
 

IME IZBIRNEGA PREDMETA Španščina 1 
TIP  Večletni. Izberejo ga vsi učenci brez 

predznanja.  
ŠTEVILO UR Tedensko (2 uri), skupaj letno (70 ur) 
OKVIRNI CILJI, VSEBINE

 

Prvo leto  se bomo naučili, kako predstavimo 

sebe, svojo družino in prijatelje, se naučili 

besede za barve, pohištvo, šolske predmete 

ter  se pogovarjali o Španiji in državah 

Srednje in Južne Amerike. Prav tako bomo 

spoznali praznike, ki se praznujejo v Španiji 

in drugih španskogovorečih državah.  

GRADIVA, PRIPOMOČKI Club Prisma A1 (učbenik + delovni zvezek) 
POSEBNOSTI POUKA 

 
Učenci v okviru predmeta lahko obiščejo 

Inštitut Cervantes  in se udeležijo 

španskega festivala za osnovnošolce Hola 

chic@s! 
UČITELJ Mojca Ekart 

Šolsko leto 2015/16 

 
 
 

IME IZBIRNEGA PREDMETA Španščina 2 
TIP  Večletni. Izberejo ga lahko učenci, ki so 

obiskovali španščino 2.  
ŠTEVILO UR Tedensko (2 uri), skupaj letno (70 ur) 
OKVIRNI CILJI, VSEBINE 

 

Drugo leto  bomo govorili o slastni hrani, 

spoznavali besedišče za dele telesa ter 

kako nakupujemo v različnih trgovinah. 

Pogovarjali se bomo o prostem času, kaj 

radi počnemo in česa ne. Predstavili bomo 

kulturne posebnosti Španije in 

španskogovorečih držav, kot so flamenko, 

rokoborbe, kraljeva družina, čokolada, Inki, 

Maji in Azteki.  



GRADIVA, PRIPOMOČKI Club Prisma A1 (učbenik + delovni zvezek) 
POSEBNOSTI POUKA 

 

 

 

Učenci v okviru predmeta obiščejo Inštitut 

Cervantes  in se udeležijo španskega 

festivala za osnovnošolce Hola chic@s. 

Lahko se udeležijo španske bralne značke 

Epi lectura in tekmovanja za osnovnošolce A 

ver si lo sabes. 
UČITELJ Mojca Ekart 

Šolsko leto 2015/16 

 

IME IZBIRNEGA PREDMETA Španščina 3 
TIP  Večletni. Izberejo ga lahko učenci, ki 

so obiskovali španščino 2.  
ŠTEVILO UR Tedensko (2 uri), skupaj letno (70 ur) 
OKVIRNI CILJI, VSEBINE Tretje  leto bomo opisovali mesta in 

znamenite osebnosti, spoznavali 

besedišče za internet, knjige ter film. 

Predstavili bomo znane osebnosti iz 

španskogovorečega sveta.    
GRADIVA, PRIPOMOČKI Club Prisma A1 (učbenik + delovni 

zvezek) 
POSEBNOSTI POUKA 

 
 

Učenci v okviru predmeta obiščejo 

Inštitut Cervantes  in se udeležijo 

španskega festivala za osnovnošolce 

Hola chic@s. Lahko se udeležijo 

španske bralne značke Epi lectura in 

tekmovanja za osnovnošolce A ver si lo 

sabes. 
UČITELJ Mojca Ekart 

Šolsko leto 2015/16 

 


