
Bonjour!                                        Ça va?

OŠ  Cerkno 



Koliko ur neobvezni izbirni predmet obsega 
in kakšni so cilji predmeta? 

Predmet obsega 70 šolskih ur v šolskem letu

(2 šolski uri tedensko).

Na začetni stopnji je cilj predvsem 

vzbuditi radovednost in zanimanje za nov 

jezik in nove, drugače zveneče besede. 

Otroci se bodo naučili predstaviti, 

šteti, recitirati in peti v francoskem jeziku.



Kako poteka pouk?
 kombinacija pouka JEZIKA,
KULTURE in USTVARJANJA
 vključenost čim več čutil
 usvajanje jezika skozi zgodbice, stripe in pesmi
 Poudarek na slušnem razumevanju in ustnem izražanju 
(igre vlog, dialogi ...)
 vključevanje metode CLIL: učenje 
tujega jezika s pomočjo vsebin drugih 
šolskih predmetov (matematika, 
spoznavanje okolja, geografija in 
zgodovina, tudi književnost)
 uporaba IKT                                            



 ustvarjanje



 slušni posnetki



 dramske predstavitve



 kuhanje in okušanje tradicionalnih jedi francosko 
govorečih dežel



Zakaj francoščina?
1. Je svetovni jezik.
Več kot 200 milijonov ljudi govori 
francosko. Francoščina je med najbolj 
razširjenimi jeziki na svetu. Poleg 
angleščine je edini jezik, ki se ga učijo v 
vseh državah na svetu.

2. Je jezik, ki odpira vrata, ko iščete 
zares dobro službo. 
Znanje tujih jezikov je velika prednost 
pri iskanju dela, tako v Sloveniji kot v 
tujini. Francoščina vam lahko na stežaj 
odpre vrata pri delu v turizmu in v 
številnih podjetih v Sloveniji ter po 
svetu.



3. Je jezik za popotnike
govorijo jo ne samo v Franciji, temveč v 
številnih drugih državah po svetu, kot so
Švica, Belgija Kanada, Monako in velik del 
Afrike. Popotniki te dele sveta doživijo 
neprimerno bolj globoko in pristno, če 
znajo komunicirati z ljudmi v domačem 
jeziku.

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

5. In nenazadnje ker…
je koristna, zanimiva, zabavna, kreativna. 
Je jezik diplomacije, mode, umetnosti, pa 
tudi prelepih šansonov, kulinarike in 
evropske filmske industrije.



S čim bodo nadgradili svoje znanje tisti, ki so se letos že učili 
francoščino?

 dialogi v restavraciji, na postaji, v 
hotelu…

 spraševanje in dajanje navodil za pot

 stavbe v mestu

 meseci 

 oblačila

 deli telesa …


