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Poigraj se s slovenščino

Noč čarovnic
Stran je pripravila Nadja Volavšek Kurasch. Rešitve najdete na spletu: www.novice.at/otroskaresitve



Besede poveži z ustrezno sliko.



Preberi.



Preberi.

pajek
mreža
grob
okostnjak
duh
buča
sveča
čarovnica

Kjer so sličice, uporabi končnici za 6. sklon množine: -ami ali -i.
31. oktober je dan reformacije.
Primera: s svečami, s prijatelji
V času reformacije smo Slovenci
Pazi: besedi duh in grob podaljšujemo z -ov-, torej z duhovi.
dobili prvo tiskano knjigo v slovenskem jeziku. Napisal jo je Primož Trubar.
1. november je praznik vseh svetih, takrat obiščemo grobove svojcev in se jih radi spominjamo.
Med 31. oktobrom in 1. novembrom pa je prav posebna noč, ki smo ji včasih rekli noč čarovnic, zdaj
pa rečemo kar halloween. Otroci se tega večera veselijo, ker se lahko preoblečejo v duhove, čarovnice, okostnjake itd. V majhnih skupinicah hodijo od hiše do hiše, prebivalci pa odpirajo vrata in jim
delijo sladkarije. Tudi nekateri odrasli se radi poveselijo ter svoje vrtove in hiše okrasijo z velikimi
____________
in njihovimi ______________
, z _______________
, ___________
in ___________
ter z izdolbenimi _____________
in ____________
.
Pogovor po telefonu.
Jakob: Halo? Maja, me slišiš?
Maja: Slabo te slišim. Tukaj je zelo glasno, ker brat žaga deske, da bo naredil ____________ .
Jakob: Kaj bo naredil? ___________ ? Za koga? Kdo je umrl?
Maja: Nihče! Danes je halloween! _________ bo naredil pred hišo, legel vanj in prestrašil vse,
ki bodo prišli k hiši.
Jakob: Pa ti? Boš ostala doma?
Maja: Ne, preoblekla se bom v ____________
in s prijatelji hodila po vasi.
Jakob: Jaz pa nimam kostuma.
Maja: Lahko se preoblečeš v ______________
.
Jakob: Kako pa?
Maja: Pridi k meni. Imam staro rjuho. Izrezala bova luknje za _______
. Potem bova narisala še
velika _______
. Rjuho si boš poveznil čez ____________
in nihče te ne bo spoznal!

