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Dragi učenici,
Nadam se da ste dobro i da redovno čitate lekcije. Pred nama je nova tema koja se odnosi na okruženje,
prirodu, vremenske prilike, životinjski svet i kretanje (putanju).

Za danas je predviđena obrada teksta Perdus (strana 62). Tekst je snimljen na CD-u. Potrebno je da
odslušate snimak bar tri puta i da, uz pomoć datih reči, prevedete tekst.
Reči iz teksta
Perdre - izgubiti
Perdu,e - izgubljen,a
La randonnée - duga šetnja
Le chemin - put
Monter - popeti se, penjati se
Descendre - sići, silaziti
Par là - tuda
Raccourcir - skratiti
Le raccourci - prečica
Crever - zamoriti, iscrpsti

L’orage - oluja
Il faut - treba
Avertir - obavestiti
Le réseau - mreža
Là-haut - tamo gore
Ne…….que - samo

Ne……………que
Nije negacija, već ograničenje iskaza ili restrikcija. Može se zameniti prilogom seulement (samo, tek).
Je ne bois que de l’eau. = Je bois seulement de l’eau. ( Pijem samo vodu)
Je n’ai qu’une soeur. = J’ai seulement une sœur (Imam samo jednu sestru)
Il ne fait qu’un exercice. = Il fait seulement un exercice. (On radi samo jedno vežbanje)
Predlažem ovu aktivnost (na slici) u cilju bogaćenja vokabulara. Za svaku sliku pronaći odgovarajuću reč.

Ne treba ništa da mi šaljete , ali treba da učite. Sledeće nedelje ću vam dati domaći zadatak.
U vezi sa domaćim zadacima
Danas i sutra pregledam vaše domaće zadatke. Još jednom vam skrećem pažnju da pišete hemijskom olovkom, ne
treba da kucate. Pojedine zadatke (pisani su minaricama ili je loš snimak) ne mogu da pročitam.
Ponekad ću morati od vas da tražim pojašnjenja i da postavljam dodatna pitanja (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!

