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U7     Timpul: 
calendar, vreme,  
programul zilei 
 
Agenda L’agenda. The Diary � 
 

Ziua 

Data 
Ora 

Luni 
31 iulie 

Marţi 
1 august 

8-9   
9-10 mic dejun mic dejun 
10-11 
11-12 

lectură 
 

12-13 bucătărie 

piscină 

13-14 prânz prânz 
14-15 siestă 
15-16 

lectură 

16-17 
la film cu 
Mihai 

17-18 cofetărie 

Internet 
café 

18-19 
19-20 

magazine sport 

20-21 cina cina la 
pizzerie 

 

Zilele săptămânii         � 
Les jours de la semaine 
The days of the week 

luni, marţi, miercuri, joi, 
vineri, sâmbătă, duminică 
 

Lunile anului               � 
Les mois de l’année 
The months of the year 

Ianuarie � 
Februarie � 

Martie � 

Aprilie � 

Mai � 

Iunie � 

Iulie �                vacanţa 
August �               de vară ! 

Septembrie � 

Octombrie � 

Noiembrie � 

Decembrie � 

 

 

Acte de vorbire, noţiuni 
� 

Data La date. The Date                 � 

-Ce zi e azi? 
-Luni, 31 iulie. 
-Ce zi e mâine? 
-Marţi, 1 august. 
 

Vremea ���� 
La météo. The Weather 

-Cum e vremea? 
-E frumos şi cald. � 
 

Propuneri şi invitaţii 
Propositions et invitations 
Offers and Invitations 

-Ce faci azi dimineaţa? 
-Citesc. 
-Hai după-masa la film! 
-Bun. Şi ce facem mâine? 
-Dimineaţa, mergem la 
piscină. Seara, mâncăm la o 
pizzerie. 
 

 
 

Info 
În România, în lunile iulie şi 
august, elevii şi studenţii au 
vacanţa mare, de vară. 
 

 
 

 
Expresii 
Bun! = OK. 
Ce zi? = Quel jour? What day? 
Cum e vremea? = Quel temps fait-il? 
What’s the weather like? 
după-masă = après-midi; afternoon 
mic dejun (n) = petit déjeuner; 
breakfast 
vacanţă de vară = grandes 
vacances; summer holiday 

Lexic         �        
august = août; August 
bucătărie/i (f) = cuisine; kitchen 
cald, ă = chaud, e; warm 
ce = quel; what 
cină (f) = dîner; dinner 
a citi (esc) = lire; to read 
cofetărie/i (f) = café; coffee 
cum = comment; how 
cumpărături (f.pl) = achats; 
shopping 
dimineaţă/eţi (f) = matin(ée); morning 
elev, ă = élève; pupil 
a face = faire; to do, to make 
film, e (n) = film; movie 
frumos/oasă = beau, belle; beautiful 
hai! = allons; let’s  
iulie = juillet; July 
lectură/i (f) = lecture; reading 
a lucra (ez) = travailler; to work 
lună/i (f) = mois; month 
luni = lundi; Monday 
magazin, e (n) = magasin; shop 
marţi = mardi; Tuesday 
mâine = demain; tomorrow 
a mânca (vb ner mănânc) = 
manger; to eat 
a merge = aller; to go 
mic, ă = petit, e; little 
piscină/e (f) = piscine; swimming 
pool 
prânz, uri (n) = déjeuner; lunch 
program (n) = programme; 
programme 
seară, seri (f) = soir; evening 
septembrie = septembre; 
September 
sport, uri (n) = sport  
vacanţă/e (f) = vacances; holiday 
vară, veri (f) = été; summer 
vreme (f) = temps; weather 
zi, zile (f) = jour; day 
Sinonime   ☺☺   
vreme (f) = timp (n) 
Antonime  ☺� 
mare ≠ mic 
Nu confundaţi!   � 
lună (iulie, august) 
luni (marţi, miercuri...) 
Cuvinte călătoare 				 
Internet café (en) 
pizzerie (it) 
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Gramatică Exerciţii 
 

1. Reconstituiţi agenda lui Florin: Reconstituez l’agenda de Florin: Recover Florin’s diary: 



 
Azi 
Mâine 
Marţi 
Luni 
 

 

la ora 9 
la ora 14 
la ora 15 
la ora 13 
la ora 20 
la ora 18 
la ora 10 
la ora 17 
la ora 16 
 

face sport 
citeşte 
merge la piscină 
merge la Internet café 
ia micul dejun 
ia prânzul 
ia cina 
merge la cumpărături 
face o mică siestă 
merge la film cu Mihai 

 

 
 

 
Rescrie apoi programul lui Florin de luni şi de marţi.                                                      � 
Réécrivez ensuite le programme de Florin pour lundi et mardi. Then rewrite Florin’s Monday and Tuesday program.  
 

A. Verbe regulate  Verbes réguliers. Regular Verbs    �      [G.6.1.2.1.1] 

a lucra: lucrez, lucrezi, lucrează, lucrăm, lucraţi, lucrează 

a face: fac, faci, face, facem, faceţi, fac   

a merge: merg, mergi, merge, mergem, mergeţi, merg 

a citi: citesc, citeşti, citeşte, citim, citiţi, citesc 
 

A. Verbe neregulate  Verbes irréguliers. Irregular Verbs    �      [G.6.1.2.1.1] 

a lua: iau, iei, ia, luăm, luaţi, iau 

a mânca: mănânc, mănânci, mănâncă, mâncăm, mâncaţi, mănâncă 
 

2. Schimbaţi zilele săptămânii în propoziţia: 



  
Changez les jours de la semaine dans la proposition: Use the days of the week to make new sentences instead of:    Ce faci marţi?   
Întreabă un coleg ce face luni, marţi, miercuri...   
Demandez à un collègue ce qu’il fait lundi, mardi... Ask a mate about his/her programme on Monday, Tuesday... 
 

3. Cum inviţi o fată la film, politicos?        �     



 
Comment invite-t-on poliment une fille au cinéma? How do you invite a girl politely to the movie?  
(a) Hai la film.  (b) Ce faci mâine?  (c) Vrei să mergem mâine la film? 
 

4. Înţelegeţi propoziţiile următoare?    � 
Vous comprenez les propositions suivantes? Do you understand the following sentences?  

 

a. Cum e vremea? 
b. E vreme bună. 
c. E frumos şi cald. 
d. Sunt 20 de grade. E cald. 

 

e. Sunt 34 de grade. E foarte cald! 
f. E vară. 
g. Cum e timpul? 
h. E timp frumos.  

 

5. Combinaţi: Combinez les mots: Combine the following words: 



 
Dimineaţa la ora 8  
Seara la ora 20 
După-masa la ora 5 
La prânz 
 

mergem 
facem 
luăm 
citim 
mâncăm 

la piscină 
la bibliotecă 
sport 
micul dejun 
la Internet café 

 

 

B. Atenţie! Attention! Watch out!   (noi) mâncăm, luăm, mergem, facem, citim...     �   [G.6.1.2.1.1]              
 

6. Faceţi fraze cu verbele: Faites des phrases avec les verbes: Make sentences with the following verbs: � 

căutăm, formăm, completăm, luăm, avem, suntem, mergem, facem, citim, vorbim, dorim... 
 

7. Completaţi: Complétez: Fill in the blanks: � 
(Noi) ............. studenţi. Acum e luna ............ şi ................ vacanţă. Nu .............. la facultate. 
............. sport, ................ la piscină sau la film. Important: ................ micul dejun la ora 9! 


