
Španščina 1 -  navodila za delo doma v tednu 23. 3. do 27.3. 2020 

 

Upam, da ste zdrave in da se kmalu vidimo v šoli. Na spletni strani imate tudi rešitve 

nalog iz prejšnjega tedna.  

Ta teden nadaljujemo s hrano in upam, da nam bo uspelo letos nekaj skupaj skuhati. 
 

 

1. ura (torek) 

Učbenik str. 48/20 - poslušate (CD zadaj v učbeniku, posnetek 22) in preberete tri 

recepte in ugotovite iz katerih držav so. Države nato tudi poiščete v besedni mreži. 

Vse nove besede povezane s hrano (nor. ajo =česen) si napišite v zvezek skupaj s 

prevodom. 

 

Učbenik str. 48/21 - Preberi besedilo o kakavu in odgovori na vprašanja. Za 

pomoč prevodi vprašanj: 

- Je čokolada dobra za srce? 

- Ima kakav lupino rjave barve? 

- Je kakav produkt čokolade? 

 

Učbenik str. 49 - Oglej si fotografije, poslušaj (CD posnetek 23) in odgovori na 

vprašanja. 

- Kdaj zajtrkujeta, kosita in malicata Gonzalo in Paula? 

- Kdaj večerjata? Kaj večerjata? 

- Kdaj zajtrkuješ, kosiš, malicaš in večerjaš ti? Ob istem času kot Paula in Gonzalo ali 

ne? 

Odgovore v španščini (v celih stavkih) napišete v zvezek. 

Npr. Gonzalo y Paula desayunan a las ocho. 

 

2. ura (petek) 

Delovni zvezek str. 31/13 - Podčrtaj jedi, ki jih ljudje jedo za zajtrk v različnih 

državah. Kater zajtrk ti je najbolj všeč? 

Odgovori na vprašanja. Pomagaj si s slovarjem. 

- V katerih državah za zajtrk pijejo čaj? 

- V katerih državah zajtrkujejo sadje? 



 - Je uji sladek ali slan zajtrk? 

- Je tamagoyaki hrana ali pijača? 

- Od kod je rusk? 

- Kdaj v letu jedo julekako na Švedskem, Norveškem in Danskem? 

 

Delovni zvezek str. 31/14 

Napiši kaj zajtrkujemo v Sloveniji. Je zajtrk vsak dan v tednu enak ali se razlikuje. 

Pišeš lahko za svojo družino. Npr. En mi familia desayunamos…  

Lahko pa tudi za Slovenijo na splošno. Npr. En Eslovenia el desayuno típico es/son… 

 

Delovni zvezek str. 32/17 

Oglej si oba menija in napiši podobnosti in razlike. 

Podobnosti: Los dos menús tienen como postre… 

Razlike: El menú del colegio El Álamo tiene como segundo plato… y el menú del 

colegio La Paloma tiene…  

 

Delovni zvezek str. 33/18 

Preberi besedilo in trditve označi kot resnične (V) ali napačne (F). 

1. Če malo zajtrkujemo to izboljša naše zdravje. 

2. Če veliko zajtrkujemo to izboljša zmožnost za učenje. 

3. Samo 10% mlajših od 24 let poje cel zajtrk. 

4. 30% mlajših od 24 let zajtrkuje kozarec mleka in sadje. 

 

Delovni zvezek str. 33/19 

Izpolni vprašalnik in ugotovi, če zdravo zajtrkuješ. 

1. Zajtrkuješ? a) vsak dan b) ne vedno c) nikoli 

2. Kaj zajtrkuješ? 

3. Vedno zajtrkuješ isto? a) Da, razen za vikend. b) Ne, vsak dan zajtrkujem 

nekaj drugega. c) Da. Vsak dan jem isto. 

4. V kolikšnem času pozajtrkuješ? 

 

Napiši tri glavne ideje iz besedil na tej strani - zajtrk in zdravje. 


