Dragi učenici,prvo da se zahvalim svima koji su poslali zadatak u datom roku.
Nastavna jedinica.:Leçon 3 –Cadeaux souvenirs
Na ovom času ćemo obraditi lekciju Cadeaux souvenirs koja se nalazi na 56. strani u
udžbeniku.
Prvo treba da posmatrate fotografije suvenira koje su karakteristične za pojedine zemlje i
gradove.Potrebno je da posmatrajući fotografije odredimo iz koje zemlje ili grada potiče
svaki suvenir.
a) Cette casquette vient d’Allemagne parce qu’ily a écrit dessus Berlin ( ovaj kačket potiče iz
Nemačke jer je na njemu napisano Berlin).
b) Ce tee-shirt vient de la République Tchèque parce qu’il y a écrit dessus Prague (ova
majica potiče iz Češke jer je na njoj napisano Prag).
c) Ce sac vient d’Angleterre parce qu’on y voit le prince William et Kate Middleton (ova torba
potiče iz Engleske zato što na njoj vidimo princa Vilijama i Kejt Midlton).
d) Cette tasse vient d’Italie parce qu’il y a une phrase en italien:souvenir de Rome(ova šolja
dolazi iz Iralije zato što je na njoh napisano na italijanskom:uspomena iz Rima).
e)Ces perles viennent de Grèce ou de Turquie parce qu’on en vend dans ces pays-là (ovi
biseri dolaze iz Grčke ili Turske zato što se prodaju u tim zemljama).
f) Cette bougie vient de France parce que c’est une tour Eiffel (ova sveća dolazi iz Francuske
zato što je to Ajfelova kula).
g) Ce tableau vient des Pays-Bas parce qu’il y a un musée Van Gogh, à Amsterdam (ova slika
dolazi iz Holandije,zato što tamo ima muzej Van Gog, u Amsterdamu).
Kao što primećujete ,kada hoćemo da opišemo odakle potiče neki predmet koristimo glagol
venir. Potrebno je da ga obnovite!
Les objets (predmeti)
Una casquette (kasket)-kačket
Un sac (sak)-torba
Une tasse (tas)-šolja
Des perles (perl)-biseri
Une bougie (buži)-sveća
Un tableau (tablo)-slika

Les pays (zemlje)
L’Allemagne (almanj)-Nemačka
la République Tchèque (repyblik ček)-Češka
L’ Angleterre (ãglter)-Engleska
L’Italie (itali)-Italija
La Grèce (gres)-Grčka
La Turquie (tyrki)-Turska
La France (frãs)-Francuska
Les Pays –Bas (peiba)-Holandija
Potrebno je da slušate snimak lekcije na CD-u koji ste dobili uz knjigu.Vežbajte čitanje!
Nepoznate reči:
Offrir-ponuditi
Les cadeaux-pokloni
Donner-dati
Réfléchir-razmisliti
Rapporter-doneti
Croire-misliti,verovati
Plaire-svideti se
Les bijoux-nakit
Exagérer-preterati
Quand-même-ipak
DOMAĆI ZADATAK: Potrebno je da prepišete predmete sa značenjem (obojeno zelenom
bojom) i zemlje sa značenjem (obojeno žutom bojom) ,da napišete glagol venir u
prezentu,vežbate čitanje lekcije,prepišete nepoznate reči,napišete prevod lekcije i
odgovorite na 2 pitanja koja se nalaze ispod teksta.
Rok za izradu ovog zadatka će biti produžen zbog toga što treba da se pripremite za
polaganje probnog završnog ispita.
Zadatak završiti i predati u gugl učionicu do 26.4.2020. do 20 h

