
OPIS                        15.5. 

 

Lep pozdrav, drage učenke in učenci.  

Najprej se bomo lotili opisa. Opiši kar sebe.   

 

1. Poslan opis bom najprej pregledal in popravil. Opisa ne ocenjujem, zato 

brez skrbi, potrudi se po najboljših močeh. Popravim ga preden se 

lotiš plakata. Če rabiš pomoč, mi piši na mail in se dogovoriva, kako se 

slišiva. Če bo možno, bom od 25.5. pomagal in ocenjeval tudi v šoli. 

2. Ko opis pregledam, se lahko lotiš izdelave plakata (do 26.5.) in se pripraviš 

za govorni nastop. 

3. Govorni nastop bi bil v normalnih razmerah naša druga ocena v tej 

konferenci. Seveda se lahko dogovoriva, da pred ocenjevanjem nastop 

tudi vadiva.  

4. Ocenjevanje bo zadnji teden v maju oz. po dogovoru. Ker bom od 18.5. v 

šoli, bom predvidoma dosegljiv popoldan.  

5. Plakat bom upošteval pri vseh, ki boste med oceno.  

Kako se lotite opisa?  

 Potrudi se po najboljših močeh, piši sam, da bo potem tudi lažja 

predstavitev.   

 O sebi lahko napišeš vse, kar smo se učili: 

kako ti je ime, koliko si star, kje živiš, naslov, kaj delaš, kakšno telefonsko 

številko imaš (izmišljeno), kako je ime tvojim družinskim članom, kakšne 

hobije imaš, kakšne postave si, kakšen si po značaju, opišeš kakšne barve so 

tvoje oči, lasje…, kakšna oblačila nosiš, katera je tvoja najljubša barva, kaj 

rad ješ in piješ (to dodam naslednji torek)…  

Na naslednji strani bom dal primer opisa, da vam bo v pomoč. Pogoste fraze 

in besede bom dal na tretjo, na zadnjo stran pa nekaj navodil in pomoč za 

pripravo plakata.  

 



 

 

Kako bi se opisal Jan? 

 

 

 

 

 

 

 

Mein Name ist Jan Cestnik. Ich bin zehn Jahre alt und gehe in die 

Grundschule. Ich wohne in Domžale. Meine Adresse ist Kolodvorska 

cesta achtzehn. Meine Telefonnummer ist 555-37-38.  

Mein Vater heißt Primož, er ist achtunddreißig Jahre alt. Meine 

Mutter heißt Valerija, sie ist sechsunddreißig Jahre alt. Ich habe 

auch eine Schwester und einen Bruder. Meine Schwester heißt Pia, 

sie ist sieben Jahre alt. Mein Bruder heißt Martin, er ist fünf. Mein 

bester Freund heißt Tilen. 

Ich bin klein und schlank. Ich bin lustig, froh und freundlich. Mein 

Gesicht (obraz) ist rund, meine Augen sind blau und meine Haare sind 

braun. Ich trage Hosen, rote Schuhe und ein Hemd. Mein 

Schulranzen ist blau. Meine Lieblingsfarbe ist hellrot. Ich spiele 

gerne Fußball. Ich esse gerne Pizza und trinke gerne Cola.     

 

 



POGOSTE FRAZE 

 

Ich bin – jaz sem   

Ich habe – jaz imam 

Ich trage – jaz nosim… 

Ich wohne in/ich lebe in – stanujem, živim v  

mein – moj (Name, Vater, Opa…) 

meine – moja (Lieblingsfarbe, Mutter, Oma…)  

Er/Sie ist __ Jahre alt. - Star/Stara je __ let. 

Ich habe keine Geschwister. – Nimam bratov in sester. 

Meine Adresse ist ___. – Moj naslov je ___. 

 

Mein bester Freund/Meine beste Freundin heißt ___.  

Mojemu najboljšemu prijatelju/Moji najboljši prijateljici je ime ___. 

 

Ich esse gern – rad(a) jem 

Ich trinke gern – rad(a) pijem 

Ich spiele gern - rad(a) igram 

 

Pomagaj si tudi s slovarjem PONS na 

https://sl.pons.com/prevod/sloven%C5%A1%C4%8Dina-nem%C5%A1%C4%8Dina 

 

https://sl.pons.com/prevod/sloven%C5%A1%C4%8Dina-nem%C5%A1%C4%8Dina


PLAKAT 

1. Ko skupaj pogledava opis, se loti izdelave plakata. Če pri roki 

nimaš risalnega lista, lahko zlepiš tudi dva A4 lista ali uporabiš 

list iz sredine brezčrtnega zvezka. Ne kupuj stvari, uporabi kar 

imaš pri roki. 

2. Na plakat napiši naslov: DAS BIN ICH  

3. Plakat lahko izdelaš v obliki miselnega vzorca, opis pa uporabiš 

za to, da napišeš samo glavne podatke ali pa opis prepišeš. 

4. Ne tiskaj slik, raje riši, za kakšno slikico pa lahko uporabiš tudi 

reklamne letake (npr. za najljubšo hrano, pijačo, hobi…).  

 


