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7. razred
Nastavna jedinica: L’impératif
Dragi učenici,
Nadam se da ste dobro i da redovno čitate moje lekcije. Nismo u učionici, ali ovo su ipak časovi
francuskog jezika. Dakle, potrebno je da pažljivo čitate data objašnjenja i da idete na linkove koje
preporučujem. Na ovom času ćemo raditi imperativ (zapovedni način), a da biste razumeli imperativ treba
da znate prezent koji smo obnovili na prethodnom času.
Imperativ ima gotovo iste oblike kao prezent.
Ima oblike samo za tri lica i lične zamenice ne stoje ispred glagola.
Izražava naredbu, zabranu, savet i molbu.
Imperativ se često koristi u reklamama, receptima, uputstvima za upotrebu i natpisima upozorenja.

Preporučujem da pogledate link (upotreba i građenje imperativa).
https://youtu.be/atB8_0f16-I
Na slici su imperativi nekih glagola koji se često koriste.

Glagoli parler, finir i attendre ( na slici) su pravilni.
Važno!
Glagoli prve grupe (-er) nemaju slovo s u drugom licu jednine imperativa kao što ga imaju u prezentu.
Nemaju ga ni glagoli aller, ouvrir, offrir
Tu parles - Parle !
Tu vas - Va !
Tu ouvres - Ouvre !

Tu offres - Offre !
Nepravilan imperativ imaju glagoli avoir, être, savoir i vouloir.

Odričan oblik imperativa
Ne parle pas !
Ne venez pas !

Imperativ povratnih glagola ima specifičnu promenu.
Na ovom kratkom snimku imate imperativ povratnih glagola :
https://youtu.be/A967uWiSrYY

Peti domadi zadatak
1. Od ponuđenih rečenica izaberite samo 11 I prevedite ih, prvo prepišite rečenicu, a onda prevod pored
ili ispod te rečenice. Nemojte pisati sve rečenice, samo onoliko koliko treba. Odaberite rečenice koje
vam odgovaraju i prevedite ih. U svim rečenicama je imperativ.
Écoute tes parents! Ne sautez pas! Écoutons attentivement ! Il pleut, prends ton parapluie!
Réveille-toi, Il est neuf heures! Faisons du sport! Ne t'arrête pas! Fermez la porte, s’il vous plaît!
N’oubliez pas vos billets! Ne fais pas ça! Prends le métro c’est plus rapide! Bois un verre d’eau!
Restez à la maison ! Disons la vérité ! Tournez à droite! Traversez le pont! Il fait froid, mets ton
manteau! Ne sortez pas la nuit! Sois gentil avec les voisins! N’ayons pas peur! Faites vos devoirs tous
les jours ! Ouvrez la fenêtre, s’il vous plaît! N’écrivez pas sur les murs!
2. U tekstu Attention danger (str. 56) pronađite rečenice sa imperativom i prepišite ih (ne treba pisati
prevod tih rečenica).
Domaće zadatke ćete mi slati u ponedeljak i utorak (4. i 5. maj).
Nemojte kucati. Prepišite u sveske, hemijskom olovkom.
Naglašavam da mi je veoma bitno da zadatke radite samostalno i da ne šaljete tuđe radove, jer na taj način nećete
napredovati u znanju. Ponekad ću morati od vas da tražim pojašnjenja i da postavljam pitanja (kao na redovnoj
nastavi) da bi ocenjivanje bilo objektivnije, a to ne bi trebalo da predstavlja problem. Bon travail!

