FRANCOŠČINA
Obvezni 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?
− 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 …)
− Poleg angleščine je francoščina delovni jezik Evropske unije in uradni jezik
Olimpijskih iger in Eurosonga.
− Ker znanje francoščine olajša učenje drugih tujih jezikov (predvsem
italijanščine, španščine, portugalščine in drugih romanskih jezikov).
V slovenskem jeziku uporabljamo ogromno francoskih besed: bonbon, ananas,
balon, avion, garaža, šofer, motor, butik, telefon, radio, restavracija, …

le bonbon

le professeur

le ballon

POTOVANJE V FRANCIJO
V sklopu izbirnega predmeta Francoščina bo tudi organizirano potovanje v Pariz.
Od leta 2011 redno hodimo na jezikovne-doživljajske izlete v Francijo. Leta 2011,
2016 in 1019 smo obiskali Pariz z Disneylandom in dvorce Versailles. Oktobra 2013

in aprila 2017 smo raziskovali Alzacijo in Strasbourg ter
sproščali adrenalin v Evropa parku. Želja v prihodnje je
obisk mesta Lyon in Chamonix v Alpah.
Z učenci sodelujemo tudi na frankofonskem dnevu, kjer
sodelujejo šole iz celotne Slovenije, ki ponujajo
francoščino kot izbirni predmet. Učenci pripravijo točko
in jo na prireditvi predstavijo, poleg tega pa spoznajo
tudi druge učence, ki se učijo francosko.

OPIS PO POSAMEZNIH RAZREDIH/STOPNJAH
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 Pariz, učenci v nekaj povedih
znajo predstaviti sebe in opisati svoj dan).
V 8. in 9. razredu gre za bogatenje besedišča, nadaljevanje, utrjevanje in nadgradnjo
znanja francoščine (poimenovanja za narodnost, jezike, države, živali, letne čase,
dele telesa, izražanje časa …). Sodelujemo tudi s francoskimi osnovnimi šolami.
Udeležujemo se tudi tekmovanja iz francoskega jezika in opravljamo (neobvezno)
bralno značko.
V sklopu predmeta torej ne bodo obravnavane le jezikovne teme, ampak bomo
govorili tudi o bogastvu francoske kulture, navadah, praznikih, specialitetah
francoske kuhinje, zemljepisu in zgodovini.
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, dve ustni oceni dobijo s samostojnim govornim
nastopom.

Bienvenus et à bientôt!

