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Gjuha frënge në botë
Sot planeti ynë numëron rreth 6 miliardë banorë te cilët banojnë në afër 200 vende apo shtete.
Banorët e ketyre vendeve flasin gjuhë të ndryshme. Ekzistojnë qindëra gjuhë. Disa përdoren
vetëm prej disa mijë banorësh. Gjuha angleze është më e perdorur për tregun ndërkombëtar,
por kinezçe është gjuha më e folur. Në botë çdo ditë përdorin gjuhën frënge më shumë se 200
milionë vetë : 60 milionë në Francë dhe pjesa tjetër në vende të tjera  si Belgjika, Svicra,
Kanadaja si dhe disa vende të Afrikës.

Shkolla franceze 
Në Francë  shkolla  është  e  detyrueshme  deri  në  moshën  16  vjeç.  Në  fillim  fëmijët  janë
shkolluar  në shkollë  fillore,  pastaj  në kolezh dhe  në  fund në  lice.  Kopshti  i  fëmijëve  që
pranon fëmijët më te vegjël se 6-vjeç, nuk është i detyrueshëm por i këshillohet prindërve t’i
regjistrojnë  fëmijët  e tyre pasi  i  pregatit  për  shkollën fillore.  Në shkollën  fillore  mund të
fitosh njohjet  themelore  për  të  hyrë në botën e  të  rriturve : të  lexosh, të  shkruash dhe të
numërosh, të mësosh një gjuhë të huaj, të fillosh të mësosh informatikë, si edhe shumë gjera
të tjera. Prandaj kërkohet të jesh i rregullt dhe i përpiktë. Kur një nxënës mungon ne klasë, i
duhet të sjellë një letër shpjeguese nga prindërit.

Në çdo shkollë 5 klasa pasojnë njëra-tjetrën dhe u përshtaten 5 nivelëve të arsimit. Ja
për shembull si e përdor kohën një klasë e frekuentuar nga fëmijët 8-vjeçarë : 

TË HËNËN TË MARTËN TË ENJTËN TË PREMTËN
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11-30
01-30

03-00
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04-30

FRËNGJISHT FRËNGJISHT FRËNGJISHT FRËNGJISHT

MATEMATIKË MATEMATIKË MATEMATIKË MATEMATIKË
KOHË PUSHIMI

MATEMATIKË MATEMATIKË

LEXIM LEXIM
MATEMATIKË MATEMATIKË

PUSHIMI I DREKËS

LEXIM SHKENCA NATYRORE SHKENCA NATYRORE HISTORI

GJEOGRAFI INFORMATIKË
KOHË PUSHIMI PISHINË

LEXIM
KOHË PUSHIMI

POEZI

Material apo uniformeqë duhet të parashikoni :      -  Pishinë :  kostumë banje, kësulë banje, peshqir.
 -  Sport :  veshje sportive, atlete
 -  Drekë në mensë : peshqir, furçë dhëmbësh.

DOKUMENTI  1

Bonjour !  Hello !
Buon giorno !  Buenos dias !
Mirëdita !
…
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Përgjigju pyetjeve vazhduese duke rrethuar përgjigjen e saktë

j Cila është gjuha më e folur në botë     ?  

        gjuha frënge. 

        gjuha angleze.

        gjuha kineze. 

k      A flitet frëngjisht vetëm në Francë ?  

po.

jo.

l A është shkolla e detyrueshme në Francë për një fëmijë 4-vjeçar ?  

po.

jo.

  Shiko   si e përdor kohën   : sa mban një kohë pushimi     ?  

40 minuta.

30 minuta.

20 minuta.

n      Në cilën ditë të javës nuk ka «     lexim     »     ?  

të hënën.

të martën.

të enjten.

të premten.

o      Në cilën ditë u duhet nxënësve të sjellin në shkollë kostume banje dhe peshqirë ?  

të hënën.

të martën.

të enjten.

të premten.
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