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• Strip se pojavi, ko se pojavi tisk.

• Prvi strip The Yellow Kid (Rumeni deček), s katerim se 
začenja doba stripa, je ustvaril R. F. Outcoult.

• Prvič je izšel leta 1897 v časopisu The New York Journal. 

Slika 1: Rumeni deček, dostopno na: 
https://search.creativecommons.org/p
hotos/e5d2fb46-4b9f-4a86-85f4-
e8ce4aacf194



• Rumeni deček je nastal, da bi zabaval, in zaslovel, ker so se 
priseljenci z vsega sveta z njim tolažili in učili prvih besed 
angleškega jezika. Strip je opisoval težave vsakdanjih ljudi, 
ti so se z njim hitro poistovetili. Bil je zabaven in je izhajal v 
poceni časopisu, zato so si ga ljudje lahko privoščili.  



• Prvi evropski strip je Tintin. 

• Leta 1930 ga je ustvaril Belgijec Hergé.

Slika 2: Niz Tintinov, dostopno na: 
https://search.creativecommons.org/photos
/53a75288-2475-4854-8eec-
d678616305e6



• Stripi so zelo raznovrstni. Poznamo otroške stripe (Pika 
Nogavička, Mumin …), zgodovinske (Maus, Naš Maister…), 
ljubezenske (Odeje …), seveda tudi tiste s superjunaki
(Spiderman, Batman …) itd. 

Slika 3: Primer stripa s superjunaki,  
dostopno na: 
https://search.creativecommons.org/photos
/a2fad977-9a08-434c-9b86-3d14d5a2f13b

• So črno-beli ali barvni. 

• Eden najbolj slavnih slovenskih 
ustvarjalcev stripov je Miki Muster s 
svojimi liki Zvitorepcem, Lakotnikom, 
Trdonjo. 



• Strip je zgodba v slikah. 

• Sličice so postavljene v 
zaporedje.

• Značilni so okvirčki in 
besedilo v oblačkih.



• Okvirji so 
lahko 
različnih 
oblik.



• Nekatere lastnostni junakov 
razberemo že v imenu.

• Spomnite se na Mikija Mustra in 
njegovega Lakotnika (lačni volk), 
Zvitorepca (premeteni lisjak), 
Trdonje (želva s trdim oklepom). 







• Stripe naši učenci radi berete. Police, na katerih stojijo, so 
zelo oblegane, pogosto tudi kar izpraznjene. 

• V knjižnici hranimo veliko stripov. Omenimo samo nekatere: 
DAVIS, Jim: Garfield; 
DE CECCO, Matej: Šnofijeva druščina; 
GOSCINNY, René: Asterix; 
GOSCINNY, René: Lucky Luke; 
HERGÉ: Tintin; 
MANČEK, Marjan: Modri medvedek;
MUSTER, Miki: Dogodivščine Zvitorepca, Lakotnika in Trdonje;
PILKEY, Dav: Pasji mož;
PILKEY, Dav: Kapitan Gatnik; 
WATTERSON, Bill: Calvin in Hobes. 



Uživajte v branju stripov še naprej. 
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