
Španščina 1 -  navodila za delo doma v tednu 13. 4. do 17. 4. 2020 

Pozdravljene, 

upam, da ste imele lepe praznike in da ste zdrave.  

1. ura (torek) 

Učbenik, str. 53 - Agenda de gramática 

Najprej si bomo pogledale slovnični del. Sledi kratka razlaga…. odebeljene 

dele si prepišite v zvezek. 

 Oglejte si zelen okvir na strani 53 in tri glagole (leer, ver, ir-iti). Glagol ir je 

popolnoma nepravilen, ver in leer pa sta tudi pogosto napačno rabljena, zato 

si vse tri glagole prepišite v zvezek (vse oblike). 

 

 Spodaj imate tudi povratne glagole, o katerih sem nekaj napisala v rešitvah za 

prejšnji teden. Tudi tukaj si prepišite vsaj en glagol in označite povratne 

zaimke (me, te, se, nos, os, se), ki jih ne smete izpustiti. 

 

 V modrem delu okvirja si lahko preberete nekaj povedi, ki opisujejo vsakdanje 

aktivnosti.  

 

 Kadar odgovarjamo na vprašanje kje… (¿Dónde estudias?), se odgovor začne 

s predlogom en… 

¿Dónde estudias? En la habitación. 

¿Dónde escuchas música? En el salón. 

ampak 

¿Dónde comes? En casa. (doma) Tukaj ne uporabimo člena. 

 

 Kadar pa povemo kam gremo, pa se odgovor začne s predlogom a (ir + a) 

a + la = a la Voy a la biblioteca. (grem v knjižnico) 

a el = al  Voy al colegio. (grem v šolo) 

 

 Kadar opisujemo svoj dan ali povemo zgodbo, uporabimo časovne predloge,  

da je zgodba bolj smiselna in ne gre le za naštevanje dogodkov. Dva nova 

časovna predloga si sledita v tem zaporedju: 

 

ahora (zdaj)-------------luego (nato)---------------después (kasneje) 

 

Delovni zvezek str. 36 (rešite celo stran; prevodi navodil spodaj) 

2. Poveži in tvori stavke. 

3. Dopolni besedilo s podatki, ki jih prikazujejo slike (glagoli).  

4. Za vsako sliko napiši stavek z glagolom IR (npr. Carla gre v šolo z avtobusom. Mi 

gremo v petek na bazen…) 

 



2. ura (petek) 

Delovni zvezek, str. 38/8 - Dopolni puzle z vsemi oblikami glagolov. 

 

Delovni zvezek, str. 38/9 - Dopolni stavke s pravilnim predlogom (v vseh stavkih 

izvemo kje se nekaj/nekdo nahaja). 

 

Učbenik, str. 53/5 

V zvezek si označi svoje odgovore na vprašanja. Nato vprašaj še nekoga…če imate 

možnost koga vprašati v španščini (lahko tudi ena drugo), potem super, če ne, pa 

vprašajte v slovenščini in si označite odgovore. 

Nato primerjajte odgovore. Npr: 

My madre lee en el salón y yo en mi habitación. (razlika) 

Mi madre y yo escuchamos música en el baño. (podobnost) 

Primerjavo odgovorov mi pošljite na moj elektronski naslov do torka, 21. 4. 2020.  


