Jezična gimnazija – izborna nastava / 3. jezik

3. RAZRED
1. FRANCUSKI JEZIK
IVANA PANIZZA TOMLJANOVIĆ, prof. - 2 sata tjedno
Učenici kroz 2 godine usvajaju gramatiku i vokabular na razini A2 i proširuju znanje iz
frankofone kulture. Obogaćuju leksik i vježbaju gramatiku kroz pjesme najpoznatijih
francuskih glazbenika. Učenici usvajaju znanja iz francuskog jezika za temeljnu komunikaciju o
poznatim temama i aktivnostima (škola, obitelj, slobodno vrijeme). Bit će osposobljeni za
pristup međunarodnom ispitu DELF iz poznavanja francuskog jezika na razini A2. Nastava je
prilagođena učeniku, radi se u manjim grupama s naglaskom na projektni interaktivni i terenski
rad.

2. NJEMAČKI JEZIK
SANDA MLAČIĆ, prof. - 2 sata tjedno
Učenici se upoznaju s osnovama njemačkog jezika, a kroz 2 godine motivirani i zainteresirani
učenici dostižu i razinu A2. Učenici koji su već učili jezik, s lakoćom bi dosegli B1 razinu koja
im pruža mogućnost polaganja državne mature za taj ispitni predmet. Izborna nastava iz
Njemačkog jezika omogućuje upoznavanje gramatičkih, leksičkih, kulturnih i socioloških tema
(poput osoba, prostora, snalaženja u gradu, odjeće, prehrane, zabave, glazbe). Obrađuju se i
sadržaji vezani uz zemlje njemačkog govornog područja kao npr. običaje, praznike, geografska
obilježja te izabrane povijesne situacije. Jezične i komunikacijske kompetencije proširuju se i
kroz projektni rad, filmove i terensku nastavu.
Radi se u manjim grupama na zanimljiv i interaktivni način. Nastava je prilagođena učeniku,
njegovom interesu i predznanju. Kreće se od početka pa se mogu uključiti svi koji žele. Učeći
u pozitivnom i opuštenom ozračju razvijamo kreativnost i samopouzdanje.

NAPOMENA: imena i broj učenika do srijede, 5. rujna 2018 predati voditeljici

4. RAZRED
1. ŠPANJOLSKI JEZIK
SANJA PADAVIĆ, prof. – 2 sata tjedno
U programu predviđenom za izbornu nastavu – 3. strani jezik iz Španjolskog jezika učenicima
se nudi upoznavanje osnova španjolskog jezika, odnosno od razine A1 do razine A2/B1 tijekom
dvije nastavne godine. Više motivirani i zainteresirani učenici bez poteškoća dostižu razinu
B1/B2 što im omogućava pristupanje ispitu iz španjolskog jezika na državnoj maturi, ispita
DELE i ako žele studiranje španjolskog jezika.
Pored gramatičkih sadržaja tijekom nastave obrađuju se razna leksička područja poput: opisa
osobe, prostora, obitelji, snalaženja u gradu, o odjeći, prehrani, zabavi, glazbi. Tijekom nastave
obrađuju se i kulturni te civilizacijski sadržaji vezani uz Španjolsku i Latinsku Ameriku kao na
primjer jezici koji se pored španjolskog govore, običaji, praznici, geografska obilježja, te
izabrane povijesne situacije.
Izborna nastava iz Španjolskog jezika omogućuje dobro upoznavanje gramatičkih, leksičkih,
kulturnih i socioloških tema vezanih uz hispanofoni svijet uz opuštenu atmosferu.

