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Španščina je jezik, ki ga po številu naravnih govorcev prekaša samo kitajščina; je uradni jezik Evropske unije, 

uradni jezik v 23 državah in materni jezik skoraj 500 milijonom ljudi. Število njenih govorcev hitro narašča. 

Razširjena je v Evropi, Severni in Južni Ameriki ter v ZDA. Ni le jezik telenovel, govorijo jo športniki velikih 

evropskih klubov, pevci, filmski igralci, režiserji, v njej so zapisani številni glasbeni hiti ter dela, ki se uvrščajo 

v vrh svetovne književnosti.  

Španščina v osnovni šoli je triletni predmet, ki se izvaja v obsegu 2 uri na teden in 70 ur v šolskem letu. 

Španščino 2 lahko kot izbirni predmet izberejo učenci 8. razreda, ki so obiskovali izbirni predmet španščina 1 

ali pa imajo ustrezno jezikovno predznanje. Pri urah izbirnega predmeta učenci usvojijo besedišče in razvijajo 

sposobnosti branja, pisanja, poslušanja in govora v španskem jeziku. Spoznavajo glasbo, kulturo, hrano, 

navade, običaje, zgodovino in geografijo Španije in Latinske Amerike.  

Učenje poteka  preko jezikovnih iger, s poslušanjem in petjem španskih pesmi, ogledom videoposnetkov v 

španskem jeziku, reševanjem vaj, igro vlog, snemanjem prizorov, ki posnemajo situacije iz vsakdanjega 

življenja, pripravo predstavitev izbranih tem špansko govorečega sveta, obiskom španskega inštituta, 

sodelovanjem pri španski bralni znački in udeležbo na tekmovanju iz znanja španščine. Znanje se sproti 

preverja in v vsakem ocenjevalnem obdobju pisno in ustno oceni. Ocenjujejo se izdelki učencev, plakati, 

predstavitve in uprizoritve. 

Drugo leto boste svoje znanje španščine razširili - naučili se boste opisati svoj vsakdan, našteti hrano in pijačo, 

ki vam je/ni všeč, naročiti hrano in pijačo v restavraciji, nakupovati v trgovini z oblačili, opisati s čim se 

ukvarjate v prostem času, našteti svoje hobije, izraziti strinjanje/nestrinjanje, pripovedovati o vremenu, 

izražati načrte za prihodnost … Nadaljevali boste s spoznavanjem špansko govorečih držav, njihovih 

prebivalcev in načina življenja.  


