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LEÇON 2 > CHAQUE VILLE EST UN MONDE (СЕКОЈ ГРАД Е ПОСЕБЕН СВЕТ) 

 

LES VOYAGES FORMENT LA JEUNESSE! 

ПАТУВАЊАТА ЈА ИЗДИГНУВААТ МЛАДИНАТА!  

 

На овој час треба да се обработи текстот на стр.54 од учебникот. Целта е да се прибираат 

информации од текстот преку слушање со цел да се одговори на прашањата поврзани со 

текстот. Учениците треба да се сопособат да раскажат за посета на некој град, зошто и кога се 

случило патувањето. 

 
Voilà une courte explication du texte : Un professeur interroge quelques élèves sur leurs voyages dans les 

villes europénnes. Ils répondent à sa  question et vous devez comprendre dans quelles villes ils ont voyagé, 

quand et pourquoi ils y sont allés.  

Еве кратко објаснување на текстот: Еден професор испрашува неколку ученици за нивните 

патувањa во европските градови. Тие одговараат на прашањето, а вие треба да препознаете за кои 

градови зборуваат, кога и зошто оделе таму. 

 

Искористете ги следните објаснувања за да си го прочитате текстот и да одговорите на 

прашањата. 

  

 

perfectionner - усовршува 

au début – на почетокот 

avoir peur – се плаши  

de mon âge - на моја возраст 

depuis - оттогаш 

le parc du mur – паркот на ѕидот 

il s’y passe plein de trucs – таму се случуваат многу интересни работи 

retourner – се враќа 

parfois - понекогаш 

 

Ако имате други непознати зборови, сами пронајдете го нивното значење на интернет или 

побарајте помош на групата. 

 

 ДОМАШНА РАБОТА: 

 

Одговорете на прашањата во вашите тетратки: 

Répondez aux questions: 

 

1. Quelle ville a visité Lucie ?  Quand ? Pourquoi ? 

___________________________________________________________________________ 

2. Qui est Giulia ? 

___________________________________________________________________________ 

3. Où est allé Louis ? Avec qui ? Quand? 

___________________________________________________________________________ 

4. Quels sont les projets de la famille de Louis pour voyager l’année prochaine ?  



___________________________________________________________________________ 

5. Où a voyagé Paco? Quand? Pourquoi ? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 Décrivez en quelques phrases votre visite d’une ville et parlez de l’impression de cette visite.  

Со неколку реченици опишете ваша посета на некој град и зборувајте за впечатокот од таа посета. 

 

 

Во прилог ќе ви пуштам аудио снимка од текстот. Увежбајте го читањето и испратете ми аудио 

снимка од вашето читање на мојот меил – kocovski2000@yahoo.fr 
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