ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
Наставник: Лидија Бабовић ( francuski.lidija@gmail.com)
Радна недеља: 17.03. – 20.03.
6. 2 разред 1. час
Наставна јединица: Au supermarché

Поштовани ученици,
На претходном часу смо радили наставну јединицу Au supermarché.
Написаћу опет речи из текста (неке су вам познате), с обзиром на то да су неки ученици били
одсутни.
faire les courses- ићи у куповину,
la surface-површина,
d’habitude- обично, као и увек
chercher-тражити,
pendant que- док,
faire la queue- чекати у реду,
le rayon-одељење,
la boucherie- месара,
les vacances- распуст,
se souvenir- сећати се,
chez-код,
la glace- сладолед, лед, стакло

là-bas- тамо,
se promener- шетати се,
autre-други,
arrêter-стати,
chaque jour-сваког дана,
croire- веровати, мислити,
de nouveau-опет,
espérer-надати се,
y-тамо,
inviter-позвати
Потребно је да слушате снимак лекције на CD-у (који сте добили уз књигу).
Следећи пут ћете добити домаћи задатак.
Молим вас да обновите употребу партитивног (деоног члана) и партитивног de, а то се налази у
наставку. Копирано је са блога француски са Бојаном.
19. АПРИЛА 2013. ОД BOJANA
Deoni član (du, de l’, de la, des) – L’Article partitif (du, de l’, de la, des)
Deoni član se koristi ispred nebrojivih imenica, ako ne znamo njihovu količinu.
Za imenice muškog roda, deoni član glasi DU
– Je mange du fromage.
Za imenice ženskog roda deoni član glasi DE LA
– Je mange de la viande.
Za imenice koje počinju samoglasnikom ili slovom h,
deoni član glasi DE L’
– Je bois de l’eau.
Za imenice u množini deoni član glasi DES
– Je mange des fruits.
Medjutim,
Ako je glagol u odričnom obliku, onda koristimo deono ,,DE“ (d’+a,e,i,o, u, y, h):




Je ne mange pas de fromage.
Je ne bois pas d’eau.
Je ne mange pas de fruits.

Ako postoji reč koja odredjuje količinu, opet koristimo DE (d’+a, e, i, o, u, y, h):




Je mange beaucoup de fromage.
Je bois un litre d’eau par jour.
Je mange trop de fruits.
Reči koje kazuju količinu:











Beaucoup -puno
Un peu – malo
Trop – suviše
Assez – dovoljno
Un litre, un kilo
Un verre – čaša
Une tasse – šolja
Une bouteille – flaša
Un morceau – parče…

Bon travail à tout le monde!

