FRANCOŠČINA
Izbirni predmet v 7., 8. in 9. razredu
Izbirni predmet francoščina je v osnovni šoli triletni predmet, ki se izvaja dvakrat
tedensko, v obsegu 70 ur letno. Učenec lahko po enem ali dveh letih učenja francoščine
izstopi, lahko pa začne z učenjem v 8. ali 9. razredu, če ima ustrezno predznanje.

Zakaj ravno francoščina?
-

Ker je francoščina poleg angleščine delovni jezik Evropske unije in uradni jezik
Olimpijskih iger in Evrosonga.

-

Ker je uradni jezik v več kot 50 državah sveta (v Švici, Belgiji, Luksemburgu, Monaku,
Francoski Gvineji, Quebécu, 22 afriških državah ... ).

-

Ker tudi v slovenskem jeziku uporabljamo ogromno francoskih besed: bonbon,
garaža, šofer, motor, butik, telefon, radio, restavracija, apartma, balon …

-

Ker znanje francoščine olajša učenje drugih tujih jezikov (predvsem italijanščine,
španščine, portugalščine in drugih romanskih jezikov).

Francija je dežela sira in vina

Polja sivke v Provansi

V 7. razredu usvojimo osnovno besedišče (francoske besede, ki jih uporabljamo tudi v
slovenščini, pozdravi, številke, barve, poimenovanja za šolske potrebščine, spoznamo
osnovne značilnosti Francije in mesto Paris, učenci v nekaj povedih znajo predstaviti sebe in
opisati svoj dan).
V 8. in 9. in gre za bogatenje besedišča, nadaljevanje, utrjevanje in nadgradnjo znanja
francoščine (poimenovanja za narodnost, jezike, države, živali, letne čase, dele telesa,
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izražanje časa …) Sodelujemo tudi pri francoski bralni znački, ki poteka v okviru Slovenskega
društva učiteljev francoščine, v 9. razredu se učenci preizkusijo v tekmovanju iz francoščine
na državni ravni, kjer lahko osvojijo bronasto, srebrno ali zlato priznanje. Ob koncu leta
obiščemo Francoski inštitut Charles Nodier v Ljubljani.
V šolskem letu 2011/2012 smo med jesenskimi počitnicami obiskali glavno mesto
Francije Paris z Disneylandom, kjer smo neizmerno uživali. Oktobra 2013 smo raziskovali
Alzacijo in Strasbourg ter sproščali adrenalin v Evropaparku. Aprila 2016 se ponovno
vračamo v Pariz.

Pariz, Versailles, Disneyland, oktober 2011

Strasbourg, Evropapark, oktober 2013

Odkrivali bomo bogastvo francoske kulture, navade, praznike, specialitete francoske
kuhinje, zemljepis in zgodovino. Pouk poteka v francoskem in slovenskem jeziku. Učenci
spoznavajo jezik preko petja, pišejo dialoge, nareke, igrajo različne vloge, odkrivajo svet
francoskega jezika s pomočjo igric, izdelovanja plakatov in svojega lastnega slovarja.
Uporabljamo tudi moderne metode poučevanja, kot sta medmrežje in interaktivna tabla.
Ocenjevanje: Preverjanje znanja poteka vsako šolsko uro, saj se tujega jezika ne da
drugače osvojiti kot s sprotnim delom. Oblike sprotnega preverjanja znanja: pisni izdelki,
domače naloge, samopreverjanje. V vsakem ocenjevalnem obdobju si učenec pridobi vsaj
eno pisno oceno, med šolskim letom pa je od 1- do 2-krat vprašan tudi ustno.

Bienvenus!
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