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OBISK ŠPANSKIH DIJAKOV 
 

Spoštovani profesorji španščine na ljubljanskih centrskih srednjih šolah! 

 

Agencija Ekorna viajes je receptivna turistična agencija, ki se od leta 2013 ukvarja z organizacijo skupinskih in individualnih 

potovanj za španske in latinoameriške goste po državah bivše Jugoslavije. Ker smo specializirani za potovanja po meri, ne leto 

realiziramo tudi vrsto prav posebnih personaliziranih potovanj. 

 

Eno od takih potovanj bo letos aprila, ko pričakujemo večje število španskih dijakov in njihovih profesorjev, ki si bodo v petih dneh 

ogledali Slovenijo in njene lepote. Njihova izrecna želja je bila, da v program vključimo druženje s slovenskimi dijaki, ki se učijo 

španščino. Ravno zato smo si v agenciji zamislili, da bi en dan, in sicer 6. 4. 2017, posvetili aktivnostim na srednjih šolah, kjer bi 

lahko potekala konverzacija med slovenskimi in španskimi dijaki. 

 

Ideja je bila, da si španski dijaki že pred prihodom v Slovenijo pripravijo govorne nastope oz. predstavitve različnih tem, ki so blizu 

učnemu načrtu za španščino za srednje šole, ter jih predstavijo slovenskim dijakom pri učnih urah. Predstavitve bi tako lahko 

vključevale španska mesta, državo, španske zvezdnike, tipično hrano in pijačo, šege in navade, književnost itd. Glede na veliko 

število dijakov bi bilo smiselno, da se jih razdeli v več skupin, vsaka od njih pa bi nato pripravila svojo temo za nastop. »Uradni« del 

aktivnosti bi sledil »neformalni« del, ki bi vključeval medsebojno druženje in utrjevanje jezika, kar bi vsekakor prineslo le pozitivne 

učinke.  

 

Dijaki na dan, ko so načrtovane aktivnosti, nimajo možnosti prevoza z najetim avtobusom, zato iščemo šole v bližini centra 

Ljubljane, ki so dostopne peš. Glede na to, da bodo gostje nastanjeni v Hostlu Celica, menimo, da je nabor šol še vedno dovolj 

širok. Poleg tega bosta ob njih neprestano tudi dve slovenski vodički spremljevalki, ki jih bosta spremljali do cilja in se z njimi 

sprehodili, kamor bi bilo to potrebno. 

 

Takšna kratka aktivnost in zanimiva izkušnja bi bila odlična priložnost za sklepanje novih prijateljstev, za utrjevanje španščine 

slovenskih dijakov, za izmenjavo kontaktov za morebitne šolske izmenjave v prihodnosti in za popestritev šolskega vsakdana. 

 

Zato pozivam vse profesorje, ki poučujejo na ljubljanskih srednjih šolah z možnostjo učenja španščine in bi si želeli sodelovati pri 

tem projektu, da nas kontaktirajo na elektronski naslov clientes@ekorna.net, kjer bomo veseli vsakega vašega predloga in volje do 

sodelovanja. 

 

Povzetek aktivnosti: 

Datum: četrtek, 6. 4. 2017  

Ura še ni dorečena, bodo pa aktivnosti vsekakor v dopoldanskem času.  

Lokacija: ljubljanske centrske srednje šole 

Število: 98 dijakov in 7 profesorjev 

Starost dijakov: med 15 in 16 let 

Kontakt: clientes@ekorna.net 

 

V upanju, da se na ta poziv odzvalo čim več iniciatvnih profesorjev, vas lepo pozdravljam. 

 

Anja Damjanović 

Ekorna viajes 
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