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Neobvezni izbirni predmeti 2020/21

FRANCOŠČINA

Naziv predmeta:

Učitelj:

Učitelj francoskega jezika

Razred:

7., 8., 9. /začetna, nadaljevalna stopnja

Obseg (št. ur na teden):

2

Opis predmeta in cilji:

Francoski jezik je po mnenju mnogih eden najlepših in
najbolj melodičnih na svetu. Ker ga pogosto povezujejo z
romantično podobo Francije, ga imenujejo tudi jezik
ljubezni. Na svetu več kot 200 milijonov ljudi govori
francoščino kot prvi ali drugi jezik. V 29 državah sveta je
francoščina uradni jezik. Francoščina je uradni in
administrativni jezik tudi v številnih skupnostih in
organizacijah, kot so Evropska unija, Mednarodni
olimpijski komite in Združeni narodi.
Pri pouku francoščine bomo spoznavali francoski jezik,
francosko kulturo, Francijo in frankofonske države,
francosko hrano in še kaj. Peli bomo francoske popevke
in recitirali pesmi.
Učenje bo potekalo s pomočjo delovnega gradiva
(učbenika) ter uporabo vaj na spletu, ob francoskih filmih
in francoski glasbi. Učenci se bodo lahko lotili tudi branja
otroške literature in tekmovali iz francoske bralne značke.
Z učenci se bomo udeležili tudi vsakoletnega
tradicionalnega FRAFESTA, kjer se predstavijo
slovenske osnovne šole, kjer se učenci učijo francosko.
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Neobvezni izbirni predmeti 2020/21
Osnovnošolci tako z učenjem francoščine dobijo
predznanje, ki ga nadgrajujejo tudi kasneje na gimnazijah
in srednjih šolah.
Ocenjevanje:

3x – 4x letno: učenje pesmi, nastopi, udeležba na
tekmovanju ali pri bralni značka, pisna ocena…
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Naziv predmeta:

NEMŠČINA

neobvezni izbirni
predmet

Učitelj:

Polonca Ložar

Razred:

7. – 9. razred

Obseg (št. ur na
teden):

2 uri tedensko

Opis predmeta in
cilji:

Učenci se pri pouku seznanjajo z jezikom in kulturo.
Razvijamo vse učne sposobnosti: poslušanje, branje, pisanje
in govor. K ciljem pouka spada spodbuda učencev k
pravilnosti jezika: suveren nastop, pravilna izgovorjava, čitljiv
zapis in razumevanje povedanega.
Učimo se deklamacij in poslušamo primerno prozo. V okviru
pouka preberemo tudi bralno značko.
Pouk poteka v dvojicah, v skupinah in frontalno. Uporabljamo
sodobne učbenike, delovne zvezke, didaktične igre in delovne
liste.
Sproščeni dialogi, kot tudi delo na spletu, so sestavni del
pouka.
V pouk vključujemo tudi slovnico, jezikovna pravila,
besedotvorje in sintakso.

Ocenjevanje:

Učenčevo znanje se skozi celotno šolsko leto ocenjuje pisno in
ustno.
Tako v preverjanje kot v ocenjevanje vključimo vse štiri
komponente usvajanja tujega jezika.
☺ ustno: učenec pridobi v šolskem letu 1 ustno oceno
 pisno: 2 pisni oceni na podlagi testa
 ocena pridobljena na drug način: 2 oceni (deklamacija,
domača naloga, učni list, plakat,…)
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O kriterijih se z učenci pogovorimo na začetku šolskega leta.
Kriteriji ne odstopajo od ocenjevanja pri drugih jezikih.
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