
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET FRANCOŠČINA 

NAVODILA ZA DELO NA DALJAVO OD 30. 3. DO 3. 4. 2020 

Bonjour, mes chers élèves. 

Comment-allez vous? Kako ste? Upam, da ste vsi zdravi in imate poleg šolskega dela tudi 

dovolj prostega časa za igro in razvedrilo. 

V času epidemije s korona virusom poudarjamo, kako pomembno je redno umivanje rok. Roke 

naj bi si temeljito umivali eno minuto, zakaj ne bi ob tem zapeli še kakšne francoske pesmi. 

Predlagam pesem Je me lave les mains (https://www.youtube.com/watch?v=fQC_oU0NbFA). 

V prvem sklopu bi se spomnili divjih živali in izdelali igro Mémoire, ali Spomin po slovensko. 

V prilogi vam ponujam vzorec, ki ga lahko natisnete, lista prilepite na tršo podlago, kar bo 

podaljšalo življenjsko dobo igri in izrežete.       Igro igrate tako, da poiščete par slika-beseda. 

Če se besed ne spomnite, si pomagajte z zvezkom in učnimi listi ali besede poiščite v slovarju 

(https://sl.pons.com/prevod/franco%C5%A1%C4%8Dina-sloven%C5%A1%C4%8Dina). 

Poiščite družinskega člana in se z njim pozabavajte z igro, ki ste jo ustvarili. Če pa slučajno 

listov ne morete natisniti, brez skrbi. Barvice, papir in škarjice v roke, naredite svoj izbor živali 

in sami ustvarite igro. 

V učnem listu Poišči besedo, pa poiščite besedo za žival predstavljeno na sliki. Besede iščite 

od leve proti desni, od desne proti levi, od spodaj navzgor in obratno ali diagonalno. 

V drugem sklopu pa bomo spoznali francoski običaj. 

1. aprila se tudi v Franciji radi pošalijo. Sicer na malo drugačen način. Osebi iz katere se želijo 

pošaliti na hrbet prilepijo ribo. Da, prav ste prebrali. Ribo. Ko ljudje to opazijo, za to osebo 

kričijo POISSON D'AVRIL (pwason davril) in se ji smejejo. 

Zgodovina tega praznika sega kar daleč nazaj, v leto 1564, ko je francoski kralj Karel VIII 

zapovedal, da se novo leto začne 1. januarja. Pred tem so začetek novega leta praznovali 1. 

aprila. S svojo odločitvijo, je kralj povzročil kar nekaj zmede. Ljudje so si bili vajeni podariti 

kakšno malenkost ob novem letu, ki pa je sedaj padlo na popolnoma drug datum. Šaljivci so 

zmedo izkoristili in bližnjim podarjali smešna darila. Tako se je 1. april vpisal v zgodovino kot 

dan norcev. Kaj pa imajo pri tem ribe? Kar nekaj razlag kroži naokrog. Ena je, da je 1. aprila 

ribolov prepovedan in so ribičem podarjali umetne ribe, da bi se iz njih pošalili. Druga razlaga 

pa pravi, da je riba simbol posta in na začetku 20. stoletja so si ljudje pošiljali voščilnice z 

motivi rib in si zaželeli ljubezni, prijateljstva in sreče. 
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V priponki Poisson d'avril boste našli nekaj modelov rib. Izrežite jih in jih poskusite neopazno 

prilepiti na hrbet družinskega člana. Mogoče lahko kakšno nepogrešljivo stvar družinskemu 

članu skrijete in nadomestite z ribo. Vem, da imate obilo idej, kako ponagajati. Obilo smeha 

pri igri želim. 

 

Ob prvem aprilu pa vam in vašim družinskim članom želim obilo zdravja in dobre volje. 

 

Votre instructrice. 

 

 

 

 

 

 


