FRANCUSKI JEZIK
Nastavnik : Lidija Babović
(francuski.lidija@gmail.com)
Radna nedelja: 21. 04. - 24. 04.
5. razred
Nastavne jedinice: Au magasin de vêtements, les adjectifs démonstratifs
Dragi učenici,
Molim vas da odslušate snimak koji se odnosi na kupovinu u prodavnici odeće. Većina reči vam je
poznata.
Au magasin de vêtements ( u prodavnici odeće)
https://youtu.be/etOeFU_XZWo

Les vêtements - odeća

Les accessoires - dodaci, aksesoari
Na slici je glagol porter (nositi). To je pravilan glagol prve grupe, menja se kao parler. Evo primera :
Je porte un manteau (nosim kaput).

Ovo je simpatična pesmica o delovima odeće. Sigurno će vam se dopasti.
https://youtu.be/g39rspXoU0s
Gledajući sledeći (kratak) snimak obnovićete pitanje -Qu’est-ce que tu fais? -Šta radiš ? ; glagol mettre
(obući, obuti, staviti) i naučiti nazive nekih delova odeće.
https://youtu.be/Ax9KrY6puUg

Les adjectifs démonstratifs (pokazni pridevi)

Pokazni pridevi se slaţu u rodu i broju sa imenicom.
Ce (ovaj, taj) stoji ispred imenica muškog roda – ce livre
Cet stoji ispred imenica muškog roda, koje počinju samoglasnikom ili nemim h – cet homme
Cette (ova,ta) stoji ispred imenica ţenskog roda – cette fille
Ces (ovi, ove, ti, te) stoji ispred imenica muškog i ţenskog roda u mnoţini – ces livres, ces filles
Peti domaći zadatak (potrebno je da paţljivo pročitate današnja objašnjenja, slušate snimke , gledate slike
i uradićete sa lakoćom domaći)

1. Staviti pokazne prideve ispred imenica(prepisati prideve i imenice u sveske)
1…………….chapeau 2. ……………chaussettes 3. …………………anorak 4. ……………robe
5. …………….manteau 6. ……………gants 7. ……………….ordinateur 8. ……………chemise
2. Prevesti na francuski:
1. Šta ti nosiš?
2. Šta on radi ?
3. Ja kupujem odeću.
4. To je moja haljina.
5. To su moje čarape.
6. Dţemper je zelen.
7. Suknja nije ţuta.
(Pomoć prijatelja : 1. na osnovu odreĎenog člana, na slici ispred delova odeće, odredićete rod i broj
imenica, le-muški, la-ţenski, les-mnoţina i biće vam lako da upotrebite odgovarajuće prideve, 2. imenica
anorak je muškog roda)
Domaći (oba zadatka) napišite u sveske hemijskom olovkom, nemojte kucati.
Pošaljite ih na mejl u ponedeljak i utorak, 27. i 28. Nemojte slati pre ponedeljka.
U naslovu treba da bude ime , prezime i odeljenje.
Molim vas da samostalno radite domaće zadatke. Da bi ocenjivanje bilo objektivnije ponekad ću od vas
traţiti dodatne primere i pojašnjenja.

Ţelim vam sve najbolje. Čuvajte se!

Restez à la maison!

