POKAŽI, KAJ ZNAŠ/A VER SI LO SABES …
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ŠPANŠČINE ZA OSNOVNOŠOLCE

24.–28. maja 2021
Ljubljana, 19. 4. 2021

Razpis:
Obveščamo vas, da Slovensko društvo učiteljev španščine tudi v šolskem letu
2020/2021 organizira tekmovanje iz znanja španščine za osnovnošolce POKAŽI,
KAJ ZNAŠ/A VER SI LO SABES …
Tekmovanje je namenjeno vsem učencem španščine kot izbirnega predmeta,
torej učencem 7., 8. ter 9. razreda. Sodelujejo lahko tudi tisti, ki se učijo
španščino v krožkih, v jezikovnih šolah ali drugje. Namen tekmovanja je
učencem približati španski jezik ter kulturo, jih še dodatno motivirati za učenje
španščine, popestriti njihovo špansko izkušnjo ter predstaviti zabaven način
spopadanja s tekmovanjem.

OSNOVNE INFORMACIJE O POTEKU TEKMOVANJA
DATUM

URA

TRAJANJE

24. 5. 2021– vsaka šola določi 45 minut
28. 5. 2021
interno

KRAJ

ODGOVORNA
OSEBA

posamezne osnovne učitelji – mentorji
šole v Sloveniji
in Evropi

Tekmovanje, ki ga organizira in izvede aktiv učiteljev španščine na posamezni
šoli, bo potekalo med 24. 5. in 28. 5. 2021. Naloge za tekmovanje je pripravila
tekmovalna komisija.
Tekmovanje traja 45 minut (kultura in civilizacija, bralno razumevanje,
poznavanje in raba jezika, pisno izražanje). Na tekmovanje se lahko prijavi vsak
učenec osnovne šole.
Za prijavo na tekmovanje je predvidena kotizacija
- 10 evrov na šolo, če je mentor/-ica član društva SDUŠ,
- 50 evrov na šolo, če mentor/-ica ni član društva SDUŠ.
Učitelji, ki želijo postati člani, pošljejo izpolnjeno pristopno izjavo (navodila in obrazec
najdete na spletni strani društva) na naslov: SDUŠ – Slovensko društvo učiteljev španščine,
Vodnikova cesta 33, 1000 Ljubljana.

Prijave na tekmovanje sprejemamo do 10. maja 2021 do 12.00 na povezavi:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hbVOTsTIBTO0VPzy9lytFnrnw4_wsutHzOMIXyQd
1MQ/edit?usp=sharing

Organizacijski odbor tekmovanja in tekmovalno komisijo sestavljajo članice
Slovenskega društva učiteljev španščine in učitelji španščine:
Ana Dvoraček, Ana Pavlič, Anja Zalar, Janja Lebar, Jerica Aragon Atelšek, Maja
Krese, Maja Šturm Razboršek, María Ana Kremžar Jerman, Mojca Ekart
Dvorščak, Simona Kovač in Tamara Merlini.
V imenu organizacijskega odbora tekmovanja vas prijazno pozdravljam.
Pavlinka Korošec Kocmur, predsednica SDUŠ-a

