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DELO NA DALJAVO
Obvezni izbirni predmet, Francoski jezik
Kata Budimir Krišto
OŠ Hinka Smrekarja, razred: 8. ABC
8. teden dela na daljavo – 11. 05. – 15. 05. 2020
Napotki za delo:
Pozdravljeni dragi učenci,
prvomajski prazniki so za nami. Upam, da ste se spočili in doživeli kaj lepega kljub času v
katerem živimo. Nisem še dobila vaših rešenih nalog iz preverjanja, zato bom počakala še malo
in vam bom naslednji teden posredovala rešitve. Prosim vas tudi, da mi posredujete vsi vaše
elektronske naslove na moj elektronski naslov: kata.budimir-kristo@guest.arnes.si, da se
lahko slišimo in vidimo preko aplikacije ZOOM. Tako bi se lažje dogovorili kaj točno morate
narediti, da pridobite še eno oceno v 2. konferenci. Zagotovo ste že dobili obvestilo od
razrednikov katere ocene morate še pridobiti.
Vrnimo se spet k poslušanju. Na naslednji povezavi boste našli zanimivo besedilo. Vaša naloga
je, da ga pozorno poslušate in si zapišete 10 znanih besed. Te besede potem uporabite v
preprostih stavkih, torej napišite 10 besed in potem 10 stavkov v katerih boste uporabili te
besede.
https://www.tv5monde.com/emissions/episode/destination-francophonie-destination-provence
Na naslednji povezavi boste poslušali zelo znano francosko pesem Sur le pont d'Avignon. Prvič
jo samo poslušajte. Vajo ponovite in si ob drugem poslušanju zapišite besedilo. Potem
poslušajte pesem tretjič in dopišite kar vam manjka. Nato poiščite na YouTube verzijo z
besedilom (chanson avec paroles) in primerjajte z zapisanim.
https://www.youtube.com/watch?v=BHsER0a7MGA
Domnevam, da imate radi palačinke. Zato boste na naslednji povezavi našli hitri recept za
izdelavo palačink v francoščini.
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette/333415-recette-de-crepes-la-meilleure-recetterapide
Palačinke lahko naredite tudi sami in razveselite vaše domače. Dober tek!
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Na naslednji povezavi boste našli presenečenje. Pesem sem izbrala zaradi lepe izgovorjave
izvajalca in zato, ker sem mnenja, da jo morajo poznati vsi učenci francoskega jezika. Vaša
naloga je, da pesem pozorno poslušate in ugotovite za katero pesem gre.

https://www.youtube.com/watch?v=yd5rww9z_2g

Še vedno ostaja priporočilo, da poslušate različna besedila v francoščini!
Pomembno je, da poslušate nekaj v francoskem jeziku, če je le možno dnevno vsaj 15 minut.
To bi bilo zelo koristno za vaš napredek pri učenju francoskega jezika.
Pišite mi na moj elektronski naslov: kata.budimir-kristo@guest.arnes.si
Napišite kako se spopadate z učenjem na daljavo, kakšne težave imate, oziroma kakšno pomoč
potrebujete. Lepo vas pozdravlja vaša učiteljica, Kata.

Želim vam uspešno delo in ostanite zdravi!

