
Поштовани родитељи и децо, 

За почетак да се договоримо о нашем даљем раду. Добићете сва упутства како ћемо да 

радимо. Не брините, неће ништа бити тешко. Моја мејл адреса је 

sanjasimicdegraaf@yahoo.com и слободно ме можете питати све што вас интересује или ако 

вам нешто није јасно. Такође, кад будете добили задатке, замолићете своје родитеље да ми 

пошаљу ваше одговоре на овај мејл. Наравно да ћу вам дати довољно времена да 

пошаљете, односно урадите кад можете. Важно је да урадите и да пратите упутства која 

вам дајем. За почетак, мало ћемо поновити градиво. 

- Да поновимо места у граду која смо учили: 

ШКОЛА- SCHOOL 

ЦРКВА-CHURCH 

СУПЕРМАРКЕТ- SUPERMARKET 

ПРОДАВИЦА ИГРАЧАКА- TOY SHOP 

ПАРК- PARK 

ЗООЛОШКИ ВРТ- ZOO 

- Децо, пошто још нисте учили латиницу, не морате писати ове речи на енглеском у 

свеску, а што се тиче изговора помоће вам овај речник 

https://dictionary.cambridge.org/pronunciation/english/dictionary 

Замолите родитеље да вам помогну. Кад вам будем слала речи, ви ћете их писати на 

српском, а ваши родитељи ће кликнути на овај линк и убацити реч на енглеском коју 

вам напишем и видећете горе звучни сигнал како се изговара реч. На пример ја 

напишем ШКОЛА- SCHOOL, ви пишете у вашу свеску ШКОЛА, а замолите родитеље 

да вам покажу како да кликнете на овај линк и онда само убаците реч SCHOOL и 

чућете како се та реч изговара. 

-Погледајте доле слике са местима у граду. Неке смо учили а неке не. Да ли можете да 

погодите на основу ове слике која су ово места у граду 
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Слика 1 

 



Слика 2 

 
За оне који желе више, могу да покушају да реше следећи задатак. Ваше одговоре 

ми можете слати на мој мејл. Све што лепо одрадите додатно добићете и додатну 

петицу! 



 



За почетак толико. Пишите ми ако имате неки предлог, сугестију или мишљење, па 

ћемо се договорити. Што се тиче слања задатака, не брините, послаћете кад 

стигнете. Сваки ваш рад биће награђен. Свакако, све што вам није јасно или ако 

вам је нешто тешко, питајте. 

Велики поздрав за све вас и чувајте се. 

Сања Симић де Граф 


