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Radna nedelja: 6.04. -10.04.
5. razred
Nastavne jedinice: On fait les vitrines, Couleurs
Dragi učenici,
Za danas je predviĎena obrada teksta On fait les vitrines (knjiga, str. 74). Tekst je snimljen na CD-u.
Neophodno je da slušate sve tekstove koje radimo.
Reči iz teksta
La vitrine-izlog

Ovo je izlog u francuskom gradu La Roche-sur-Yon.

Rentrer-vratiti se
S’arrêter-zaustaviti se
Regarder-gledati
Préférer-više voleti
Ça-to
Mais-ali
Tu as raison-u pravu si
Le jean-farmerke
Passer-proći, svratiti
Demain-sutra
Faire du shopping-ići u kupovinu
Obratite pažnju na rečenice iz teksta :
Je vais passer demain.
Ca va aller.
On va faire le shopping.
U njima je blisko buduće vreme Le futur proche. Izražava radnju koja će se desiti u bliskoj budućnosti.
Gradi se od prezenta glagola aller i infinitiva glagola.
Passer
Je vais passer
Nous allons passer
Tu vas passer
Vous allez passer
Il, elle, on va passer
Ils,elles vont passer
Je vais passer - ja ću svratiti...

Couleurs
(knjiga, str. 75)

Ovde možete čuti izgovor.
https://youtu.be/Bt1bgYjiAv8
Boje se, kao i svi pridevi, slažu u rodu (muški, ženski) i broju (jednina, množina) sa imenicom uz koju
stoje. Tako je i u našem jeziku.
Un livre blanc. Une trousse blanche. Des livres blancs. Des trousses blanches.
Postoje izuzeci (marron, orange) kod kojih nama slaganja.
Pridevi koji označavaju boju uvek stoje iza imenice.
Une robe bleue (plava haljina).
Četvrti domadi zadatak
1. Traduisez en français (prevedite na francuski), u rečenicama su prezentativi koje smo obnovili prošle
nedelje.
To je moja porodica.
To su Lea i Luka.
Evo moje sobe.
Eno moje kude.
U korpi ima sendviča.
2. Ecrivez les adjectifs qui manquent. (Napisati prideve(boje) koji nedostaju). Na donjoj slici imate sedam
primera. Treba prepisati primere i dodati odgovarajudu boju. Voditi računa da li je muški ili ženski rod
prideva. Neodređeni član un ukazuje na muški rod, a član une na ženski.

Domaci napišite u svesku, hemijskom olovkom. Ne treba da kucate.
Rok za predaju je 12.4.
Ako vam nešto nije jasno, pitajte me.

Želim vam sve najbolje. Čuvajte se!

Restez à la maison!

