
NIP FRANCOŠČINA  1 (7. razred) 
 
OPIS IZBIRNEGA PREDMETA 

V 7. razredu učenci lahko izberejo kot neobvezni izbirni predmet francoski jezik. 
Francoščina je triletni neobvezni izbirni predmet kar pomeni, da se znanje nadgrajuje v 8. 
in 9. razredu. Učenec lahko po enem ali dveh letih učenja prekine, vendar je smiselno, da 
predmet posluša vsa tri leta. 
 
TRAJANJE 
Pouk se izvaja v obsegu 2 ur tedensko, skupaj 70 ur letno. 
 
CILJI PREDMETA 

 pridobivanje osnovnega besedišča in jezikovnih struktur, ki omogočajo 
sporazumevanje v vsakdanjih življenjskih situacijah (pogovor o družini, 
sorodstvu, stanovanju, razvedrilu, športu, vremenu, zdravju, o vsakdanjih 
opravilih); poudarek temelji na vljudnostnih frazah, ki so 
značilne za francosko govoreče področje, 

 razvoj vseh štirih jezikovnih spretnostih: govora, pisanja, 
bralnega in slušnega razumevanja, 

 spoznavanje posebnosti francoske in frankofonske 
kulture in civilizacije. 
 

ZAKAJ FRANCOŠČINA? 
 Francija je 3. najpomembnejša slovenska trgovinska 

partnerka in 1. na znanstveno-raziskovalnem področju, 
 podjetje Revoz iz Novega mesta, ki je eden največjih delodajalcev na Dolenjskem, 

je v 100% lasti francoskega podjetja Renault in od velikega števila svojih 
zaposlenih pričakuje aktivno znanje francoščine, 

 Francoščina je eden od treh delovnih jezikov v institucijah EU, uradna jezika v 
Svetu Evrope, ZN, NATO in OECD sta angleščina in francoščina, 

 francoščina je uradni jezik v 29 deželah v svetu; EU ocenjuje, da je samo na 
področju Evrope 129 milijonov govornikov francoščine kar je 26% evropskega 
prebivalstva (uporablja se kot uradni jezik v Franciji, valonskem delu Belgije, 
romanskem delu Švice in v Monaku). 

   
        izvajalka: Lana Zrinjanin, prof. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NIP FRANCOŠČINA  2 (8. razred) 
 
OPIS IZBIRNEGA PREDMETA 

Francoščina je triletni neobvezni izbirni predmet kar pomeni, da se znanje nadgrajuje iz 
7. v 8. razredu.  
 
TRAJANJE 
Pouk se izvaja v obsegu 2 ur tedensko, skupaj 70 ur letno. 
 
CILJI PREDMETA 

 ponovitev in nadgradnja besedišča in jezikovnih struktur, ki omogočajo 
sporazumevanje v vsakdanjih življenjskih situacijah (pogovor o družini, 
sorodstvu, stanovanju, razvedrilu, športu, vremenu, zdravju, o vsakdanjih 
opravilih, šoli); v situacijah, s katerimi se učenec lahko 
sreča med bivanjem v tujini (opravki v hotelu, gostinskih 
lokalih, na banki, pošti, pri nakupovanju, v prometu, v); 
poudarek temelji na vljudnostnih frazah, ki so značilne za 
francosko govoreče področje, 

 razvoj vseh štirih jezikovnih spretnostih: govora, pisanja, 
bralnega in slušnega razumevanja, 

 spoznavanje posebnosti francoske in frankofonske 
kulture in civilizacije 

 pri pouku v 8. razredu se pogovarjamo, izdelujemo 
plakate, igramo različne vloge, pišemo in uporabljamo internet. 
 

NIP FRANCOŠČINA  3 (9. razred) 
 
OPIS IZBIRNEGA PREDMETA 

Francoščina je triletni neobvezni izbirni predmet kar pomeni, da se znanje nadgrajuje iz 
7. v 8. in 9. razredu. Vztrajnost se vam bo obrestovala, samo še eno leto in znali boste en 
tuji jezik več. 
 
TRAJANJE 
Pouk se izvaja v obsegu 2 ur tedensko, skupaj 64 ur letno. 
 
CILJI PREDMETA 

 utrjevanje osnovnega besedišča in jezikovnih struktur, ki omogočajo 
sporazumevanje v vsakdanjih življenjskih situacijah (pogovor o družini, 
sorodstvu, stanovanju, razvedrilu, športu, vremenu, zdravju, o vsakdanjih 
opravilih, šoli); v situacijah, s katerimi se učenec lahko sreča med bivanjem v tujini 
(opravki v hotelu, gostinskih lokalih, na banki, pošti, pri nakupovanju, v prometu); 
poudarek temelji na vljudnostnih frazah, ki so značilne za francosko govoreče 
področje, 

 razvoj vseh štirih jezikovnih spretnostih: govora, pisanja, bralnega in slušnega 
razumevanja, 

 spoznavanje posebnosti francoske in frankofonske kulture in civilizacije 
 pri pouku v 9. Razredu se pogovarjamo, izdelujemo plakate, poslušamo glasbo in 

si ogledamo filme v francoščini. 
        izvajalka: Lana Zrinjanin, prof. 


