FRANCUSKI JEZIK
Nastavnik : Lidija Babović
(francuski.lidija@gmail.com)
Radna nedelja: 18. maj - 22. maj
5. razred
Nastavne jedinice: Ma ville, les déterminants
Dragi učenici,
Nadam se da ste dobro i da čitate ove lekcije. Za danas je predviđena obrada teksta Ma ville (strana 86 u
knjizi). Tekst je snimljen na CD - u i neophodno je da ga odslušate bar tri puta, a posle toga uvežbavajte
čitanje. Napisaću reči iz teksta koje će vam pomoći da razumete tekst. Nadam se da redovno prepisujete
reči. Podsećam vas da imate i rečnik na kraju knjige.
Ma ville
La ville – grad
Le Nord – sever
S’approcher – približiti se
L’image – slika
Chercher – tražiti
Le musée – muzej
Expliquer – objasniti
Allez tout droit – idite pravo
D’accord – u redu, slažem se
Tourner – skrenuti
A gauche – levo
Continuer – nastaviti
Se trouver – nalaziti se
Traverser – preći
La brasserie – gostionica, pivara
Predlažem da pogledate kratak snimak u vezi sa ovom temom (traje 2:26).
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/en-chemin-916
U tekstu je prisutan imperativ (zapovedni način) kojim ćemo se više baviti u 6. razredu.
Imperativ ima gotovo iste oblike kao prezent.
Ima oblike samo za tri lica i lične zamenice ne stoje ispred glagola. (tourne, tournons, tournez – skreni,
skrenimo, skrenite)
Izražava naredbu, zabranu, savet i molbu.
Primeri su u knjizi na strani 87.
Podsećam vas i na prezent povratnih glagola. U tekstu imate dva glagola:
Se trouver
S’approcher
Je me trouve
Nous nous trouvons
Je m’approche
Nous nous approchons
Tu te trouves
Vous vous trouvez
Tu t’approches
Vous vous approchez
Il, elle, on se trouve
Ils, elles se trouvent
Il, elle, on s’approche Ils, elles s’approchent

Les déterminants

Determinanti uvek stoje uz imenicu i bliže je određuju. Slažu se sa njom u rodu i broju. To su članovi
(određeni, neodređeni, partitivni), prisvojni, pokazni i neodređeni pridevi, brojevi…
Treba voditi računa o njihovoj pravilnoj upotrebi (razlikovati jedninu i množinu, muški i ženski rod…) i
ne treba ih izostavljati.
Na slici ćete sigurno prepoznati većinu primera.

Pogledajte i sledeći video o determinantima (traje 3:03).
https://youtu.be/SoHE-HOi4Os

Molim vas da pažljivo pročitate sve što sam napisala. To je gradivo koje treba da znate. Kao i ostale
lekcije iz francuskog jezika sa sajta. Nemate domaći zadatak ove nedelje.
Ponekad ću od pojedinaca tražiti dodatne primere i zadatke, kao na redovnim časovima. Zaključivanje
ocena je pred nama. Bon travail !

