
predmet: NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET FRANCOŠČINA  

OD 7. DO 9. RAZREDA 

   

čas: dve uri na teden  

triletni predmet / 70 ur letno 

ocene: od (nzd) 1 do (odl) 5 

 

  

Sous le ciel de Paris 

S'envole une chanson mmmmm 

Elle est née d'aujourd'huDans le coeur d’un garcon 

 

Yves Montand: Sous le ciel de Paris 

 

 

Te je očarala melodija francoskega jezika? Pridi, saj francoščina sploh ni tako težka! Veliko besed že 

poznaš: bonbon, ananas, avion, balon. Pa še Madame, radio, pommes frites, cravate, crème. Samo še 

nekaj novih besed se naučimo in že lahko odpotujemo v eno izmed frankofonskih mest, ki so 

skorajda na vseh celinah sveta. »Potovanje« bi začeli v Parizu, prestolnici mode, nadaljevali v 

Bruslju, kjer je sedež Sveta Evrope, obiskali bi tudi Ženevo in Luksemburg, nato pa preko Atlantika 

v Kanado, pa na otoke Tihega oceana in seveda še v Afriko. Francoščina pa ni le zelo razširjen jezik 

po vsem svetu (180 milijonov govorcev), ampak je tudi drugi uradni delovni jezik v številnih 

mednarodnih organizacijah in je zato še kako pomemben v današnjem času, ko je Slovenija del 

Evropske Unije. 

Znanje francoskega jezika nudi širše možnosti pri študiju (družboslovno-humanistične vede, pravo) 

in v poklicnem življenju posameznika, med drugim pa posameznika tudi osebnostno bogati, saj se 

mu tako odprejo vrata v eno najzanimivejših kultur sveta. 

 

SPLOŠNI CILJI PREDMETA 

Pri pouku francoskega jezika učenci : 

 razvijajo vse štiri jezikovne spretnosti govorno, slušno (bralno in pisno), 

 prepoznavajo in razumejo preprosta govorna in pisna sporočila, 

 oblikujejo preprosta govorna in pisna sporočila,spoznavajo pravila francoskega pravopisa, 

 soočajo se z jezikovno in kulturno raznolikostjo in razvijajo pozitiven in strpen odnos do 

različnosti. 

ORGANIZACIJA POUKA 

 

Francoščina je v osnovni šoli triletni predmet, ki se izvaja dve uri tedensko. Pomembna je 

kontinuiteta učenja, zato je priporočljivo, da učenci procesa učenja ne prekinjajo. Z učenjem 

francoščine lahko učenec začne v 7., pa tudi v 8. ali 9. razredu, tudi če nima predznanja. 

 

OCENJEVANJE 

Učenec je v vsakem ocenjevalnem obdobju ocenjen pisno in ustno. Preverjamo in ocenjujemo slušno 

in bralno razumevanje, govor, pisanje in poznavanje besedišča ter slovničnih struktur. 

 

IZ VSEBINE 

Spoznavali boste naslednje vsebine: vsakdanje situacije (v restavraciji, v hotelu, na letališču, na 

železniški postaji, iskanje poti ali kraja), osebni podatki, družina, prijatelji, stanovanje, šola, mesto, 

promet, šport, glasba, igre, prosti čas, oblačila, prehrana, zdravje, čas, praznovanja, živali, rastline, 

počitnice, potovanja, kulturne zanimivosti ter besedišče in aktualni dogodki po zanimanju in izbiri 

učencev. 


