
                                                                

 

RAZPIS ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA MOBILNOST V ŠPANIJI   

 

V šol. l. 2022/23 bosta izvedeni 2 mobilnosti, prva bo v Španiji. Na mobilnost v 

Španijo bo odšlo 15 učencev 3. triade. Prijave morajo učenci oddati najkasneje  

do 12. decembra, kasnejše prijave ne bodo upoštevane. Prijave zbira učiteljica 

Jana Štojs. 

 Kaj mora vsebovati prijava? 

1. MOTIVACIJSKO PISMO 

V njem naj se učenec predstavi, našteje hobije, interesne dejavnosti;  

pojasni, zakaj meni, da je pravi kandidat za mobilnost, kaj ga navdušuje v 

tej državi, … Pismo mora biti napisano na listu A4, dolgo najmanj eno stran, 

napisano čitljivo in s pisanimi črkami. Naslov motivacijskega pisma naj bo 

izviren. Besedilo mora členiti na odstavke, paziti na obliko pisma in se na 

koncu podpisati.         

       
  OBLIKA 3T       PREDSTAVITEV  3T   UTEMELJITEV 3T     IZVIREN NASLOV 1 T   Skupaj: 10 t 

 

2. PLAKAT                                                                                                                                             

Učenec izdela plakat države, kamor bo odpotoval, ali predstavi svojo  

domovino. Nanj mora poleg osnovnih podatkov o državi obvezno vključiti 

kulturo, tradicionalne jedi in 5 zanimivosti o državi. Pisati mora s tiskanimi 

črkami, uporabiti največ 3 različne barve, dodati slikovni material. Na 

plakatu morajo biti ključne besede, prepisovanje celega besedila ne šteje. 

Velikost plakat je predpisana: A3. 

 

Podatke mora črpati iz 3 različnih virov (splet, knjiga, revija, …) Vire 

mora natančno navesti.  

a) PRIMER navajanja knjižnega vira:   

 Suhodolčan Primož.  Živalske novice. Ljubljana:  Karantanija. 2009. 

 

b) Primer navajanja članka iz revije: 



 PRIIMEK, Ime. Naslov članka. Naslov revije, datum izdaje, letnik, številka, 

stran(i). Leto.  

 

KNEZ, Željko. Visokotlačne tehnologije. Okoljska vzgoja v šoli, let. 4, št. 2, 

str. 115. 2002. 

 

c) NAVAJANJE VIROV S SPLETA 

Naslov: podnaslov prispevka s spleta. Leto. Ime baze/spletne strani. 

[Citirano datum; ura]. Dostopno na spletnem naslovu: http// . 

 

Primeri: 

 Louvre [online]. Wikipedia, the free encyclopedia. [Citirano 25. nov.. 

2022; 09:14]. Dostopno na spletnem naslovu: http// ….. 2022. 

 
PODATKI: 4 T       OBLIKA: 3 T      VIRI: 3 T                                                     Skupaj 10 t 

 

 

 

3. SLOVARČEK 

Učenec sestavi slovensko-španski slovarček z največ 15 besedami, ki so 

povezane s temo mobilnosti: evropsko državljanstvo, dediščina, različnost, 

… 

 
       USTREZEN IZBOR BESED: 2 t     OBLIKA: 1T                                                    Skupaj 3t 

 

4. MNENJE UČITELJEV 

Upoštevajo, ali se učenec vede primerno pri pouku, ni žaljiv do sošolcev, 

je pripravljen priskočiti na pomoč sošolcem, nima negativnih ocen.                                                     

                                                                                                                           2 t 

 

 

 

O izboru bodo učenci obveščeni 16. decembra.  

*** V kolikor bo imelo več učencev enako število točk, bo o izboru 

odločal  intervju s komisijo.   

 

***Komisijo sestavljajo: Jana Štojs, Matjaž Bizilj, Vita Kralj, Nevenka Mandelj, Petra Prosen 


