
Ni vse v mobilnosti, dokumentirali smo tudi naše priprave: 

 

Spoznavamo Španijo 
 

 
Posnetek pogovora o španskih družbenogeografskih značilnostih. 

 
 

Pri pouku slovenskega jezika 
 

Z dijaki TM/1. A smo v okviru Erasmusovega projekta obravnavali španske pravljice. Iz zbirke 

pravljic, z naslovom Španske ljudske pravljice smo izbrali tri, in sicer Zakleta kraljična, Zmajeva jama 

in Trije pujski.  

Dijaki so brali in poslušali pravljice, ob tem bogatili besedišče in domišljijo, vsebino pravljic in 

njihove značilnosti pa so povzeli v obliki miselnega vzorca. Pri tem so upoštevali naslednje 

strukturne elemente: formalni začetek in konec pravljice, prostor in čas, pravljične osebe, 

pravljična števila, čudeži oz. čudežni predmeti, ponavljanje dogajanja, prepovedi, zapovedi, 

prerokbe, motivi. Nastali so miselni vzorci, ki sta jih dijaka Miha Capuder in Luka Cerar tudi 

domiselno oblikovala. 

 



 

 

 

 

 



Pri uri slovenščine smo se preizkusili v risanju na temo domačega branja, in sicer ob knjigi Luisa 

Sepúlvede Zgodba o mačku, ki je naučil galebko leteti. Knjigo smo prebrali že septembra. Dve uri 

smo risali različne motive, ob tem smo poslušali Vivaldijeve Štiri letne čase, ki se tudi navezujejo 

na knjigo. 

V zgodbi je to skladbo poslušal Pesnik, ki je mačku Zorbasu pomagal, da je galebka Srečka vzletela. 

Ker je bil predbožični čas, je na katedru gorela dišeča sveča, ki je oddajala vonj po cimetu in 

jabolkih. 

 
 

Sloviti roman Don Kihot v branju in sliki 

 
Pri pouku slovenščine smo ilustrirali poljubno izbrano poglavje oz. dogodivščino iz romana Don 

Kihot iz Manče avtorja Miguela de Cervantesa. To knjigo smo prebrali za domače branje, zato smo 

jo dobro poznali. Med risanjem smo lahko gledali risanko Don Kihot, ki nas je inspirirala. Naslednjo 

uro smo poslušali flamenko, potem pa še odlomek romana v španščini. Odlomek govori o tem, 

kako je gospodar pretepal svojega hlapca. Don Kihot je preprečil pretepanje, a ko je odšel, je bil 

hlapec še bolj tepen. Izmed vseh risb, ki so nastale, jih je profesorica nekaj izbrala za razstavo. Te 

smo dopolnili še z naslovi poglavij. 

 



Ob temi modernizem smo se ukvarjali z dvema sodobnikoma, enem slovenskem in enem 

španskem, Kosovelu in Lorci ter ju primerjali in ugotavljali podobnosti med njima. Čeprav sta iz 

različnih koncev Evrope je v njunem pesništvu moč zaznati podobnost. Pogovarjali smo se o 

samoti, oddaljenosti, nerazumljenosti in odtujenosti sodobnega človeka. 

 

 
 

Ker smo brali španskega pesnika, nas je zanimalo, kje pravzaprav se govori španski jezik. Sošolec, 

ki je po rodu iz Argentine in govori špansko, nas je naučil nekaj osnovnih fraz v španščini. 

 

 
 



Španska ljudska pravljica Čarodejne orglice 

 

Pri pouku slovenščine smo v mesecu decembru prebrali špansko ljudsko pravljico Čarodejne 

orglice. Skupaj smo se pogovarjali o njeni vsebini in poiskali značilnosti ljudskega slovstva. Nato 

smo z ogljem risali motive pravljice, kar mi je bilo zelo všeč. Nekateri so ustvarili prave umetnine. 

 

 

Plakat o španski književnosti 
 

S sošolcem sva raziskovala zgodovino španske književnosti in naredila plakat. Pomagala sva si s 

spletom in nekaterimi knjigami. Ugotovila sva, da poznava malo španskih avtorjev, a takoj sva se 

spomnila na prvo domače branje, ki smo ga imeli letos. Brali smo roman  Luisa Sepúlvede (Zgodba 

o mačku, ki je naučil galebko leteti). 
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Pri pouku geografije 
 

As part of the CS4E Erasmus project we explored and learned about the Spanish population, 

economy, landscape, sports and other social geographical features. Students from different 

classes got involved with this project and became friends although they hadn’t known each other 

before. We were very interested and have learned a lot. 

 

 

 



 

 

 

 



Pri pouku IKT 

 

Špansko arhitekturo smo spoznali s pomočjo uporabe IKT. Snov, ki smo jo pri pouku usvojili smo 

s pomočjo domišljije in ustvarjalnosti prenesli na kopreno in izdelali mobile na katerih so podobe 

znanih španskih arhitekturnih biserov. Šolska avla je tako v prednovoletnem času dobila še bolj 

praznično podobo, mi pa novo znanje o španski arhitekturi. 

                              

                      



Delili smo tudi velikonočne dobrote 

 

 

 

 

   

 

 



In poskrbeli za dobro telesno pripravljenost …  

 

 

 



 

Vzpon slovenske ekipe na sv. Jakob, konec decembra 2019. Kot se spodobi, smo startali izpred 

šole. Odlična priprava za romanje po poti Sv Jakoba v Španiji 

 

Predbožično zoom srečanje 22. 12. 2020, sredi najhujšega zaprtja zaradi 

coronavirusa 
 

 



 

 

Koronski časi in priprave naše ekipe na 'online gostiteljstvo' v šolski 

knjižnici. 

  

 

 



 

 
Kvadratki namesto ljudi v živo…še dobro, da le začasno 

 

V času našega zoom srečanja na SŠTS ŠIŠKA je nastala ekskluzivna 

čajna mešanica štirih evropskih držav. 

 



Projektnim partnerjem smo predstavili Slovenijo. 

 



Pred mobilnostjo na Portugalsko smo šteli kilometre na poti od doma do 

šole. 
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