FRANCUSKI JEZIK
Nastavnik : Lidija Babović
(francuski.lidija@gmail.com)
Radna nedelja: 6.4. - 10.04.
7. razred
Nastavne jedinice: Attention danger, négation
Dragi učenici,
Comment ça va ? Za danas je predviĎena obrada teksta Attention danger ( knjiga - str. 56). Tekst je
snimljen na CD–u i potrebno je da ga slušate bar 2, 3 puta. Ovo su reči iz teksta. Neke su vam poznate.
Надам се да ћете успети да преведете.

l’escalade
En pleine action
Scène 1
Plein, e-pun, a
Là…………….en bas- tamo… dole
Le bracelet-narukvica
Chercher-tražiti
Fou(fol), folle-lud,a
Risquer-rizikovati
Tomber-pasti
Ne t’inquiète pas-ne brini
A mon avis-po mom misljenju
En or- od zlata, zlatna
Garder-čuvati, zadržati
Penser- misliti
……………………………………………………………………………………………………………

le château de Val
Scène 2
Rester- ostati
Le souterrain-podzemni hodnik
Si-ako, kad, da
Se perdre- izgubiti se

Ici-ovde
Le bruit-buka
Entendre-čuti
Retourner-vratiti se
Les autres-ostali
U tekstu imate dva kondicionala : on dirait (reklo bi se) i ce ne serait pas (to ne bi bilo)
Négation

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 :
Molim vas da obnovite ovo. Verovatno ćete to, izmeĎu ostalog, imati za sledeći domaći zadatak, za
nedelju dana. Javite mi se, ako vam nešto nije jasno.
Molim vas da redovno šaljete domaće zadatke. Ukoliko nešto ne možete da uradite, nemojte da se
nervirate. Pošaljite ono što ste uradili. Ceniću vaš trud.
Ove nedelje ne treba ništa da mi šaljete na mejl.

Želim vam sve najbolje. Čuvajte se!

Restez à la maison!

