OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
Ulica skladateljev Ipavcev 2 3230 Šentjur telefon: (03) 746 38 00 fax: (03) 746 38 03
Spletna stran šole: www.fmalgaja.si elektronski naslov: tajnistvo@fmalgaja.si

Datum: Maj 2017

Neobvezni izbirni predmet Francoščina
Neobvezni izbirni predmet francoščina je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda in sicer
po 2 uri tedensko, torej 70 ur letno.
Predstavitev in namen:
Pouk francoščine kot drugega tujega jezika in kot neobveznega izbirnega predmeta
omogoča večjezičnost učencev tako v lastnem okolju kot v Evropi in zunaj njenih meja.
Učenje drugega tujega jezika pa je po svoji naravi medkulturno, ker povezuje različne
kulture.
Francoščina kot neobvezni izbirni predmet daje učencem možnost učenja drugega tujega
jezika že v času osnovnošolskega izobraževanja in jim tako zagotavlja pomembno izhodišče
za življenje. Francoščina je poleg angleščine namreč zelo pomemben jezik Evropske unije,
saj je jezik diplomacije, umetnosti, plesa, mode, pa tudi kulinarike.
Pri pouku francoščine v 7. razredu bodo učenci z različnimi oblikami in metodami dela
pridobili znanje, ki je potrebno za osnovno sporazumevanje v tem jeziku. Skozi opazovanje
in branje preprostih in krajših besedil bodo ugotovili, da poznajo kar nekaj besed, saj je v
francoščini veliko takih, ki so podobne angleškim. S poslušanjem se bodo naučili razumeti in
izvršiti krajša in preprosta navodila, tako bodo lahko hitreje usvojili pogosto rabljene besede,
npr. števila, mesece, dneve v tednu, izraze za vreme in uro itd. Učenci se bodo seznanjali s
kulturo naroda, s tem pa se bo okrepilo tudi zavedanje lastne kulture in korenin.
Z nadaljevalnim učenjem francoščine v 8. razredu bodo učenci nadgradili in poglobili znanje
prejšnjega leta. S tem bodo še dodatno razširili besedišče, ki je potrebno za osnovno
sporazumevanje. Učenje in poučevanje bosta temeljila na slikovnem in zvočnem materialu
in na uporabi raznih iger.
Učenje francoščine v 9. razredu pomeni logično nadaljevanje in nadgradnjo znanja,
pridobljenega v prvih dveh letih. Pri učenju je še vedno največ poudarka na novem besedišču,
ki je uporabno v vsakdanjih osnovnih sporazumevalnih situacijah ne samo z vrstniki, ampak
tudi z ostalimi govorci. Do določene mere učenje še vedno poteka na način, ki je učencem
blizu in zanimiv.
Oblike dela in vrednotenje znanja:
Pouk francoščine kot drugega tujega jezika vključuje sodobne metode dela, kar pomeni, da
je v pouk vključena tudi informacijska tehnologija. Učenci se tako usposabljajo za govorne

in pisne stike, za pridobivanje in razumevanje informacij v tujem jeziku in se srečujejo z
avtentičnimi situacijami.
Preverjanje in ocenjevanje poteka v skladu s šolsko zakonodajo in sicer ustno, pisno ali na
druge načine.
Opombe:
Obiskovanje francoščine kot neobveznega izbirnega predmeta je obvezno do konca pouka
v tekočem šolskem letu. Pri odločitvi za francoščino je pomembno spoznanje, da se vsakega
nadaljnjega jezika naučimo veliko laže, saj se usvojene strategije učenja tujih jezikov
prenašajo med jeziki.
Več o neobveznih izbirnih predmetih si lahko preberete na šolski spletni strani pod zavihkom
za starše, šolsko leto 2017/2018.

----------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA

Spodaj podpisani (ime in priimek staršev) ______________________________________________
soglašam, da moj otrok _________________________________________ (ime in priimek učenca), ki
bo v šolskem letu 2017/2018 obiskoval 8. razred, poleg obveznega programa obiskuje v 8.
razredu tudi pouk neobveznega izbirnega predmeta 2. tujega jezika FRANCOŠČINE.

Prosimo, da podčrtate ustrezni izbor:

Drugi tuj jezik – FRANCOŠČINA

soglašam

ne soglašam

Prijavnico naj otrok vrne razredniku.
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