
VIDEO STORYTELLING

pripovedovanje zgodbe zvideom in tehnika izdelave videov



Vsebina današnje delavnice

1. Pripovedovanje zgodb – pojem, teme, stopnje v zgodbi

2. Scenarij in snemalna predloga (angl. script in storyboard)

3. Pristopi in orodja za izdelavo posameznih sestavin videa -
primeri videov in uporabe različnih pristopov

4. Urejanje videov (angl. editing) – prikaz, napotki in opozorila

5. Finalni koraki – dostopnost, podnapisi, prevajanje



VPRAŠANJE



S katerimi izmed naštetih
izzivov ste se v preteklosti že
soočali?
menti.com

Povezava do Menti ankete

https://www.mentimeter.com/s/2334cdfa21d9c4471cbb0750e7d560e6/e2b31790f172


Pripovedovanje zgodb
pojem, teme, stopnje v zgodbi



Načini posredovanja zgodb

Ustno (ena najstarejših oblik pripovedovanja je govorjena beseda) 

Vizualno (zgodba, povedana z uporabo vizualnih medijev) 

Zapisano (primer so zgodbe, romani, knjige)

Digitalno (pripovedovanje zgodb, ki temelji na digitalni tehnologiji)



Namen pripovedovanja zgodb

Osmislijo življenje, izražajo vrednote in posredujejo kulturo, učijo 

Povezujejo osebo posameznika znjegovimi izkušnjami in življenjem 

Povezujejo zgodovino posameznikov, skupin in kultur



Pripovedovanje zgodb – kaj to je?

https://youtu.be/oQzElVDuXCk
https://youtu.be/oQzElVDuXCk


Zakaj so zgodbe pomembne?

Pritegnejo poslušalce, jih vključijo in angažirajo

Poslušalci se povežejo s pripovedovalcem in njegovo zgodbo 

Pozabijo nase in se vživijo v like zgodbe in njihove situacije, napore,
težave

Poslušalci se empatično postavijo v čevlje likov zgodbe, razumejo 
njihova čustva, misli in odločitve

Zgodba je pomembna tudi za pripovedovalca – vidik učenja



Vrste zgodb

osebne pripovedi o pomembnih dogodkih v življenju (spomini, 
zgodbe o dogodkih v življenju, o krajih v življenju, o tem, kaj
počnemo, ljubezenske zgodbe, zgodbe o odkritjih)

zgodovinske oz. dokumentarne pripovedi – zgodbe, ki preučujejo 
zgodovinske teme in dogodke, ki nam pomagajo razumeti preteklost

zgodbe, namenjene informiranju ali poučevanju gledalca o 
določenem konceptu ali praksi



Značilnosti dobre zgodbe

ena, jasno opredeljena tema

dodelan koncept zgodbe  

uporaba žive besede, slik,
prijetnih zvokov in ritmov

karakterizacija likov  

zvestoba viru

primernost za poslušalce

dramska privlačnost Vir: Little White Lies



Vodenje zgodbe



Zgradba zgodbe

https://youtu.be/PIH9NvDwrP0
https://youtu.be/PIH9NvDwrP0


Načrtovanje digitalne zgodbe

1. Razvijte idejo

2. Izberite temo, načrtujte digitalno zgodbo

3. Izvedite raziskavo na to temo

4. Zapišite scenarij (ang. Script)

5. Poiščite, ustvarite in dodajte slike

6. Spoštujte avtorske pravice

7. Ustvarite snemalno predlogo (angl. Storyboard)

8. Posnemite in dokončajte video



Scenarij in snemalna predloga



Načrtovanje digitalne zgodbe in
ustvarjanje videa

https://elearningproject.eu/wp-
content/uploads/2021/11/Reco
rding-plan.pdf

https://youtu.be/kGGcIctFvfk
https://youtu.be/kGGcIctFvfk
https://elearningproject.eu/wp-content/uploads/2021/11/Recording-plan.pdf


Primer

Vir: Jaksic, N.



NALOGA, 1.del
Tema, scenarij, snemalna predloga



Zasnova scenarija



Snemalna predloga



Napotek za oddajo

Delo v skupini

Na kos papirja večjega formata zapišite
zasnovo scenarija ter narišite osnutek
snemalni predloge – kot predlagano na
drsnicah

S telefonom skenirajte QR kodo na levi  
in odprite Padlet

Kliknite na + v Padletu  

Uporabite funkcijo fotoaparata,
poslikajte svoj izdelek

Dodajte tudi načrtovan naslov videa in
ime/številko vaše skupine

Kliknite na +in uporabite fotografiranje

Povezava do skupinskih rezultatov

https://padlet.com/valerijdermol/h9k6e433771fhq26


SE VRNEMO KMALU …



Pristopi in orodja za izdelavo posameznih
sestavin videa
primeri videov in uporabe različnih pristopov



Izdelava sestavin videa – snemanje s
telefonom ali kamero

Urejeno in mirno okolje  

Svetloba

Horizontalna pozicija

HD, 16:9

Stojalo

Pripoved & teleprompter

Preizkus

https://youtu.be/2ziBWpi0IQw
https://youtu.be/2ziBWpi0IQw


Izdelava sestavin videa – snemanje
zvoka in govora

Snemanje videov 

Telefon ali diktafon  

Pretvorba teksta v
govor

Voiceover

Kakovost mikrofona

Teleprompter

https://youtu.be/u1F-FHpwv6M
https://youtu.be/u1F-FHpwv6M


Izdelava sestavin videa – snemanje
računalniškega zaslona

https://youtu.be/kYRPaNDCWJM
https://youtu.be/kYRPaNDCWJM


Druga koristna orodja

Knjižnice z grafičnimi materiali in
videi (Pixabay, Pexels, Yayimages,
Canva, Mixkit)

Knjižnice zglasbo (YouTube, Mixkit)  

Transkripcije (Transcribe by Wreally)

Animacije (Renderforest, Toonly,  
Doodley, Animaker, OpenToonz)

Kompresiranje grafičnih datotek
(TinyPNG)

Pretvarjanje MP3 v MP4, PDF v JPG,  
itd. (razne spletne aplikacije)…

https://pixabay.com/
https://www.pexels.com/?locale=en-us
https://yayimages.com/
https://www.canva.com/
https://mixkit.co/
https://transcribe.wreally.com/
https://www.renderforest.com/animation-maker
https://www.animaker.com/
https://opentoonz.github.io/e/
https://tinypng.com/


Nekaj nasvetov za snemanje

Posnemite čim več – za vsak primer

Opazujte in spremljajte okolico (premikanje senc, spreminjanje 
svetlobe, hrup …)

Če se da, uporabljajte stativ

Izogibajte se hrupnim prostorom

Preverite stanje baterij in delovanje vseh naprav, preden pričnete s 
snemanjem

Preverimo tehnične specifikacije videa, po potrebi jih prilagodimo
(HD, 4K, 25fps, 60fps …)

Sledite zastavljenemu načrtu



NALOGA, 2. del
Snemalni načrt



Tehnično ozadje k snemalni predlogi

Dodajte tehnične vidike izdelave videa:

- Slika (video, fotografije, grafike, animacije …)

- Zvok (glasba, zvočni efekti …)

- Orodja (telefon, kamera, animiranje …)

- Animiranje prehodov, itd.



Primer 1

Vir: Roberts, J.



Primer 2

Vir: Chan, K.



Napotek za delo

Delo v istih skupinah

Vstopite v Padlet

Pod objavo fotografijo svoje skupine
dodajte komentar

PRIMER:

Scena 1: snemanje s telefonom,  
kamera se pomika proti osebi

Scena 2: hiter prehod na sceno,  
zvočni efekt ure

…

Povezava do skupinskih rezultatov

https://padlet.com/valerijdermol/h9k6e433771fhq26


Urejanje in obdelava videov
prikaz, napotki in opozorila



Kaj pa sedaj?
• Videoposnetki, fotografije, avdio 

posnetki, grafike, idr.

• Obdelava v smiselno celoto

• Različni programi

• Časovnica (slika, zvok)

• Sledimo zastavljenemu načrtu



OpenShot

• Brezplačen program

• Dobra alternativa profesionalnim

• Omejeno število predlog, prehodov

• Intuitiven



Adobe Premiere Pro

• Plačljiv program

• Neomejeno možnosti

• Možnost uporabe predlog



Primer videa



https://youtu.be/uURocrHd2rk
https://youtu.be/uURocrHd2rk


Canva

• Brezplačen program (‚pro‘ plačljiva  
različica)

• Sestavljanje po principu drsnic

• Osnovne možnosti uporabe glasbe

• Enostavna uporaba za kogar koli



Primer videa



https://youtu.be/S6nx5kTuJfc
https://youtu.be/S6nx5kTuJfc


Toonly & Doodly

• Plačljiva programa

• Izdelava animacij

• Že izdelane figure, predmeti,
podobe …



Animaker

• Brezplačna različica (logo ostane) in  
plačljive različice

• Izdelava animacij

• Nabor izdelanih figur in akcij



PowerPoint

• Snemanje videa po drsnicah

• Program sledi premikom med  
drsnicami in snemanim zvokom

• Shranjevanje kot MP4



Primer videa



https://youtu.be/O0YtVRtzvc8
https://youtu.be/O0YtVRtzvc8


Finalni koraki
dostopnost, podnapisi, prevajanje



Dostop do videa

Formati video datotek (MP4, AVI, WMV, MOV, MKV itd.) 

Velikost datotek

Kakovost (HD 1080P (1920x1080), HD 720P (1280x720), SD 480P
(640x480), itd.)

Shranjevanje v oblaku (npr. Google Drive, MS OneDrive, Dropbox)

YouTube -spletna stran za izmenjavo videoposnetkov, ki jih 
uporabniki lahko pregledujejo, komentirajo in ocenjujejo

Vimeo -platforma za souporabo videa



YouTube kanal



Dodajanje videov na YouTube kanal

https://youtu.be/598SNDquCtw
https://youtu.be/598SNDquCtw


Dodajanje podnapisov YouTube
videom

https://youtu.be/598SNDquCtw
https://youtu.be/598SNDquCtw


Vabilo



Video tekmovanje v
projektu MED2Iah
• Tema medkulturne zgodbe

• Rok za oddajo: 31. marec 2022

• Vsi videoposnetki bodo predstavljeni na  
študentski konferenci KoME, 14. aprila  
2022

• Najboljši videoposnetki bodo  
posredovani na EMUNI univerzo –
tekmovanje

• Več informacij in napotki TUKAJ

https://1drv.ms/b/s!AvQKUTdKjyTDgs1CYzeeYiFmCurTYA?e=ITD2X3


Video tekmovanje v
projektu MicPlaPROB
• Tema tekmovanja: Svet brez  

mikroplastike

• Tekmovanje predvideno v septembru
2022

• Več podrobnosti in nagrade bodo  
objavljene v prihajajočih mesecih



HVALA.

Kontakt: 

valerij@dermol.si 

spela@dermol.si

mailto:valerij@dermol.si
mailto:spela@dermol.si

