FRANCOŠČINA
Neobvezni izbirni predmet v 4., 5. in 6. razredu
Neobvezni predmet francoščina se izvaja dvakrat tedensko, v obsegu 70 ur letno.
Učenec lahko po enem ali dveh letih učenja francoščine izstopi, lahko pa s
francoščino nadaljuje v 7., 8. in 9. razredu, pri čemer ima predznanje iz prejšnjih
let.
Predmet je namenjen vsem učencem od 4. do 6. razreda, ki bi se radi naučili govoriti
francosko. Lahko se vpišejo tudi tisti, ki že imajo znanje iz francoščine.
Zakaj učenje tujega jezika že tako zgodaj?
• Otroci so veliko bolj dovzetni v tem
starostnem obdobju.
• Učenje se izvaja skozi igro, snov pa se
počasi dodaja.
• Francoščina terja vrsto let učenja, zato je za
otroke bolj učinkovito, da začnejo zgodaj in
se jezik usvaja postopoma.
Zakaj ravno francoščina?
• Ko enkrat spregovorite v francoščini, je občutek res izjemen in neskončno
boste uživali v zvenu tega mehkega in ritmičnega jezika.
• Francoski jezik in kultura sta izjemno zanimiva. Mnogi poznajo zgoraj
naslikana junaka Astérixa in Obélixa, vendar pa francosko kulturo lahko
povežemo še z drugimi simboli, kot npr. Eifflov stolp, moda, francoska
kuhinja, …
• Francoščino govori več kot 300 milijonov ljudi po svetu. Francoščina ni
uradni jezik le v Franciji, ampak tudi v 50 drugih državah po svetu (npr.
Belgiji, Švici, Kanadi, Luksemburgu …)
V slovenskem jeziku uporabljamo ogromno francoskih besed: bonbon, ananas,
balon, avion, garaža, šofer, motor, butik, telefon, radio, restavracija, …

le bonbon

le professeur

le ballon

Pri pouku francoščine bomo veliko ustvarjali, delali bomo s pomočjo učnih listov
ali pa bomo jezik usvajali skozi igro, ples in glasbo. Otroci bodo potrebovali velik
zvezek s črtami in običajne šolske potrebščine (pisala, škarje, lepilo, …).
Predvidene teme:
1. Qui suis-je? Je me présente.
2. L'école: La classe, la fourniture
scolaire, ma journée
3. La maison et la famille: les membres
de la famille, les amis, la maison
4. Le temps libre: les hobbies, le sport
5. Le style vestimentaire
6. L'alimentation et la boisson
7. Quelle heure est-il? Le temps, les
moments de la journée, les jours de la
semaine, les mois et les saisons de
l'année
8. Le corps humain: les parties du
corps, la santé, les maladies, …
9. Les fêtes (françaises): anniversaire,
Pâques, Noël, …
10. L'environnement: la météo, la
nature, les animaux, la ville et la
campagne

Kdo sem jaz? Predstavim se.
Šola: razred, učilnica, šolske
potrebščine, moj vsakdan
Družina in dom: člani družine,
prijatelji, hiša, …
Prosti čas: hobiji, športi
Oblačila in obutev
Hrana in pijača
Koliko je ura? Čas, deli dneva,
dnevi v tednu, meseci, letni časi
Človeško telo: deli telesa, zdravje,
bolezni, …
Prazniki (v Franciji): rojstni dan,
velika noč, božič, …
Okolje: vreme, narava, živali,
mesto in podeželje …

Bienvenus et à bientôt!

