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Савладавањем овог предмета студент ће моћи/ бити оспособљен да:
1. да разумије и употребљаба изразе као и просте реченице из ситуација свакодневног живота,
2. да разумије просте реченице у једноставним текстовима као што су позивнице, брошуре о
Исходи учења
путовањима, рецепти,
3. да напише позивницу за различите активности као и одговор на позив,
4. да оствари базичну комуникацију на нивоу А1
Условљеност
Положен Француски језик 1
Наставне методе Интерактивна и комуникативна метода
Вежбе изговора
Текст 1: Cinéma de minuit ; презентативи ‘voici’, ‘voilà’
‘Comme‘ и ‘que’ као адверби за екскламацију
Глаголски изрази ‘avoir beson de’, ‘avoir le temps de’, ‘avoir des nouvelles de’
Временска локализација и трајање: датуми, основна употреба предлога ‘depuis’
Текст 2: Sur le port de Honfleur; бројеви до 100
Предлози en, à
Садржај
Адверби ‘alors’, ‘dehors’, ‘en même temps’
предмета по
Презент глагола друге групе
седмицама
Текст 3: Conversation dans un ascenseur ; прилошка заменица ‘y’
Глаголи ‘savoir’, ‘recevoir’
Редни бројеви, питања са ‘comment’, ‘предлог+ quoi’
Текст 4: Avec toi, mais sans toi!
Прилози за количину и изостављање члана
Израз за рестрикцију ne + verbe + que; упитне заменице
Систематизација градива
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Допунска литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Vocabulaire progressif du français, niveau débutant.
Miquel, C.
2002
1-50
Paris : CLE International.
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