
1. NALOGA: WAS GIBT ES IN DER STADT? (Kaj je v mestu?) 

Ker je seznam stavb v mestu obsežen, bosta s spodnjimi vajami ponovila osnovno besedišče, 

ki ga morata znati. Na TEJ strani vaju čakajo štiri naloge. Pazita, tokrat imamo vprašalnico 

Wohin?,  zato morata uporabiti 4. sklon. (Pomni: in + das = ins) Rešita jih, si preverita (klik 

na prüfen), rešitve prepišita v zvezek, poslikajta in mi pošljita. Nato naredita še slušno 

razumevanje v delovnem zvezku (str. 62, nal. 15). Rešitve zapišita v obliki besedila v zvezek, 

poslikajta in pošljita. Npr.: Mojca in Marko se srečata pred šolo. Šola je/leži v Šolski ulici, 

poleg knjižnice. Dobita se ob 12.00 uri. 

2. NALOGA: OSTERN (Velika noč) 

In dieser Woche feiern wir Ostern. V tem tednu bomo praznovali veliko noč. V tem VIDEU si 

poglej, kako je na svet prišel velikonočni zajec (der Osterhase). Zum Spaß      .  

Na kaj pomislita ob besedi velika noč? Verjetno na pisanice (Ostereier), šunko (Schinken), 

potico (Nussstrudel)  … V tej VAJI najdeš nekaj besed, povezanih z veliko nočjo. Če hočeš, si 

jih lahko zapišeš v zvezek.  TUKAJ se preizkusi, če si si kaj zapomnil. Ti uspe rešiti katero 

izmed velikonočnih ugank (Osterrätsel)?  

V Nemčiji imajo običaj, da velikonočni zajec (beri starši) ponoči skrije otrokom na vrtu okrog 

hiše ali v stanovanju pisanice in sladkarije (predvsem čokoladna jajčka), otroci pa jih v 

nedeljo zjutraj veselo iščejo. Kako sta Mia in Max čakala na zajčka, si lahko prebereš v kratki, 

zabavni velikonočni zgodbi Warten auf den Osterhasen. Se ti zdi besedilo pretežko? Potem 

raje poslušaj in zapoj  PESEM o velikonočnem zajčku. V tem DOKUMENTU najdeš besedilo s 

prevodom. Am Sonntag kannst du den Ostertisch dekorieren: TAKO bo vaša velikonočna 

miza videti še lepša. Namesto lepilnega 

traka uporabi sponko s spodnje strani. 

 

         FROHE OSTERN! 

 

Lepe praznike v krogu družine ti želi deine Deutschlehrerin Barbara. 

http://www.lehrerlenz.de/was_gibt_es_in_der_stadt.html
https://www.youtube.com/watch?v=wsm1hS79OsA
https://h5p.org/node/600157
https://h5p.org/node/584837
https://drive.google.com/file/d/1egDWLif0kun3CyHL0vajVd6PvktQFMF_/view?usp=sharing
https://www.elkeskindergeschichten.de/2016/03/07/warten-auf-den-osterhasen/
https://www.youtube.com/watch?v=IAS_Jtri1CY
https://drive.google.com/file/d/1TmePx6YyVwUuOCEVf4EXMhvSv_ODgPLn/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=k5SoOQZSGWw

