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¡Hola! ¿Quieres aprender español? 

Bi se radi naučili špansko? Španščina je melodičen jezik veselja in energije, ki ga po številu

naravnih govorcev prekaša samo kitajščina; je uradni jezik v 21 državah in je materni jezik

okoli 400 milijonom ljudi. 

Španščina je  triletni predmet, ki se izvaja v obsegu 2 uri na teden (70 ur letno). Izbirni

predmet je namenjen učencem, ki imajo veselje do učenja tujega jezika in jih zanima španska

in latinskoameriška kultura. Spoznavanje tujega jezika ni zgolj učenje struktur in besedišča.

Poznavanje tujega  jezika  nam širi  obzorja,  veča samozavest  in  odpira  nove priložnosti  v

življenju.

Zakaj prav španščina? 

- ker je eden najbolj razširjenih jezikov na svetu (skupaj s kitajščino in angleščino), število

njegovih govorcev pa še vedno zelo hitro narašča, 

- ker je eden od uradnih jezikov Evropske unije, množično ga govorijo tudi v Srednji in Južni

Ameriki ter vedno bolj na jugu ZDA, 

- ker je melodičen jezik,  ki zelo lepo zveni v glasbi,  uporabljajo ga različni pevci (Shakira,

Enrique Iglesias, Maluma), igralci in režiserji, 

- ker ga govorijo navijači in igralci  nekaterih največjih evropskih klubov (Barcelona, Real

Madrid, Atletico Madrid) in je jezik zmagovalnih reprezentanc na svetovnih in evropskih

prvenstvih (Španija, Argentina), 

- ker španščina ni le jezik telenovel, ampak jezik, v katerem so napisana številna dela, ki se

uvrščajo v vrh svetovne književnosti, med njimi pa so tudi dela Nobelovih nagrajencev (kot

npr. Gabriel García Márquez), 



- ker pri pouku ne bomo spoznavali le jezika, ampak bomo izvedeli tudi veliko o Špancih in

Latinoameričanih, njihovi glasbi, kulturi, navadah in običajih, hrani. 

Pri urah španščine bodo učenci usvojili osnovno besedišče in razvijali sposobnosti branja,

pisanja, poslušanja in govora v tujem jeziku. 

Pouk španščine popestrimo: 

- z didaktičnimi igrami, 

- s poslušanjem in petjem španskih pesmi, 

- z interaktivnimi vajami in izdelki, 

- z gledanjem filmov ali risank,

- z obiskom kakšnega naravnega govorca španščine, 

- spoznali  bomo tudi nekaj osnov portugalščine,  ki je soroden jezik španščini in spoznali

bomo razlike.


