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Dragi učenici,
Nadam se da ste dobro. Za danas je predviđena obrada teksta Surprises. Tekst se nalazi u knjizi na strani
66 i snimljen je na CD- u. Neophodno je da odslušate snimak bar tri puta. Napisaću reči iz teksta, a vi ćete
ih prepisati.
Scène 1
La surprise - iznenađenje
Le berger, la bergère – pastir, pastirica
Le refuge – utočište
Le randonneur – šetač, šetač na duge staze
Trouver – pronaći, naći
Surpris,e – iznenađen, a
A cause de – zbog
Le moniteur – trener, instruktor
Couper – odseći, odvojiti
Ici – ovde
Près de – blizu, pored
La cheminée – kamin
Se sécher – osušiti se
Scène 2
C’est quoi? – šta je to?
Le plat – jelo
Les oreilles d’âne – magareće uši
Connaître – poznavati, znati
Goûter – probati
La crêpe – palačinka
Les épinards sauvages – divlji spanać
Ressembler – ličiti
Donc – dakle
Là – dedans – tu unutra
Molim vas da obratite pažnju na sledeće napomene i da pogledate slike jer sadrže informacije i korisne
primere i na taj način pomažu u lakšem razumevanju gradiva.
Ovo je prezent glagola connaître . Ovde možete čuti izgovor https://youtu.be/VpyfxsfJ9X8

je connais
tu connais
il, elle, on connaît
nous connaissons
vous connaissez
ils, elles connaissent
Primer
Je connais cet homme. – Poznajem ovog čoveka.

Podsećam vas na le futur proche (blisko buduće vreme). U ovom tekstu imate dve rečenice u
kojima se nalazi.
Vous allez manger quelque chose? - Vi ćete jesti nešto?
Vous aller voir. - Vi ćete videti.

U vezi sa poslednjim domaćim zadatkom ( i greškama u zadacima) podsećam vas da je izraz il faut (il ne faut pas)
praćen infinitivom. U ovom tekstu imate rečenicu Il faut passer la nuit ici.

Ne treba ništa da šaljete. Ponekad ću morati od vas 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!

