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ЗАСТАВА И ГРБ

ЗАСТАВА ШПАНИЈЕ ГРБ



ХИМНА



ЈЕЗИЦИ

• Шпански језик или кастиљански језик је 
званични језик шпаске државе. Остали језици 
који се говоре у Шпанији су:

▪ Каталонски језик

▪ Баскијски језик

▪ Галицијски језик

▪ Астурлеонски језик

▪ Арагонски језик



ГЛАВНИ ГРАД

• Мадрид је главни град 
Краљевине Шпаније.

• Регион (Мадрид са околином) се 
са око 5 милиона становника 
убраја у највеће европске 
метрополе.

• Сам град Мадрид (без 
предграђа) је са својих 
3,1 милион становника, после 
Лондона и Берлина, трећи 
највећи град у Еврпоској унији.



КУЛТУРА

• Празници у Шпанији су веома важан део њеног културног 
живота. Преко њих се традиција и фолклор одржавају на врло 
спонтан начин. Као што је случај са духовним празницима, 
свако село или град има своје световне свечаности праћене 
борбама с биковима, играма, музичким представама, 
поворкама итд.



КУЛТУРА

• Борба са биковима је такође 
традиционална представа која 
се изводи у Шпанији и 
Португалу.

• Фламенко је шпански 

национални плес који 

представља саставни део 

свих свечаности.



ЗАНИМЉИВЕ ДЕСТИНАЦИИЈЕ У ШПАНИЈИ

1. Гренада - Гранада је проглашена националним спомеником на основу 
бројних, добро очуваних остатака богате културе и уметности и као 
место великих догађаја у историји Шпаније. Гранада је туристичко и 
културно средиште Шпаније.

2. Толедо - Са својим јединственим положајем, живописним градским 
пејзажом и величанственим старим зградама, Толедо је један од 
највећих туристичких градова у Шпанији. Толедо је циљ сваког 
посетиоца заинтересованог за уметност и историју.



ЗАНИМЉИВОСТИ О ШПАНИЈИ

1. Име Шпанија води порекло од речи "Ispania" , шта значи 
земља кунића.

2. У Шпанији свака особа има два презимена. Прво 
презиме је од оца, а друго презиме је од мајке.

3. Преко 410 милиона људи користи шпански као матерњи 
језик, шта га чини другим језиком у свету.

4. Име Мадрид потче од арапске речи "magerit" , шта значи 
"место много извора".

5. У Шпанији све се поздрављају са "dos besos" , уствари 
два пољубца у образ.



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!!
Теодора Гајдош


