
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.  

Што се тиче изговора речи,помоће вам овај речник 

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

Кликните на овај линк, отвориће вам се речник, укуцаајте реч на енглеском и имате горе 

два звучна сигнала један је на британском други на америчком- свеједно је, али држите се 

једног, по жељи.  

Хајде да прво поновимо времена. Урадите ову вежбу: 

The Simple Present Tense/ The Present Continuous Tense 

1. Tom ____________ ( have) two brothers. 

2. Stop talking! I __________________ (try) to sleep. 

3. George and Jim ___________ (be) in their room. They _______________ (play) 

computer games. 

4. _______ you _______ (like) vegetables? No, I ________. 

Приметићете да у овим реченицама нема прилошких одредби. Честе су такве ситуације. 

Зато је овде потребно да знате кад се које време користи. Прилошка одредба није увек 

поуздана одредница за време. Погледајте прву реченицу. Каква је радња да Том има два 

брата- тренутна или уобичајена? Кад одговорите на то питање знаћете да решите. Друга 

реченица, ако неко каже Престани да причаш! Кад се дешава та радња, у моменту говора 

или уобичајено. Џорџ и Том су у својој соби. Кад имате глагол BE у загради, за ваш 

узраст, увек стављајте AM, ARE,IS, а како су Џорџ и Том у својој соби, значи то је сада, у 

тренутку говора па следећа реченица је радња која се дешава у тренутку говора. У 

четвртој реченици, Да ли волиш поврће? Да ли је то нешто што је уобичајено за тебе или је 

нешто тренутно. Покушајте да решите, па ми решења доставите на мејл. Задатке које вам 

шаљем имате рок од седам дана да урадите. 

Сад ћемо радити места у граду, погледајте овај кратак видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=UdDXlL9u0vI 

Погледајте следећу слику: 

mailto:sanjasimicdegraaf@yahoo.com
https://dictionary.cambridge.org/pronunciation/english/dictionary
https://www.youtube.com/watch?v=UdDXlL9u0vI


 



За изговор ових речи кликните на следећи линк 

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

и укцајте реч. 

Вежба 1: 

Повежите речи са њииховим значењем 

1. Zoo     a) позориште 

2. Toy shop    b) зоолошки врт 

3. Church     c) пекара 

4. Bakery     d) црква 

5. Theatre    e) продавница играчака 

Вежба 2: 

Преведи: 

Апотека 

Хотел 

Продавница ципела 

Месара  

Биоскоп 

Вежба 3: 

Покушај да даш опис ових места на енглеском 

Library 

Bank 

Post office 

Пројектна настава на даљину 

Драги ученици и родитељи. Што се тиче пројектне наставе, важно је да истакнем да 

у њој учествују она деца и родитељи који то желе, а рад у пројектној настави 

вредноваће се тако што ће ученик бити награђен за свој ангажман оценом. Лоших 

оцена нема, искључиво петице ако ученик уради како треба. Николина Ђурић и 

Марта су урадиле прелепе паное које су фотографисале и послале учитељици и 

обавештавам их да ћу им убацити петице у дневник.  

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


Наш пројекат је везан за недељу штедње. Потрудите се да се ангажујете тако што 

можете да цртате новчанице, пипшете саставеи песмице  на српком језику о штедњи, 

осмислите неку хуманитарну акцију и слично. Ваша учитељица и ја ћемо вредновати 

ваше радове, а ви ако имате неке идеје слободно ме питајте или пошаљите на мој 

мејл. Све што радите или фотографишите или ако родитељи желе да вам помогну 

можете урадити и презентацију. Ја ћу вам у петак послати речи везане за Европску 

недељу штедње на енглеском, па ко жели може уадити пано или презентацију. Све 

што урадимо послаћемо на Конкурс. Знате да што боље урадимо, више шансе имамо. 

Само ћу вас замолити, јер ће ме неки питати да ли може у групи или у пару да због 

новонастале ситуације везане за овај вирус то избегавате него да се договарате путем 

мејла, Вибера и слично. Ваши родитељи су добродошли да помогну уколико желе. 

Трудите се да их превише не оптерећујете него уколико имају времена јер имају и 

они својих обавеза. Све што вам није јасно пишите ми на мејл 

sanjasimicdegraaf@yahoo.com  

Децо, толико за данас. Чувајте се. Велики поздрав за све вас. 

Сања Симиц де Граф 
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