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Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, wie geht's 

denn? Lehrer Tomaž hier.  Upam da ste v redu in 

ste kljub vsemu gut drauf (dobre volje).  

 

Kot veste se nam približuje čas velikonočnih 

praznikov. Ga praznujete? S kom in kako ste ga 

doslej? Kako ta praznik (Ostern) praznujejo v 

Nemčiji, Avstriji? Je praznovanje podobno? 

Pri učenju tujega jezika je pomembno, da jezik tudi 

slišimo, zato si danes poglej video, kjer vam bo 

nemško govoreča deklica Caroline predstavila 

običaje. Ko boš prvič končal, se vprašaj, kaj vse si 

že razumel. Saj gre, kajne?   

Za pomoč bom spodaj pripravil tudi prevod in 

besedišče. Poglej ga in poslušaj video še 1x. Besede 

si lahko napišeš pod naslov Ostern v zvezek, ter 

stran okrasiš. 

Povezava: https://www.youtube.com/watch?v=RRvkIfdg8bA 

 

 Praznujejo pa tudi Smrkci, če želiš, si lahko pogledaš 

risanko tu: 

https://www.youtube.com/watch?v=7EcAdYjFKh4 

 

Če ti je takšen način všeč in bi še kdaj delali kaj na tak 

način mi sporoči na tom_juvan@yahoo.com  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RRvkIfdg8bA
https://www.youtube.com/watch?v=7EcAdYjFKh4
mailto:tom_juvan@yahoo.com


 

Velika noč je bila praznik pomladi.  

Kristjani takrat praznujejo Jezusovo vstajenje od mrtvih.  

 

Od kod izvira beseda Ostern? Izvira iz 

germanskega imena boginje pomladi »Eostrae«, 

vzhodu se latinsko reče »Aurora«. Ta dan se 

praznuje 40 dni po pepelnični sredi.  

 

 

 

 

 

Velikonočne okraske obesijo na veje.  

To je super okrasek! 

   

 

Zajec in velikonočna jajca sta že od nekdaj 

simbola za življenje. Predstavljata rodovitnost 

in večno življenje. Jajca pobarvajo že pred 

praznikom, to je stara in zabavna tradicija.   



 

V nedeljo imajo obilen zajtrk.  

 

 

 

        

Na mizi ne smeta manjkati kruh in 

jagenjček. Velikonočni kruh je venec iz 

kvašenega testa, ki simbolizira Sonce. Po 

postu lahko spet veliko jemo.  

 

 

 

 

V nedeljo pride k otrokom velikonočni zajec 

in poskrije jajca po celem vrtu. Otroci jih 

isčejo.  

 

 

Pomembni izrazi, nekatere našteje tudi Caroline. 

das Frühstück (zajtrk) 

die Osterglocke (narcisa) 

der Osterhase (velikonočni zajec) 

das Osterlamm (velikonočno jagnje) 

der Osterkranz (velikonočni venec) 

das Osterei (velikonočno jajce) 

Das macht spaß. (To je zabavno.) 


