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7. razred
Nastavne jedinice: Mots et expressions, exprimer les sentiments
Dragi učenici,
Comment ça va ? Nadam se da ste dobro. Danas ćemo se vratiti na negaciju, dodaću još nešto da biste
mogli da uradite domaći zadatak.

Dodala bih i: ne………nulle part.
Nadam se da su vam poznate ove reči. Prisutne su u svakodnevnom govoru i to je bio jedan od zadataka
na prošlogodišnjem pismenom zadatku.
Vi već znate da se negacija sastoji od dve reči, ne(n’) i pas.
Uz reči plus, rien, jamais, personne, nulle part, ne koristi se pas.
Evo nekoliko primera.
Il ne joue plus au tennis. Je n’entends rien. Tu ne respectes personne. Elle ne va jamais au stade. Nous
n’allons nulle part.
Reči rien i personne mogu da stoje na početku rečenice.
Personne ne veut venir avec moi.
Rien ne m'intéresse :
Da se podsetimo značenja nekih reči:
Plus-više, rien-ništa, jamais-nikada, personne-niko, nulle part-nigde.
Ovo su uobičajeni parovi u potvrdnoj i odričnoj rečenici

Forme affirmative

Forme négative

Encore
Quelque chose/tout
Quelqu’un/tout le monde
Toujours/souvent
Quelque part/partout
‘

Ne…plus
Ne…rien
Ne… personne
Ne…jamais
Ne…nulle part

Exprimer les sentiments
Na donjoj slici možete videti nekoliko primera različitih emocija. Neke reči su vam verovatno poznate.

Domaći zadatak
1. Staviti rečenice u odričan oblik-upotrebiti reči suprotnog značenja.
1. Je vois quelqu’un devant la maison.
2. Ce musée est toujours plein.
3. Nous mangeons quelque chose.
4. Tout le monde est là.
5. Il cherche partout ses affaires.
6. Tout est parfait.
7. Marco joue encore au tennis.
2. Prepisati i prevesti 7 rečenica po svom izboru:
(knjiga, strana 79, Annexes, Communication, naslov je Exprimer des sentiments)
Za prevoĎenje reči preporučujem http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/outils/p-7550Traducteur-Alexandria.htm
Zadatke predati do petka 17. 4. Ako vam nešto nije jasno, pitajte me !
Pišite hemijskom olovkom. Nemojte više kucati (dogovor sa pedagogom).
Pohvaljujem učenike koji su bili vredni i poslali svoje zadatke. Neki su poslali tuĎe radove.
Molim vas da samostalno radite jer, ukoliko vidim iste zadatke, a bilo ih je u prethodnim domaćim zadacima, te
radove neću oceniti onako kako vama odgovara.
Dakle, pošaljite ono što ste vi uradili, to ću veoma ceniti.

Čuvajte se!

Restez à la maison! Joyeuses pâques !

