
UTRINKI IZ FRANCIJE 
 
V soboto, 14. 4. 2012, smo se učenci 7., 8. in 9. razreda, ki se v šoli učimo 
francoščino, skupaj z učiteljico Nives Syed Mihelič odpravili v manjše mestece na 
zahodu Francije, ki se imenuje Chasseneuil. Potovali smo z avtobusom, na 
katerem smo tudi prespali, vožnja pa je trajala približno 18 ur. Avtobus nas je v 
nedeljo popoldne odložil pred šolo »Louis Pasteur«, s katero smo na izmenjavi 
tudi sodelovali. Pred njo so nas že nestrpno pričakali naši francoski prijatelji. 
Nekateri smo se med seboj poznali že od lani, drugi pa so svoje 'Francoze' videli 
prvič, zato je bila nedelja namenjena spoznavanju francoskih družin. 
 
Naslednji dan smo obiskali pristaniško mesto in občino Rocherfort v zahodni 
francoski regiji Poitou-Charentes. Tam smo si ogledali rekonstrukcijo francoske 
fregate Hermione iz leta 1780 in veliko barje z obzidjem Brouge. Po napornem, 
dolgem ter zanimivem dnevu, ki je bil namenjen predvsem spoznavanju Francije, 
se nismo mogli upreti dišečim dobrotam iz francoskih pekarn. Vsak učenec, tudi 
tisti, ki je bil na dieti, si je privoščil vsaj en originalen topel maslen francoski 
»croissant«, po naše rogljiček. 
 
Naslednji dan nas je ponovno čakala zanimiva ekskurzija. Obiskali smo staro 
mestece z imenom Montignac, ki se nahaja v Akvitaniji. Občudovali smo njegove 
ozke srednjeveške uličice iz 14. stoletja. Ker pa se je v bližini mesta nahajal 
kompleks podzemnih jam Lascaux, ki je poznan po prazgodovinskih slikarijah, ki 
naj bi bile stare približno 18000 let, si nismo mogli kaj, da si jih ne bi ogledali. 
Obiskali smo tudi večje mesto Pertigueux, kjer smo lahko kupili zanimive 
spominke. 
 
Največja preizkušnja za nas Slovence je bila sreda, ko smo se v mestu 
Chassenuil igrali igrico »lov na lisico«. Ta igra je potekala tako, da so nas učitelji 
razporedili po skupinah, nato pa je vsaka skupina dobila slike nekih znamenitosti, 
ki so se nahajale v mestu, in smo jih morali poiskati. Mesta nismo poznali in je 
bilo prav zabavno, ker smo se ves čas izgubljali. Na pomoč so nam kmalu 
priskočili tudi naši francoski prijatelji, vendar nam iskanja niso kaj dosti olajšali. 
Zanimiva je bila ugotovitev, da tudi oni ne poznajo dobro svojega mesta. Ko smo 
z igro zaključili, smo se lahko vrnili v zavetje k svojim francoskim družinam. 
 
V četrtek smo obiskali osnovno šolo, ki jo obiskujejo otroci, ki so stari od 8 do 11 
let. Zdeli smo se jim zelo zanimivi. Spraševali so nas: ''Ali v Sloveniji tudi nosite 
svilene pižame? Ali v Sloveniji tudi jeste zelenjavo? Ali imate domače živali? Ali 
sploh imate živali?'' Mi pa smo potrpežljivo odgovarjali na vsa vprašanja. Ob 11. 
uri so nas sprejeli v mestni hiši, kjer smo se pogovorili z županjo, za nas pa so 
pripravili tudi pogostitev. 
Potem nas je v šoli čakala zanimiva debata o tem, kaj je za nas umetnost. 
Gospodična, ki je vodila delavnico, nam je prinesla tudi dve zelo zanimivi sliki iz 
FRAC-a (Regionalni sklad za sodobno umetnost). Večer smo preživeli vsi skupaj v 
šoli, kjer so nas pogostili, preostali del večera pa smo preživeli pri francoskih 
družinah. 
 
In nato je prišel petek. Zjutraj smo se zbudili in spakirali svoje stvari v torbe, 
nato pa smo se odpravili v šolo. Imeli  smo dve uri pouka, da smo dobili občutek, 
kako poteka francoski pouk. Zanimivo je to, da v šoli nimajo malice, ampak 
samo kosilo. Učenci obiskujejo šolo v ponedeljek, torek, četrtek in petek med 



9.00 in 12.00 ter med 13.30 in 16.30 uro, ob sredah pa imajo pouk od 9. do 12. 
ure, ker je sreda namenjena izvenšolskemu verouku za tiste, ki to želijo. 
Nato je prišel trenutek slovesa. Eno uro smo vsi  jokali. Celo tistim 
najpogumnejšim ''frajerjem'' so pritekle solze. Učitelji so nas preganjali na 
avtobus in približno uro in pol po predvidenem odhodu smo se končno odpeljali 
proti Sloveniji s čudovitimi občutki. 
 
 
NEKAJ ZANIMIVOSTI 
Francoski šolski sistem 
Osnovna šola sprejme otroke od 6. do 11. leta. Deli se na dva dela: 

1. Obdobje osnovnega znanja – prvi dve leti 
2. Obdobje nadgrajevanja znanja – zadnja 3 leta 
 

Predmetna stopnja se v Franciji začne z »le college«, ki sprejme otroke od 11. do 
15. leta. Konča se z izpitom. Temu sledijo trije razredi gimnazije. Konča se z 
maturo. 
 
Gaja Filač, 8.a 
 


