
 

Še znaš zaplesati MAKARENO? Spodaj imaš povezavo na ples in 

preizkusi svoje znanje! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uZW4vbIstoo  

(Macarena - Original version) 

Si vedel(a), da so španski raziskovalci pred dvema letoma ugotovili, da  

pesem Makarena rešuje življenja, ker nudi ustrezen ritem za masažo srca, 

kar je 100 do 120 pritiskov na prsni koš na minuto? 

 

Današnji dan bo prav ŠPANSKO obarvan. 

Si že kdaj slišal(a) za FLAMENKO? Oglej si video posnetek in poskusi 

ugotoviti, kaj je značilno zanj? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AwcOCgBRZZ4 

Asturias de Albeniz por Los Giménez 

 

Kam bi ga uvrstil(a)? Ali sodi v glasbeno umetnost ali v plesno umetnost 

ali ga sestavlja kar oboje?  

FLAMENKO je glasbeno plesna umetnost, ki se je razvila iz ljudske glasbe 

značilne za južno Španijo. Flamenko je torej glasbena in plesna zvrst. 

Njene »osnovne sestavine« so petje, kitara in ples. 

 

Oglej si, kako je španska učiteljica flamenka predstavila ples dvema 

mladima angleškima plesalkama. Poskusi se naučiti nekaj gibov še ti in 

preizkusi svoje znanje angleškega jezika! 

https://www.youtube.com/watch?v=RhHFmbYaVAI 

 

V Španiji tvoji vrstniki tekmujejo tudi v znanju flamenka. Če te zanima, si 

oglej ples mlade samozavestne plesalke. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xwyj0Z2AvvM 

Starting young... (1) Flamenco Alegría 
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Si že poskusil(a) kakšno ŠPANSKO JED? Poznaš katero izmed spodaj 

predstavljenih?  

HRANA 

Španija je dežela s pestro zgodovino in v vsaki pokrajini se jedi močno 

razlikujejo. Sever Španije je znan po omakah, center po pečenem mesu, 

jug po cvrtju, vzhod po riževih jedeh in ves del ob Ebru po jedeh 

pripravljenih z melancani, paprikami, paradižniki in čebulo. 

TAPAS 

 

TAPAS so majhni, ampak bogati sendviči z mesom, morskimi sadeži ali 

zelenjavo. 

 

EMPANADA 

 

Empanada je žepek pripravljen iz tankega testa za kruh in krhkega 

kvasnega testa. Polnjen je lahko s katerokoli sladko ali slano hrano. 

 

 

 



RIŽEV     PUDING 

 

Je ena najbolj priljubljenih španskih sladic. Španci ga zelo radi jedo, ker 

jih spominja na dom in družino. 

PAELLA 

 

Paella je jed iz riža in drugih sestavin. Obastaja več vrst paelle na primer 

paella z morskimi sadeži, paella na žaru, pikantna paella... 

 

ŠPANSKA TORTILJA 

 

Španska tortilja je ena izmed najbolj tradicionalnih jedi iz Španije. 

Sestavljena je iz pečenega ali kuhanega krompirja, jajc, oljčnega olja in 

zelenjave. Španska tortilja nima oblike kot jo poznamo (Mehičanska), 

ampak je v obliki torte. 



SANGRIA 

 

Sangria je osvežilna alkoholna pijača iz sadnega vina in vodke. 

GAZPACHO 

 

Gazpacho je vegeterjanska hladna juha, ni potrebno, da se skuha. 

Španci jo postrežejo v skodelici. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SI VEDEL(A)? 

Še nekaj zanimivosti o Španiji 

 Čeprav večina ljudi misli, da je baretka francoska, se je ta razvila iz 
tradicionalnega pokrivala baskovskih kmetov. 

 Španska kraljica Izabela I. Kastiljska je leta 1492 financirala 
raziskovalno odpravo Krištofa Kolumba, na kateri je ta odkril 
Ameriko. 

 Med najbolj znanimi katalonskimi običaji so t. i. človeški 
gradovi ali castell. Skupine iz različnih mest se na tekmovanjih 
pomerijo v gradnji najvišjega človeškega stolpa. Tista skupina, ki se 
prva zruši, je poražena. 
 

 

Castellers de Vilafranca (Avtor: Eric Sala & Tània García) 

 Španija je dežela številnih praznikov s spremljajočimi običaji. Med 
najbolj znanimi sta tek pred biki v Pamploni in obmetavanje s 
paradižniki v Buñolu. 

 Španci siesto še vedno jemljejo zelo resno, zato je večina trgovin in 
uradov med drugo in četrto uro popoldan zaprta. 

 Nesrečni dan v Španiji ni petek 13., ampak torek 13., za katerega 
Španci pravijo: »Martes 13: ni te cases, ni te embarques.« (Torek 
trinajstega se ne poročaj in tudi ne vkrcaj na ladjo (odpotuj)!) 

 Španski novoletni običaj zahteva, da ob odbitju 12 udarcev ob polnoči 
pojedo 12 grozdnih jagod. Vsaka jagoda prinese en mesec sreče. 

 

http://www.spanscina.org/zanimivosti/prazniki/san-fermin/

