Dilo en español
Spoštovani,
vljudno vabljeni na popoldanski del državnega tekmovanja v španščini,
ki bo v soboto, 18. 4., od 15.15 ure dalje v učilnici 7 v pritličju
na Gimnaziji Ledina.
Ob 15. 15 uri bosta v španščini predavala o Baskiji
gosta iz Baskije Urtzi Jauregi in Javier Martín Arjona.
Ob 16.30 pa bo kulturni program v dvorani v dijaškem domu Tabor
Slovensko društvo učiteljev španščine (SDUŠ) vsako leto organizira vrsto dogodkov za promocijo tega
najbolj razširjenega romanskega jezika: v letošnjem šolskem letu je tako že organiziralo seminar za učitelje
španščine, približuje pa se tudi državno tekmovanje v znanju španskega jezika (Dilo en español – Povej po
špansko), ki bo 18. 4. na Gimnaziji Ledina v Ljubljani.
Konec aprila (23. 4.) sledi še osnovnošolski festival ¡Hola chic@s!, ki bo na Srednji ekonomski šoli v
Ljubljani.
Izmed 330 dijakov iz 26 šol, kolikor se jih je pomerilo na šolskem tekmovanju v začetku marca, se bo za
naslov državnega prvaka pomerilo kar 88 dijakov, ki se španščino učijo 3. leto. Tekmovalci bodo morali
uspešno rešiti polo bralnega razumevanja ter poznavanja in rabe jezika, napisati spis ter dokazati svoje
znanje v poznavanju Baskije, ki je letošnja tema državnega tekmovanja.
Tekmovanje bo potekalo dopoldne, po kosilu pa si bodo tekmovalci v španskem jeziku vodeno ogledali
Ljubljano, sledilo bo nadvse zanimivo predavanje dveh baskovskih gostov, ki živita v Sloveniji, Urtzija
Jauregija in Javierja Martína Arjone. Na zaključni prireditvi bodo dijaki in dijakinje Gimnazije Ledina
pripravili kulturni program (mešani zbor Gimnazije Ledina, gledališki prizori španskega dramatika Alonsa de
Santosa, sodobna priredba Lepe Vide, poezija, glasba).
Na zaključni prireditvi pričakujemo tudi predstavnika Veleposlaništva Kraljevine Španije, José Antonia
Rodrígueza, stalnega odpravnika poslov Veleposlaništva Bolivarske republike Venezuele, gospoda Wilmerja
Armanda Depablosa, dekanjo Filozofske fakultete v Ljubljani, red. prof. dr. Branko Kalenić Ramšak, vodjo
Čitalnice Cervantes, gospo Lucío Ramallo Cuesta in druge predstavnike institucij in organizacij, s katerimi
društvo že vrsto let uspešno sodeluje.
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