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Tudi našo zadnjo izmenjavo, ki bi morala potekati v andaluzijskem mestecu Montilla v 
Španiji, smo bili zaradi ukrepov za zajezitev širjenja okužb s covid-19 prisiljeni izvesti 
na virtualen način, torej so vse aktivnosti potekale preko spleta. Srečanje je tokrat 
organizirala osnovna šola CEIP Gran Capitan Montilla link. Z naše šole so se srečanja 
udeležili učenci 5.a razreda.  
 
Tudi tokrat smo virtualno spoznavali kulturno in naravno dediščino svojih držav, bolj 
podrobno smo se seznanili s špansko kulturo, jezikom, navadami in običaji, nošo, 
plesi, prehrano in seveda – kar učence vedno zelo zanima, utripom osnovnošolskega 
življenja v španskih šolah. Seveda smo, kot vedno doslej, tudi tokrat predstavili nove 
posebnosti naše kulturne in naravne dediščine in na ta način pokazali svojo ljubezen 
do domovine, jezika in kulture. Za delo smo tokrat uporabili nekaj že poznanih aplikacij 
in jim dodali nekaj čisto novih. Na ta način smo se spet veliko naučili.  
 
Srečanje je, kot smo bili v našem projektu vajeni doslej, potekalo v angleškem jeziku. 
Prvi dan smo v angleščini vrstnikom iz petih držav predstavili glavne značilnosti naše 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/grancapitan/


domovine. S pomočjo aplikacije chromavid so nas španski učenci popeljali na virtualno 
potovanje po Španiji. Pripravili smo špansko jed hojo. Z igro »alphabetical« smo se 
učili španskih besed, na koncu pa zaplesali pravi španski pasodoble. Super aktiven 
dan je bil.  
 

  
 
Drugi dan smo začeli s kvizom o Andaluziji, umetniško smo se razživeli v ustvarjanju 
vzorcev za keramične ploščice, ki so znamenitost Alhambre, dobro smo se razgibali 
med igranjem tradicionalnih španskih otroških iger, na koncu pa še napolnili želodce 
s špansko hladno juho salmorejo.   
 

  
 

       
 
 



Zadnji dan smo se najprej z google street aplikacijo virtualno sprehodili po ulicah 
gostiteljskega mesteca Montille, nato pa smo urili naše umetniške sposobnosti pri 
izdelovanju papirnatega cvetja in »mantones de manila«, tradicionalnih ženskih rut, 
značilnih za špansko nošo. Mimogrede smo izdelali še nekaj klobukov za fante. 
Ustvarjali smo med poslušanjem tradicionalne španske glasbe in nanjo zopet 
zaplesali. Izdelke smo še predstavili učencem naše šole, napravili skupno fotografijo 
in zaključili tridnevno super poučno in zanimivo srečanje.  
 

       
 

 
 
 
Izdelki učencev, ki so nastali med srečanjem in zanimive povezave: 
 

• padlet wall – predstavitev sodelujočih učencev - link 
 

• slovar španskih besed - link 
 
Zapisali in fotografirali: Katja Sodnik in Vida Snedec Gerkman 

https://padlet.com/islaverde9/ibuzcw3mh6mrdxvg
https://drive.google.com/file/d/1YBtqH7h5Hw9uEvjhwkFYXP65bZp78B6w/view

