
Децо, имали сте ову слику, па да проверимо речи: 

 

Решења су с лева на десно: телефонска говорница, дворац, ватрогасна станица, улица, 

кућа, пошта, железничка станица, болница, гаража, школа, аутобуско стајалиште, парк, 

полицијска станица, црква, библиотека, продавница гардеробе, ресторан, музеј, зоолошки 

врт.  



За изговор ових речи можете отићи на овај линк 

https://dictionary.cambridge.org/pronunciation/english/dictionary и укуцајте реч па притисните 

звучни сигнал. 

Друга слика: 

 

Решења: продавница обуће, биоскоп, ватрогасна станица, киоск, пекара, школа, ресторан, 

апотека, банка, болница, супермаркет, месара. 

Децо, за оне који желе више да знају, нека места се могу рећи на више начина. Тако на 

пример апотека- chemist's у Америци се често каже pharmacy. Наравно, ви можете научити 

како је вама лакше, а свакако питајте слободно кад вам није јасно. 

Децо, погледајте кратак видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=_N45MNWHlRQ 

Кад желите да питате где се нешто налази у граду, помоће вам овај кратак видео: 

 

https://dictionary.cambridge.org/pronunciation/english/dictionary
https://www.youtube.com/watch?v=_N45MNWHlRQ


https://www.youtube.com/watch?v=X4-61jfeD7M 

У енглеском језику користимо изразе There is и There are кад желимо да кажемо да се нешто 

негде налази или нешто негде има. 

There is се користи за једну ствар: 

There is  a theatre in my town.- У мом граду има позориште. 

Is there a theatre in your town?- Да ли у твом граду има позориште? 

Yes, there is.- Да, има. 

No, there isn’t.- Не, нема. 

There isn’t a theatre in your town.- У твом граду нема позориште. 

There are се користи за више ствари. 

There are four  restaurants  in my town.- У мом граду има четири ресторана. 

Are there four restaurants in your town?- Да ли у твом граду има четири ресторана? 

Yes, there are.- Да, има. 

No, there aren’t.- Не, нема. 

There aren’t four restaurants in your town.- У твом граду нема четири ресторана. 

Па хајде пробајте да преведете ове реченице: 

1. У мом граду има црква. 

2. Да ли у твом граду има пет супермаркета? Да, има. Не, нема. 

3. У мом граду нема зоолошки врт. 

Толико за данас. Урадите ову вежбу и погледајте још једном овај материјал са видео записима. 

Поздрав. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DBfnA78wrds 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X4-61jfeD7M
https://www.youtube.com/watch?v=DBfnA78wrds


 

 


