NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ZA ŠOLSKO LETO 2016/2016
FRANCOŠČINA – NIP V 4., 5., 6. IN 7., 8. RAZREDZU

Slika

Število ur na teden/letno: 70 ur letno/2 uri na teden

Cilji premeta:

Pri francoščini se v 70 urah naučimo predstaviti sebe in svojo družino, povedati kaj o
sebi in svojih konjičkih, barve, števila, dne v tednu, mesece in letne čase, pa o hrani,
o oblačilih, nekaj o vremenu in še bi lahko našteli.
V 5. in 6. razredu načeloma gre za nadgradnjo tistega, kar so se učenci naučili v 4.
Razredu. Nove snovi in teme bomo dodajali previdno in počasi...

Kratek program predmeta:

Francoščina, zakaj pa ne?
Tudi letos ponujamo Francoščino kot neobvezni izbirni predmet. To je priložnost, da
ta jezik približamo učencem in razbijemo mit o njeni težavnosti. Gotovo vsi poznajo
vsaj nekaj francoskih besed, pa čeprav se je niso nikoli učili – cravate, camion,
avion, bonbon, éléphant, pantalon, parfum, baguette… in še bi se jih našlo. In vsi
sanjarijo, da bi nekoč obiskali Pariz in njegove znamenitosti, dekleta bi se sprehajala
po modnih avenijah, fantje pa bi si ogledali francoski Tour Eiffel, kolesarko dirko ali
pa avtomobilsko dirko v Le Mansu. In kdo ne pozna Azurne obale, Nice, Cannes in
znamenitega filmskega festivala…
Delo v razredu si popestrimo z obiskom računalnice, z občasnim ogledom francoskih
filmov s podnapisi, s kuhanjem preprostih francoskih jedi, z obiskom in s
sodelovanjem na prireditvi – Frankofonski dan, ki poteka vsako leto v Kranju ali z
obiskom Francoskega inštituta v Ljubljani, z obiskom oseb, ki obvladajo in delajo s
francoščino…
Zakaj izbrati francoščino? Ker je lepa, posebna i zelo uporabna tako na potovanjih
kot tudi v službi. Zaradi Pariza, parfumov, mode, kolesarskih in avtomobilskih dirk
in še bi lahko našteli. Nenazadnje, na svetu je več kot 270 milijonov francosko
govorečih ljudi!
Pridruži se jim tudi ti!
Alors, à bientôt et bienvenue!

Izvajalec predmeta:
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