
Драги ученици, 

Ове недеље одмарамо од редовног градива, пошто
нам се ближи један од најлепших празника у години -
Васкрс (Ускрс). То су дани када деца уживају са
својом породицом пре свега у фарбању јаја и лупању
јајима.
Деца у Немачкој такође много воле овај празник и
негују са својим породицама многе обичаје. 
Ми ћемо данас научити неке значајне појмове за
Васкрс на немачком језику и сазнаћемо какве то
обичаје они имају. 

Хајде да почнемо!



Значајни појмови:

Osterzeit (време Ускрса) - oвај празник се увек слави у марту
или априлу, односно прве недеље после пуног месеца након
почетка пролећа.

Palmsonntag (код нас зове Цветна недеља) - недеља пре
Ускрса. Прославља се дан Христовог уласка у Јерусалим. 

Gründonnerstag (Велики четвртак) - дан пре Христовог
страдања. Тада је била његова последња вечера са
апостолима (Тајна вечера).

Karfreitag (Велики петак) - дан када је Христ страдао, односно
његовог распећа на крсту.

Ostersonntag (Ускршња недеља) - дан васкрсења Исуса
Христа. Тада се слави победа живота над смрћу.



Osterbaum 

Ускршње дрво -
породице у Немачкој у
својим кућама
украшавају дрво (или
грану дрвета)
васкршњим јајима и
различитим украсима.



Ostereier 

Ускршња јаја - као симбол живота
представљају уједно и симбол Ускрса.
Да ли кувана, чоколадна, од марципана
или од пластике - за овај празник су
неизоставна.



Osterhase

Ускршњи зец - један
од важнијих симбола
Ускрса. Верује се да
он обоји јаја и сакрије
их у башти да би их
деца касније
пронашла.



Eiersuche 

Тражење јаја - омиљена дечја ускршња игра.
Зека је сакрио ускршња јаја у башти, а деца
имају задатак да их сва пронађу. 



Домаћи задатак:
- преписати у свеску наведене
ускршње појмове и научити их
како гласе на немачком језику.

Усликати свеску и послати до
21.04.2020.



За крај...

Лепо проведи ове празничне дане у кругу своје
породице. Будите срећни и насмејани!

Христос васкрсе!

(или на немачком)

Frohe Ostern!
(изговор: фрое остерн)




