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DELO NA DALJAVO
Obvezni izbirni predmet, Francoski jezik
Kata Budimir Krišto
OŠ Hinka Smrekarja, razred: 8. ABC
9. teden dela na daljavo – 18. 05. – 22. 05. 2020
Napotki za delo:
Pozdravljeni dragi učenci,
glede na to, da v 2. konferenci nimate še ocen in morate pridobiti vsaj eno oceno menim, da
je najbolj primerno, da vam čimprej razložim kako sem si to zamislila. Zaradi razmer v katerih
trenutno živimo sem se odločila, da vas ne bom vprašala predelane snovi. Naredite miselni
vzorec ali plakat. Tema je Francija ali Pariz, če vam je to bolj všeč. Narejeno fotografirajte ali
izdelajte v Word dokumentu in mi posredujte na moj elektronski naslov do 04. 06. 2020. Na
ta način boste pridobili oceno v 2. konferenci. Potrudite se pri izdelavi. V primeru, da boste
med oceno, bom upoštevala vaša prizadevanja in trud v tekočem šolskem letu. Kakršnakoli
vprašanja, mi posredujte na moj elektronski naslov: kata.budimir-kristo@guest.arnes.si. Ne
bom dala dodatnih nalog, da ne boste preobremenjeni.
Obljubila sem vam rešitve za 7. teden. Gre za PISNO PREVERJANJE ZNANJA, vendar bom še
malo počakala, ker nisem še dobila vseh rešenih nalog z vaše strani.
V primeru, da imate radi francoščino, imate dovolj energije in časa in bi se radi še kaj naučili,
vam posredujem povezave na katerih najdete tudi dobre recepte:
https://www.youtube.com/watch?v=mW_JzTNON_s
https://www.youtube.com/watch?v=daM4oxCJQJg
https://www.youtube.com/watch?v=4ytWvVyiEe0
https://www.tv5monde.com/emissions/episode/destination-francophonie-destination-strugamacedoine
https://www.youtube.com/watch?v=0qbwPpzjzYk

Še vedno ostaja priporočilo, da poslušate različna besedila v francoščini!
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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!

