ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
Наставник: Лидија Бабовић ( francuski.lidija@gmail.com)
Радна недеља: 30. март - 3.април 6. 2 разред 1. час
Наставна јединица: On fait le ménage
Драги ученици,
Похваљујем све оне који су се потрудили да ураде домаће задатке. За данас је предвиђена обрада
текста On fait le ménage (стр. 80 ). Имате снимак текста на ЦД-у који сте добили уз књигу и
потребно је да га слушате неколико пута. Написаћу вам речи и изразе. Подсећам вас да имате и
речник на крају књиге.
Faire le ménage-спремати кућу
Ranger-средити, поређати
Donner-дати
Le courage-храброст
L’aspirateur-усисивач
Passer l’aspirateur-усисавати
Aider-помагати, помоћи
Sortir-изаћи, извући
Le tapis-тепих
Laver-опрати
Bouger-померити
Nettoyer-очистити
Tout-све
У овом тексту се појављује просто будуће време (le futur simple).
Гради се од инфинитива глагола и наставака: ai/as/a ons/ez/ont.
Je resterai, tu resteras, il,elle,on restera nous resterons, vous resterez, ils,elles resteront
Код глагола који се завшавају на –re одузима се е и додају се поменути наставци.
Mettr(e) – je mettrai, dir(e) – je dirai, prendr(e)-je prendrai…

Има и глагола који имају неправилан футур, али то ћемо радити касније.

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
Наставник: Лидија Бабовић ( francuski.lidija@gmail.com)
Радна недеља: 30. март- 3. април. 6. 2 разред 2. час
Наставна јединица: Les meubles
У оквиру ове теме помињу се делови намештаја. То смо учили прошле године и потребно је да то
обновите.

Домаћи задатак
1. Répondez aux questions: (питања се односе на текст, напишите само одговоре)
1. Où est la famille Brun ?
2. Que fait la famille Brun ?
3. Quel temps fait-il ?

4. Quelle est la saison ?
5. Qui aime la musique ?
6. Est-ce que tu ranges ta chambre ?
2.Traduisеz en français: (преведите на француски, биће лако уз помоћ горње слике)
1. тепих 2. чивилук 3. комода 4.прозор 5. врата 6. полица 7. кревет 8. сто 9. столица 10. када
Задатке послати на мој мејл. Последњи дан за предају задатка је недеља 5. 4.
Можете откуцати или писати. Пожељно је да пишете хемијском оловком, боље се види. Merci!
Ako нешто није јасно, питајте!
Bon travail!

