PREDSTAVITEV IP FRANCOŠČINA
ZAKAJ SE UČITI FRANCOŠČINO? (Pourquoi apprendre le français?)
 Ker je v Evropski uniji francoščina eden vodilnih jezikov, v katerem komunicirajo
diplomati
 ker je zakladnica evropske kulture: mode, umetnosti, glasbe, filma, literature,
kulinarike, …
 ker pri pouku ne bomo spoznavali samo tega lepega jezika, ampak bomo izvedeli
tudi veliko o Francozih, njihovi hrani, glasbi, kulturi, navadah in običajih
 ker lahko učenci z učenjem francoščine nadaljujejo tudi na srednji šoli (kot drugi ali
tretji tuji jezik)
 ker je to jezik, ki lepo zazveni v svoji melodičnosti že v običajnem pogovoru, kaj šele
takrat, ko se zlije z melodijo šansonov
PRI POUKU francoskega jezika učenci usvojijo osnovno besedišče (pozdravi, predstavitev,
števila, telo, družina, športi, prosti čas, prijatelji, hrana, čas, poklici, vreme, počitnice) in
slovnico ter razvijejo veščine branja, pisanja, poslušanja in govora v tujem jeziku.
Pouk francoščine poteka 2 šolski uri na teden.
Domačih nalog ni, ocene pa učenci pridobijo s pisnim preizkusom, govornim nastopom ter
ustnim ocenjevanjem, za katerega vprašanja sestavijo sami. Pri oceni se upošteva tudi
njihovo sodelovanje pri projektih in pri urah.
POUK FRANCOŠČINE BOMO POPESTRILI:
- s poslušanjem in petjem francoskih pesmi in ogledi francoskih filmov
- z didaktičnimi igrami, kvizi, skupinskim delom
- s kulinaričnim ustvarjanjem - pripravo značilnih francoskih jedi in sladic v
gospodinjski učilnici
- z udeležbo in nastopom na Frankofonskem festivalu v Kranju v mesecu maju
- s sodelovanjem pri inovativnem projektu Francoska bralna značka – Živeti s knjigo
(Vivre avec le livre)
- z mednarodno izmenjavo učencev z našimi prijatelji iz Francije, s katerimi smo
pobrateni
- s sodelovanjem pri projektu La France voyage, v okviru katerega nas obišče
animatorka iz Francije in nam pripravi zanimive delavnice v francoščini
- s sodelovanjem pri vseslovenskem projektu Le macaron d'or, kjer tekmujemo, kdo
pripravi najboljšo francosko sladico
- s tekmovanjem iz francoščine za devetošolce
- z ekskurzijo v Pariz z Disneylandom ob koncu šolskega leta

