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TRILETNI PREDMET  

DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNO PODROČJE 

 

OPIS PREDMETA 

HOLA, ¿QUÉ TAL? … Španščina je pomemben svetovni jezik, uradni jezik v 21 deželah in materni jezik 

skoraj 400 milijonov ljudi na svetu. To je jezik z bogato zgodovinsko in kulturno tradicijo, ki je pustila 

sledove v svetovni civilizaciji, melodični jezik telenovel in besedil pesmi znanih pevcev in pevk, jezik, v 

katerem so napisana številna literarna dela svetovne književnosti in odlično izhodišče za nadaljnje učenje 

v gimnaziji. 

 

ŠPANŠČINA 1  

 

Pri ŠPANŠČINI 1 pričnemo na začetni ravni učenja, kjer predznanje ni potrebno. Učenec lahko po enem 

letu učenja nadaljuje naprej s Španščino 2 ali pa izstopi, če ugotovi, da to ni zanj.  

 

ŠPANŠČINA 2 je predmet, namenjen učencem, ki so se že učili španščino, pa tudi tistim, ki bi želeli z 

učenjem tujega jezika začeti sedaj. 

 

Pouk španščine obsega  2 uri tedensko. 

 

Pri učenju španščine bomo spoznavali tako jezik kot kulturo. Učili se bomo komunikacije v španščini, pisali 

bomo (kratka) besedila, poslušali dialoge in pesmi, brali bomo krajša in tudi malo daljša besedila, vadili 

španščino z igrami, ogledali si bomo filme ter spoznavali države, kjer se govori španščina, in njihovo kulturo. 

 

Opravljali bomo tudi špansko bralno značko, se udeležili festivala »Hola chicos«, kjer se srečajo slovenski 

osnovnošolci, ki se učijo španščino, in tekmovanja »Pokaži, kaj znaš / A ver si lo sabes«.  

 

CILJI 

ŠPANŠČINA 1  

Naučili se bomo:  

 abecedo, barve in številke do 100,  

 kako se predstavimo (in druge povprašamo po osebnih podatkih),  

 kako opisujemo sebe in druge,  

 predstaviti in opisati svojo družino in prijatelje,  

 vprašati in povedati, koliko je ura,  

 govoriti o stvareh, ki jih počnemo vsak dan,   

 govoriti o hobijih,  
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 povedati, kaj nam je všeč in česa ne maramo, … 
 
ŠPANŠČINA 2  

Naučili se bomo:  

 abecedo, barve in številke do 100,  

 kako se predstavimo (in druge povprašamo po osebnih podatkih),  

 kako opisujemo sebe in druge,  

 predstaviti in opisati svojo družino in prijatelje,  

 vprašati in povedati, koliko je ura,  

 govoriti o stvareh, ki jih počnemo vsak dan,   

 govoriti o šolskih predmetih in hobijih,  

 povedati, kaj nam je všeč in česa ne maramo,  

 hrano in pijačo,  

 govoriti o vremenu in oblačilih,  

 govoriti o počitnicah, … 
 
 

 

 

 

  


