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Frankofonski festival 

 

 
 
V četrtek, 16. 5. 2019, smo se z učenci od 4. do 9. razreda, ki se učijo francoščino, udeležili 18. Frankofonskega 
festivala v Kranju. Festival sta organizirala OŠ Orehek Kranj in Slovensko društvo učiteljev francoščine. 
V Kranju se je zbralo več kot 400 osnovnošolcev iz cele Slovenije. V dopoldanskem času smo imeli voden ogled 
mesta, po katerem so nas popeljali učenci OŠ Orehek, ki so na zanimiv in zabaven način predstavili glavne 
znamenitosti mesta. 
V popoldanskem času pa je potekala osrednja prireditev v letnem gledališču Khislstein, kjer so se otroci 
predstavili s pesmijo, plesom, skeči in dramsko igro. Naši učenci so nastopili v prvem delu s pesmijo On écrit 
sur les murs. 
Udeležence festivala je pozdravila in nagovorila tudi ambasadorka republike Francije v Sloveniji. 
Na glavnem trgu so bile postavljene stojnice, na katerih smo lahko kupili in poizkusili francoski sladici - 
palačinke in makrone. 
Dan je minil v prijetnem vzdušju, v družbi številnih otrok in odraslih, ki nas vse povezuje ljubezen do 
francoskega jezika in kulture.  
 
Nekaj pozitivnih vtisov po koncu festivala: 
 

- Všeč so mi bili nastopi, palačinke, makroni od Karima, most nad Kokro in Savo, lepo vreme, oder v 
letnem gledališču, slikanje in slamnati lasje Zlatolaske. 

 
- Všeč nam je bil naš nastop ter makroni in palačinke. 

 
- Všeč mi je bil ogled Prešernovega gaja in nagrobniki v njem. 

 
- Najbolj sva si zapomnili Prešernov kip iz brona, francoske slaščice ter seveda naš nastop. 

 
- Ker smo se imeli lepo, se je dan prehitro končal. 

 
- Najbolj smo si zapomnili naš nastop, ogled Kranja in vodnjak na glavnem trgu. 

 
- Vse mi je bilo zelo všeč in upam, da se bomo festivala udeležili tudi naslednje leto. 

 
- Bilo je zabavno, zato bi šla spet naslednje leto. 

 
Jelka Perne, učiteljica francoščine 


