvedba procesa potekala v času zahtevnih epidemioloških 
razmer, smo na šolah iskali način, kako kombinirati različne modele 
poučevanja, da bodo imeli učenci, ki so bili veliko doma in malo v šoli, od pouka 
čim več, tako z vidika učenja kot sodelovanja in druženja ter premagovanja 
osebnih stisk (Štirn Janota, Kroflič in Štirn 2022). 

Učenci so učenje nemščine povezali z estetsko izkušnjo, ki jo V. Vecchi (2010), 
atelieristka v vrtcih Reggio Emilia, imenuje aktivator učenja, saj združuje humor, 
podpira in neguje učenje, ki ne temelji samo na posredovanju informacij ter vodi 
do občutljive empatije in odnosa do stvari, ki ustvarjajo povezave.  

Da jim je uspelo drzne izzive uresničiti, je pripomogla odprtost učiteljice za 
drugačne, kreativne pristope, saj so učenci namesto klasičnega utrjevanja 
slovnice in oblik nepravilnih ter pravilnih glagolov v pretekliku imeli možnost 
drugačne pedagoške izkušnje: skupaj z umetnikom so najprej iskali in prebirali 
nemške stripe, se zabavali s prevodi, ustvarjali likovne predloge in stripovske 
komentarje. Pripomoglo je dobro sodelovanje umetnika, ki je s svojim 
sproščenim, humornim, a zelo premišljenim metodičnim pristopom vstopal v 
dialog z učenci, se odzival na njihove izdelke, jih izzival k iskanju povezav … 
Svoj vložek so dodali učenci, ki so kdaj vsak iz svojega  konca sobe ali skupaj 
v razredu v sodelovanju podajali ideje in predloge za nastajanje kratkih zgodb. 
Vodstvo šole, oz. ravnateljica, je bila vseskozi podpora pri uresničevanju 
inovativnih načinov doseganja učnih in vzgojnih ciljev. 

Mogoče skozi tovrstno izkušnjo učenja učencem ni uspelo v celoti utrditi in se 
naučiti nepravilnih glagolov, so pa zagotovo izkusili učenje kot  užitek, čudenje, 
lepoto in resnost ter tako presegli  brezbrižnost, ki jo povzroča  preveč pošolano, 
od življenjskih problemov otrok in mladostnikov oddaljeno znanje (Učenje 
nemške slovnice, halo?).  

 

Petra Štirn Janota, Robi Kroflič in Darja Štirn, Zavod PETIDA in UL FF 
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Kot daje slutiti že sam naslov zbirke krajših stripov, ki so nastali v sodelovanju 
z umetnikom Izarjem Lunačkom,  hudomušne zgodbice izpod peres nadobudnih 
devetošolcev prepletajo nemščino kot tuji jezik in verbalno vizualni medij – strip. 
Takšen način učenja nemščine se je pokazal za izredno učinkovitega in dvignil 
motivacijo za učenje tujih jezikov. Umetnikova nota je navdušila učence in v njih 
prebudila ustvarjalno žilico za pisanje v nemščini in risanje stripov. S tem so bili 
doseženi namen in realizirani cilji, ki smo jih zastavili na samem začetku našega 
sodelovanja. Učenci so zopet našli povezavo med nemščino in njihovim 
vsakdanom ter z novim zagonom poprijeli za učenje določenih vsebin. 

Jasna Ivanušič, učiteljica nemščine in angleščine 

 

 

Sodobni pristopi in povezovanje so nujni za uspešno delo sodobne šole. Izkušnja 
umetnika v dopolnjevanju učitelja praktika omogoča učencem novo izkušnjo 
doživljanja pouka in učenja. Osmišlja le-to in mu daje moment zanimivosti, 
igrivosti, kar doprinese k izboljšanju motivacije za učenje in tudi »boljše« znanje.  
Strokovni delavci pa pridobijo izkušnjo po-vezovanja in izhoda iz cone udobja 
klasičnih priprav.  

    Mateja Leskovar Polanič, ravnateljica  

 

 

Že v 8. razredu smo začeli izdelovati stripe v nemščini z nepravilnimi in 
pravilnimi glagoli, z namenom, da bi si zapomnili oblike le-teh. V 9. razredu smo 
z delom nadaljevali. V skupinah po štiri smo si  izmislili kratko zgodbo, narisali 
slike ter pripisali besedilo. Izar Lunaček je podajal nasvete za izdelavo stripov, 
učiteljica Jasna pa je besedila slovnično uredila. Nastali so zabavni stripi, poleg 
tega smo se pri izdelavi le teh tudi zabavali. Menim, da je tak način učenja 
efektiven, saj smo si učno snov lažje zapomnili.  

                                                                        Tija Gajser, učenka 9. razreda  

 

 

 

 

 

 

 

 


































