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Maribor, dne 8.11.2016 
 

UČITELJEM NEMŠKEGA JEZIKA v 1.VIO osnovnih šol 

 

MINI DEUTSCH MIT NELLI (1, 2, 3) 
VABILO K  SODELOVANJU V PROJEKTU:  
NELLI AUF DER REISE  
 
Spoštovani učitelji nemščine, 
 

že nekaj let  se v prvem izobraževalnem obdobju osnovnih šol in v mnogih jezikovnih 
šolah uporablja program Mini Deutsch mit Nelli za zgodnje učenje nemškega jezika. 

Po dveh letih smo se ponovno odločili za potovanje lutke Nelli od šole do šole z 
namenom, da le ta popestri pouk. 

Na vsaki šoli bo lutka Nelli od 7 do 10 delovnih dni. Veseli bomo, če bo lutka Nelli z 
učenci pri pouku, na izletu, ali jo bodo morda celo odnesli domov, z njo praznovali, se 

učili, brali nemške zgodbice, se igrali, ji pokazali šolo ter kraj v katerem živijo, ipd. Še 
bolj bomo veseli, če bodo učenci  skupne dogodivščine z lutko Nelli narisali, zapisali, 

izdelali (mini) fotoalbum in še več. Nelli bo s seboj prinesla kovček, v katerem bodo 

shranjeni njeni osebni predmeti ter tudi izdelki in sporočila otrok iz šol, ki jih je 
obiskala. Le te bomo tudi po obisku vsake šole digitalno arhivirali (fotografirali, 

skenirali) in jih objavili na facebooku. Lutka Nelli se s kovčkom po vsakem obisku 
vrne najprej na založbo. 
Mentorji naj prijavijo za obisk lutke Nelli šolo oz. razred po priloženi prijavnici. Upoštevali 
bomo vrstni red prijav. V kolikor želite, da lutka Nelli obišče vaš zavod ob določenem terminu 
(npr. proslava v šoli, izlet …), pripišite to k prijavi. Želene termine obiska bomo skušali 

upoštevati. 
   

                                                 Za založbo  Nevenka Richter Peče 

 
 
PRIJAVNICA ZA OBISK LUTKE NELLI 
 

Naziv zavoda:  ______________________________________ 

Naslov zavoda:  _____________________________________ 

Ime mentorja/mentorice: _____________________________ 

e-naslov mentorja:___________________________________ 

Termini obiska : število delovnih dni obiska ____________,  

v času od ___________ do _____________. 
 
Datum:                             Žig šole in podpis:    
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