
1. NALOGA: WOMIT FÄHRST DU ZU …? (Kako greš do …?) 

Najprej si ponovi prevozna sredstva v zvezku, nato pa reši naloge: VAJA 1, VAJA 2. Slednjo 

reši večkrat, saj se sličice spreminjajo. Če ti katera beseda dela težave, jo zapiši v zvezek. 

Ponovi si tudi razlago od prejšnjič in nato reši VAJO 3. Si imel težave z glagolom fahren? V 

vsakem primeru ga z VAJO 4 utrdi. Rešene povedi iz vaje 3 in vaje 4 prepiši v zvezek. Zmoreš 

tudi TO? Vem, da ti bo uspelo. Potrudi se in rešitve zapiši v zvezek. Vse narejene naloge v 

zvezku poslikaj in mi pošlji.  

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. 
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