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Nastavne jedinice: C’est les vacances, les moyens de transport
Dragi učenici,
Nadam se da ste dobro i da čitate moje lekcije. Za danas je predviĎena obrada teksta C’est les vacances
(strana 96 u knjizi). To je poslednji tekst koji ćemo raditi ove godine. Tekst je snimljen na CD – u,
potrebno je da odslušate snimak bar tri puta i da uvežbavate čitanje.
Napisaću prevod reči, a to će vam pomoći da razumete tekst. Podsećam vas da imate i rečnik na kraju
knjige.
C’est les vacances
Les vacances – raspust, odmor
Impatient, e – nestrpljiv, a
Partir – otići
Cette année – ove godine
Pour la première fois – prvi put
Etre d’accord – slagati se
La montagne – planina
La randonnée – duga šetnja
L’accrobranche – prepreke na drveću
(u Avantura parkovima)
La natation – plivanje
La plongée – ronjenje
Visiter – posetiti
Quelques – nekoliko
Voyager – putovati

Les moyens de transport – prevozna sredstva
Na prvoj slici su prevozna sredstva.

Na drugoj slici su predlozi koji stoje ispred naziva prevoznih sredstava, a to su en i à.

Objašnjenje o upotrebi predloga en i à je preuzeto sa bloga Francuski sa Bojanom. Blog je odličan i rado ga
preporučujem učenicima.
12. МАРТА 2018. ОД БОЈАНА
En / à + moyen de transport – en / à + prevozno sredstvo
Ispred imena prevoznog sredstva mogu da stoje 2 predloga: à ili en.
Pravilo glasi da
predlog en koristimo ispred imena onih prevoznih sredstava u koja možemo da uđemo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

en voiture (kolima)
en avion (avionom)
en bateau (brodom)
en bus (busom)
en métro (metroom)
en train (vozom)
a à ispred imena prevoznog sredstva u koje ne možemo da uđemo:

1.
2.
3.
4.

à vélo (biciklom)
à moto (motorom)
à cheval (konjem)
à pied (pešaka)
PS U govornom francuskom, predlog en se sve više upotrebljava umesto predloga à.

Ne treba ništa da šaljete. Čuvam sve vaše zadatke . Od nekih učenika ću morati da tražim pojašnjenja, da
postavljam dodatna pitanja i da zadajem dodatna vežbanja (kao na redovnoj nastavi) da bi ocenjivanje bilo
objektivnije, a to ne bi trebalo da predstavlja problem onima koji uče. Bon travail à tout le monde!

