FRANCUSKI JEZIK
Nastavnik : Lidija Babović
(francuski.lidija@gmail.com)
Radna nedelja: 25. maj - 29. maj
5. razred
Nastavne jedinice: Projets de vacances, le futur proche

Dragi učenici,
Nadam se da ste dobro i da čitate ove lekcije. Za danas je predviđena obrada teksta Projets de vacances
(strana 88 u knjizi). Tekst je snimljen na CD - u , preslušajte ga 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. Ovo je poslednji tekst koji radimo ove godine.
Projets de vacances
Bientôt – uskoro
La fin – kraj
L’année scolaire – školska godina
Les vacances – raspust
L'étranger – inostranstvo
La campagne – selo
Chez – kod
Voyager – putovati
Le train – voz
La randonnée – duga šetnja
Rester – ostati
Savoir – znati
Na slici su lične naglašene zamenice :
Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles
Koriste se samostalno ili sa predlozima.
C’est pour moi. – To je za mene.
Primer iz teksta : Et toi, Manu ? – A ti, Manu ?
Lične nenaglašene zamenice (je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles) stoje ispred glagola.

Le futur proche (blisko buduće vreme)

Izražava radnju koja će se desiti u bliskoj budućnosti. Može izražavati i nameru govornika.
Gradi se od prezenta glagola aller i infinitiva glagola.

Je vais partir – Ja ću otići
Odričan oblik je : Je ne vais pas partir – ja neću otići
U tekstu možete naći pet rečenica u kojima je upotrebljen.

Domaći zadatak
Učenici koji imaju dve ocene za domaće zadatke ne treba da rade ovaj zadatak. Za ostale je obavezan.
1. Pronađite greške i pravilno prepišite rečenice
1. Ce est mon ami.
2. Je ne vais jouer pas.
3. Et tu, tu habites où ?
2. Prepišite pravilno 3 rečenice iz ovog teksta i prevedite ih na srpski.
3. Prevedite na francuski
1. U mom gradu ima mnogo ulica.
2. U mojoj ulici nema pekara.
3. Izvinite, gospodine.
4. Hvala, gospođo. Doviđenja.
Pošaljite do kraja ove nedelje.
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.
Poslaću vam predloge zaključnih ocena. Bon travail !

