FRANCUSKI JEZIK
Nastavnik : Lidija Babović
(francuski.lidija@gmail.com)
Radna nedelja: 11. maj - 15. maj
5. razred
Nastavne jedinice: Ma rue, comment décrire sa rue
Dragi učenici,
Nadam se da ste dobro i da čitate ove lekcije. Za danas je predviđena obrada teksta Ma rue (strana 84 u
knjizi). Tekst je snimljen na CD - u i neophodno je da ga odslušate bar tri puta. Napisaću reči iz teksta
koje će vam pomoći da razumete tekst. Podsećam vas da imate i rečnik na kraju knjige.

La rue Crémieux à Paris
Ma rue
La rue - ulica
Loin de - daleko od
A pied - peške
Le supermarché - supermarket
La boulangerie - pekara
A côté - pored
Joli, e - lep, lepa
Au coin de - na uglu
L’immeuble - zgrada
L’arbre - drvo
La pharmacie - apoteka
Na ovom kratkom snimku (traje 1:50) je prikazana upotreba predloga à i sažetog člana posle glagola aller.
https://youtu.be/Ehmy1kHox1w
Posle glagola aller :
sažeti član au stoji ispred imenice muškog roda u jednini
Je vais au cinéma.
Idem u bioskop.
à la stoji ispred imenice ženskog roda u jednini

Je vais à la poste.
Idem u poštu.
à l’– stoji ispred imenice muškog ili ženskog roda koja počinje na : a , e , i , o , u ili h .
Je vais à l’école.
Idem u u školu.
Sažeti član aux stoji ispred imenice u množini.
Je vais aux cours.
Idem na časove.
Kada se ide kod neke osobe
tada se koristi predlog chez.

Il va chez son copain.
On ide kod svog druga.
Comment décrire sa rue (kako opisati svoju ulicu)
Pitanje koje postavljamo je:
Qu’est - ce qu’il y a dans ta rue ?- Šta se nalazi (ima) u tvojoj ulici ?
Podsećam vas na izraze:

Il y a
Il n'y a pas de
Dans ma rue il y a des maisons et un immeuble.U mojoj ulici ima kuća (množina) i
jedna zgrada.

Dans ma rue il n'y a pas de parc. U mojoj ulici nema parka.
Il y a beaucoup d'arbres. Ima mnogo drveća

Ne treba ništa da šaljete ove nedelje, ali je potrebno da pročitate i proučite sve što sam napisala.
Da bi ocenjivanje bilo objektivnije, ponekad ću od vas tražiti dodatne primere i pojašnjenja. Bliži se
zaključivanje ocena. Bon travail !

