ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
Наставник: Лидија Бабовић ( francuski.lidija@gmail.com)
Радна недеља: 23.03. – 27.03.
7. разред 1. час
Наставна јединица: Le conditionnel présent
Драги ученици,
Кондиционал презента (le conditionnel présent) нам служи да изразимо молбу или захтев на учтив
начин, да дамо неки предлог или савет, да изразимо жељу или могућност. Препоручујем вам да
опет прочитате примере које сам дала на прошлом часу.
Кондиционал презента се гради од футурске основе и наставака за имперфекат: ais, ais, ait, ions,
iez, aient. Молим вас да прелистате свеске и обновите футур (рађено у децембру).
Ево промене глагола parler:
Je parlerais
Nous parlerions
Tu parlerais
Vous parleriez
Il, elle, on parlerait
Ils, elles, parleraient
Eво и глагола aller који има посебну футурску основу:
J’irais
Nous irions
Tu irais
Vous iriez
Il, elle, on irait
Ils, elles iraient
Овде можете видети још неколико примера.

У књизи на страни 53. можете пронаћи промену глагола vouloir.

Наставник: Лидија Бабовић ( francuski.lidija@gmail.com)
Радна недеља: 23.03. – 27.03.
7. разред 2. час
Наставна јединица: Répondre aux questions
Драги ученици,
Враћамо се на текст Vacances utiles. Надам се да сте слушали CD и да сте успели да преведете
текст користећи превод речи који сам дала. Због домаћег задатка који ћете радити подсетићу вас
на неке упитне речи и облике.

Еst-ce que -да ли
Qu’est-ce que, que, quoi, qu'est-ce qui -шта
Qui -ко
Quand -када
Où -где
D’où -одакле
Pourquoi -зашто
Combien -колико
Comment - како, какав
Quel, quelle, quels, quelles - који, колико, какво...,
Домаћи задатак ( питања се односе на текст Vacances utiles)
1. Répondеz aux questions:
1. Еst-ce que Pauline et Maxime partent en vacances avec leurs parents?
2. Qu’est-ce que Maxime regarde ?
3. Pourquoi ?
4. Qui a un frère?
5. Quel âge a-t-il ?
2. Mettez les verbes au conditionnel :
1. Nous (pouvoir)…………………………..
2. Ils (vouloir)……………………………..
3. Vous (avoir)……………………………
4. Elle (aller)……………………………….
5. Ce (être)…………………………………
Водим евиденцију о вашим домаћим задацима, да ли сте урадили, како сте урадили, да ли
је тачно и уредно и да ли сте предали на време.
Bon travail!

