
Hallo liebe Siebtklässler! 

Pridno sestavljate opise oseb in razreda. Če to še niste storili, se čimprej potrudite. Povezavo 

večkrat preverite in popravite napake. Če imate kakršnekoli težave, mi pišite.  

 

1. NALOGA: UNSER SCHULDIREKTOR (Naš ravnatelj)  

Ko se pogovarjaš s prijateljem, uporabljaš zaimek du (ti). Kateri zaimek uporabljaš, ko se 

pogovarjaš z ravnateljico? Ja, res je, to je Sie (Vi). Če spremenimo osebo (du – Sie), se bo 

spremenila tudi končnica pri glagolu. Du ima končnico -st, Sie pa končnico -en. Torej: 

Wo wohnst du? – tako vprašamo, ko tikamo           Wie alt bist du?    Hast du Geschwister? 

Wo wohnen Sie? – tako vprašamo, ko vikamo         Wie alt sind Sie?  Haben Sie Geschwister? 

Alles klar? Vse jasno? Če ni, mi piši.  

Prisluhni intervjuju v učbeniku na strani 68 (naloga 6) ter v zvezek zapiši vprašanja, ki sta jih 

učenca zastavila ravnatelju. Npr.: Wo wohnen Sie?.  Pomagaj si tudi z nalogo 8. Zraven zapiši 

kratke odgovore.  Rešeno nalogo poslikaj in mi pošlji. Za utrjevanje pa naredi še nalogi 7 in 8 

v delovnem zvezku na strani 47. Pravilnost rešitev si preveri v spletnem delovnem zvezku. Če 

česa ne razumeš, mi piši, da ti pojasnim. 

 

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). Malo za hec      .  

Na kaj pomislite 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 

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


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. Če ti je bila pesem všeč, se nauči (vsaj) refren.  

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. 

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

