NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET FRANCOŠČINA V 7., 8. IN 9. RAZREDU

Katerim razredom je predmet namenjen ?
Predmet je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda.

Število ur na teden/letno:
Francoski jezik je triletni izbirni predmet. To pomeni, da se znanje nadgrajuje v 8. in 9. razredu. Učenec se lahko
priključi pouku v 8. ali 9. razredu, če ima potrebno predznanje. Učenec lahko po enem ali dveh letih učenja
prekine, vendar je smiselno, da predmet posluša vsa tri leta. Pouk se izvaja v obsegu dveh ur tedensko, to je 70 ur
letno in skupaj od 7. do 9. razreda 204 ur.
Cilji premeta:

1.) SPREMLJANJE (POSLUŠANJE, BRANJE...)
Učenci razumejo najbolj pogosta navodila pri pouki, zelo preprost opis osebe (ime, starost), opis predmetov
(napr. V učilnici) in kratka sporočila (napr. Voščilo, pozdrav, prprosta vprašanja).
Učenci razumejo pogosta poimenovanja (npr. šolski predmeti, dnevi v tednu) in navodila pri pouku ter kratke
opise slik. Znajo poiskati določeno informacijo (npr. urnik šolskih dejavnostih).
2.) SPORAZUMEVANJE
Učenci v pogovoru pozdravijo in odzdravijo ter se zahvalijo, črkujejo svoje ime in naslov. Odgovarjajo na
vprašanja (npr. Koliko je ura, kam so namenjeni) in postavljajo preprosta vprašanja (npr. Kaj rad ješ? Kateri
šport ti je všeč?).
3.) GOVORJENJE
Učenci deklamirajo (recitirajo), zapojejo izštevanko ali pesem. Na preprost način predstavijo sebe in druge
(ime, kraj bivanja, starost, telefonsko številko).
1.) PISANJE
Učenci prepišejo preproste besede in kratke povedi. Napišejo seznam (npr. spisek dnevnih dejavnosti).
2.) PISANJE
Učenci prepišejo preproste besede in kratke povedi. Napišejo seznam (npr. spisek dnevnih dejavnosti).

Kratek program predmeta :
Vsakdanje situacije iz osebnega in družbenega življenja (o družini, sorodstvu, stanovanju, razvedrilu, športu,
vremenu, zdravju, o vsakdanjih opravilih); situacije, s katerimi se učenec srečuje med bivanjem v tujini (opravki v
hotelu, gostinskih lokalih, na banki, pošti, pri naku
povanju, v prometu); poudarek temelji na vljudnostnih frazah, ki so značilne za francosko govoreče področje.
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