FRANCUSKI JEZIK
Nastavnik : Lidija Babović
(francuski.lidija@gmail.com)
Radna nedelja: 27. 04. - 30. 04.
5. razred
Nastavne jedinice: Vêtements, civilisation
Dragi učenici,
Još uvek pregledam vaše domaće zadatke. Nismo u učionici, ali ovo su časovi francuskog jezika na
kojima možete nešto da naučite.Naglašavam da je neophodno da čitate moje lekcije i da radite samostalno
domaće zadatke. Na taj način ćete sticati znanje i napredovati. Isti zadaci (zadaci sa istim greškama) mi
govore o tome da pojedini učenici ne čitaju lekcije, a to će se odraziti na njihovo znanje i na ocene.
Moraću, da bi ocenjivanje bilo objektivnije, ponekad od vas tražiti dodatne primere i pojašnjenja.
To radim i na redovnim časovima.
U vezi sa domaćim molim vas da obnovite prisvojne prideve (pogledajte sliku) jer mnogi nisu dobro
preveli mes chaussettes. Prisvojni pridevi se slažu u rodu i broju sa imenicom.

Još jedan osvrt na domaći. Mnogi su pisali Je achète umesto J'achète, i que il umesto qu'il.
Na slici su reči kod kojih se gubi e ispred samoglasnika i nemog h I koristi se apostrof.

Tema kojom se bavimo još ove nedelje je odeća.
Evo još jednog glagola koji se odnosi na pomenutu temu, a to je glagol s'habiller – obući se, oblačiti se.
Pripada povratnim glagolima prve grupe.

Primer
Qu’est-ce que tu fais? - Šta radiš?
Je m’habille. - Oblačim se.
Comment s’habiller quand il pleut ? – Kako se obući kad pada kiša?

Ovde ga možete čuti:
https://youtu.be/3qfeA_fp7H8
Odričan oblik
Je ne m'habille pas.
Civilisation
Na ovoj slici su francuski praznici. Pogledajte i pročitajte sve, a onda obratite pažnju na sličicu u donjem
desnom uglu, verujem da ćete razumeti. Zatim pogledajte slike i pročitajte tekst.

La fête - praznik, proslava
Le travail - rad

Svima vam je poznato da je Prvi maj međunarodni praznik rada, a u Francuskoj se za ovaj datum vezuje i
jedan običaj. Tog dana Francuzi dragim osobama za sreću poklanjaju đurđevak (le muguet).
Ovaj običaj potiče iz 16. veka, kada je kralj Šarl Deveti dobio na poklon đurđevak. On je nastavio
tradiciju i svakog 1. maja poklanjao ženama na svom dvoru ovaj cvet, simbol proleća i sreće.
Ne treba ništa da mi šaljete ove nedelje.

Bonne fête à tous !

