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PONOVITEV 2. ENOTE 

 

¡Hola!, ¿qué tal? 

Espero que estés bien. 

In upam, da ti pouk na daljavo ne povzroča prevelikih težav. 

Če imaš kakšno vprašanje, mi lahko vedno pišeš na petra.mikeln@ospolje.si. 

Ostani zdrava in vse dobro, 

tu maestra Petra  

 

NAVODILA ZA DELO: 

1) Še enkrat preberi svoje dialoge z navodili za pot in jih po potrebi izboljšaj. Nato mi 

vsaj enega pošlji po mailu – lahko kot sliko, še bolje pa, če dialog(e) natipkaš v 

wordovem dokumentu in se pri tem še naučiš med simboli poiskati španske 

posebnosti (ñ, ¿, ¡) in črke z naglasi, ki jih španščina pogosto uporablja (najdeš jih, 

če v meniju zgoraj klikneš Vstavi in nato skrajno desno klikneš na Simbol). 

 

2) Sedaj s pomočjo rešitev spodaj preveri, kako ti je šlo reševanje nalog v učbeniku 

na straneh 34 in 32. 

Hkrati s pošiljanjem dialogov mi, prosim, v mail napiši tudi, kako ti je šlo reševanje 

teh nalog, in dodaj svoja vprašanja, če jih imaš. 

REŠITVE: 

str. 34 

a) (Perdona,) ¿Puedes decirme dónde está el centro cultural? 

b) Vsiljivec je farmacia, ker ni ustanova, povezana s kulturo. 

( c) Drugi odgovor – ulice v Španiji in Latinski Ameriki so pogosto poimenovane po 

umetnikih in zgodovinskih dogodkih.) 

d) puedes, podemos, podéis / sigues, seguimos, seguís – Preveri tudi naglasna 

znamenja. 

e) Hay / está / Es, está, está 

f) segundo, tercero, cuarto, quinto 

g) Kraj opisujejo naslednje besede: grande, cuadrado, largo, bonita. (Kaj nam 

povedo pa preostale besede?) 

h) lejos de / a la derecha de / allí (te se nismo učili, tako da nič hudega, če je nisi vedela) / 

antiguo 
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str. 32 

Pravilni odgovori so: 

– en el norte de España 

– un museo de Ciencias Naturales 

– Palermo 

– el lago de Palermo 

 

3) Na koncu še enkrat prelistaj 2. enoto v učbeniku in preglej, kaj vse smo se učili. 

Če imaš kakšna vprašanja, si jih zabeleži in mi jih pošlji. 

 

Zdaj pa veselo na delo! In če ti lahko kako pomagam, le sporoči! 

Srečno! 

Učiteljica Petra 


