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 Oblikovanje znamk s Cirilom Horjakom  

Poldrugo stoletje nemških znamk. 

Na dan jezikov se moramo spomniti tudi pisem: z njimi je v času, ko še ni bilo radia, 

televizije in interneta, nemščina potovala čez meje nemških dežel. 

Letos rišemo, pišemo in oblikujemo poštne znamke! Leto 2019 je leto kar treh 

obletnic iz nemške poštne zgodovine. Pred 150 leti so na Bavarskem izdali prvo 

nemško znamko, pred stotimi leti pa sta izšli prva znamka za letalsko pošto in prva 

znamka z doplačilom za dobrodelne namene. Tudi če ne sodite med čudake, kot je 

Ciril, ki zbirajo znamke že 33 let, vas bo tokratna delavnica razveselila. Zabavali se 

bomo ob izdelavi samolepilnih znamk, medtem pa bomo utrjevali besedišče v 

nemščini.  

Učitelji in učiteljice, vabimo vas, da nam vsaj teden dni pred delavnico sporočite 

temo, ki jo želite obravnavati. Učenke in učenci bodo znamke lahko nalepili na 

zvezke. Male podobe z napisom jim bodo pomagale, da si bodo lažje zapomnili učno 

snov. 
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  Ročne lutke z Mojco  

Letos bomo ob evropskem dnevu jezikov izdelovali in oživljali ročne lutke, ki bodo 

nato v nemščini nagovorile občinstvo. V lutke bomo čudežno preobrazili povsem 

vsakdanje predmete, kot so papir ali karton, rokavica ali nogavica, krpa ali kuhalnica, 

in z njimi naredili prve lutkarske korake v pravljični svet. Čarobno bo, ustvarjalno in 

zabavno. 

Delavnica je primerna za učence in učenke druge triade osnovne šole, ki se začenjajo 

učiti nemščino ali z učenjem nadaljujejo. 

 

 

Obogateno učenje na spletu z Jasmino 

Učenke in učenci bodo na delavnici obogatili znanje nemščine s pomočjo sodobnih 

medijev. Izdelovali bomo kolaž, besedne oblake ter sestavljali naloge za sošolke in 

sošolce s pomočjo aplikacije. Vse izdelke bomo tudi predstavili in preizkusili. Delo bo 

potekalo v prijetnem, vzdušju na učnih postojankah.   

 

Videodelavnica z Greto 

Kateri je tvoj materni jezik? Katere jezike in katera narečja govoriš? Kako ti zveni 

nemščina? Kako jo lahko povežeš z jeziki, ki jih že poznaš? Kako se reče »Rad te 

imam« v jeziku tvojega srca? Vse to bomo odkrivali in skušali preliti v kratko 

videozgodbo. 
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