ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
Наставник: Лидија Бабовић ( francuski.lidija@gmail.com)
Радна недеља: 23- 27. 3. 6. 2 разред 1. час
Наставна јединица: Question partielle

Драги ученици,
Похваљујем све оне који су се потрудили да ураде домаће задатке. На овом часу ћемо се бавити
парцијалним питањима. Парцијално питање се односи на део реченице и постављамо га помоћу
упитних речи.

оù, comment, quand, combien, pourquoi.
Où vas-tu?
Comment allez-vous?
Quand vient-elle ?
Combien de livres as-tu ?
Pourquoi pleures-tu ?
И са овим упитним речима можемо поставити питања на три начина : инверзијом, помоћу est-ce
que (које се додаје упитној речи) и интонацијом.
Où vas-tu?
Où est-ce que тu vas?
Tu vas où ?

Qui (ко, кога) се односи на особу.
Qui fait du sport?

Que, qu'est-ce que и quoi (шта) се односe

на ствар или радњу.

Que fais-tu ?
Qu’est-ce que tu fais ?
Tu fais quoi ?
О употреби qu’est-ce qui (шта) учићемо касније.
Quel се слаже у роду и броју са именицом на коју се односи и постоје облици:

Quel, quelle, quels, quelles
Quel est votre prénom ?
Quelle est votre nationalité ?
Quels sont vos loisirs ?
Quelles sont tes chansons préférées ?
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Bonjour mes élèves,
Comment ça va ? Qui est de service? Qui est absent ? Quel jour sommes nous ? Quelle date sommesnous ? Quel temps fait-il ? Qui veut lire le texte ? Qu'est-ce que c'est? То су питања која се могу чути
на часу.
Погледајте приложени цртеж. Ту ћете видети уобичајена питања.

У књизи на страни 73. можете наћи неколико примера.
Видели сте да питање можете да поставите на више начина. Питања и одговори су основ језичке
комуникације. Пре свега потребно је да знате значење упитних речи и одређена питања која се
употребљавају у свакодневном говору. Након тога ћете да напредујете и да пoбољшате своје
језичке вештине.
Домаћи задатак
1. Trouvez les mots interrogatifs:
1. ...............................d'amis as-tu?
2. ……………………..c’est? C’est un cadeau.
3. ……………….. habitez- vous ?
4. ………………..âge as-tu ?
5. ………………s’appelle cet homme ?

6. …………….fait du sport ? Mon oncle.
7. ……………….tu es triste ?
8........................tu fais? Јe lis un livre.
9. ……………..magasins aimes-tu?
10. …………………arrive-t-il ? Ce soir.
Питања треба допунити упитним речима и преписати.
2. Tu es poli(е)Tu es en France. Entoure la bonne phrase...вежбање бр. 10 из радне свеске, страна 30.
Треба пронаћи учтив одговор. Написати само решења (само пет одговора), не преписивати остало.
Задатке послати на мој мејл. Последњи дан за предају задатка је недеља 30. 3.
Bon travail!

