
 
FR    NCOŠČINA 

 
kot neobvezni izbirni predmet 
 

 

Francoščina je eden izmed vodilnih 

jezikov v svetu: francoščino kot materni 

jezik govori okoli 77 milijonov ljudi na kar 

5 celinah, je uradni jezik v 29 državah, 

francoščina pa je tudi uradni in 

administrativni jezik v številnih 

skupnostih in organizacijah, kot so 

Evropska unija, Mednarodni olimpijski 

komite, Združeni narodi, Svetovna poštna 

zveza … 

Poleg tega v svetu kar 370 milijonov 

ljudi govori francoščino kot tuji jezik, kar 

dokazuje, da se je lahko nauči vsak, ki 

ima željo, čeprav se marsikomu zdi, da je 

francoščina težek jezik.  

Francoski jezik je zelo melodičen, zato 

se marsikomu zdi romantičen. Ker pa je 

Francija dežela (visoke) mode, jo 

marsikdo povezuje tudi z modo. Francija 

je tudi dežela gastronomije, kulture, 

umetnosti … Del tega bomo spoznali tudi 

mi! 

Spoštovani starši! 

 

Vaš otrok je v obdobju, ko z zanimanjem 

išče nova znanja in se uči z izjemno 

lahkoto. Išče področja, ki bi ga utegnila 

zanimati, zato potrebuje ugodno okolje v 

svojem iskanju. 

Pri učenju tujega jezika otrok poleg 

jezikovnega znanja pridobiva tudi številne 

druge spretnosti in razvija kompetence, ki 

mu bodo koristile kasneje v življenju: 

logično povezovanje, razvijanje 

natančnosti, ustvarjalnosti in abstraktnega 

razmišljanja, sposobnosti za delo v skupini 

… 

Ko otrok poleg maternega jezika pozna tudi 

en tuj jezik, se drugega (ali tretjega) jezika 

nauči veliko lažje in hitreje!  

Spodbudite ga, da se bo učil več tujih 

jezikov, kajti še vedno velja pregovor: več 

jezikov znaš, več veljaš! 
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Učenje francoščine je lahko zabavno 

– pravzaprav mora biti zabavno! 

 
 učenci so pri učenju aktivni, zato 

so tudi uspešni in zelo uživajo 

 uporabljamo različne metode:  

o didaktične igre (ki jih 

učenci včasih izdelajo kar 

sami),  

o pojemo pesmi in štejemo 

izštevanke,  

o skozi igro ponavljamo,  

o se gremo gledališče,  

o igramo pantomimo,  

 

 

 
o zastavljamo in rešujemo 

uganke 

o igramo besedne igre 

o uporaba dokumentov na 

spletu 

 Na začetku učenja se veliko 

posvetimo izgovorjavi, naučimo se 

stavkov, ki jih uporabljamo v 

vsakdanjih situacijah.  

 Veliko ponavljamo, vsi v en glas 

(tako se počutijo bolj varne) in si 

lažje zapomnijo zvočno podobo 

besed in stavkov ter njihov pomen 

 Kasneje začnemo z 

opismenjevanjem: najprej 

prepoznavamo zapisane besede in 

šele kasneje začnemo besede in 

stavke tudi zapisovati.  

 Učence spodbujam, da se večkrat 

spomnijo na francoščino, se glasno 

pogovarjajo sami s sabo, pa tudi s 

sošolci 

 

Kljub temu, da Francija ni naša soseda, 

lahko prepoznamo veliko francoskih besed, 

nekaj jih najdete tukaj: 

 

LA BOUTIQUE L'AVION 

LA BANANE LA CAROTTE 

LA MACHINE LA FORME 

LE FONDU LE BONBON 

LE DOCTEUR LE BONTON 

LE PILOTE LES POMMES FRITES 

 

 
 


