
Децо, прво да проверимо домаћи задатак. 

The Simple Past Tense/ The Past Continuous Tense 

1. Jim saw (see) Ted when he was walking (walk) home. (Прва радња прекида ову 

другу радњу која траје. Такође, имајте у виду и следеће да глагол see у смислу 

видети у смислу опазити у енглеском језику не можемо ставити у трајно 

време, само кад тај глагол значи имати састанак или виђати се са неким 

(забављати се) тад може да се стави у трајно време. Погледајте напоредни 

однос when како овде може да завара. Ми смо учили да обично иза when иде 

The Simple Past Tense а да се while користи за The Past Continuous Tense, али 

сам вам такође нагласила да то није поуздан начин да се запамти употреба 

ових времена. Најсигурнији, односно непогрешив начин кад се користи које 

време је научити употребу. Прилошке одредбе, напоредни односи и слично 

служе као помоћ и нису сигурна одредница. Сложићете се да би било смешно 

кад бисмо сваки пут говорили реченице у којима су прилошке одредбе). 

2. I was solving (solve) a crossword puzzle when my mother  walked (walk) into my room. 

(Прва радња траје, друга је прекида. Код додавања наставка ing обратите 

пажњу на правила, у овом случају на слово е којим се завршава овај глагол ге 

се е које се не чује брише и онда се додаје наставак). 

3. When my father came (come) home, he made (make) dinner, watched (watch) TV and 

had (have) a shower. While my father was having (have) a shower, I was doing (do) my 

homework. (У првој реченици употребили смо The Simple Past Tense јер се 

радње набрајају. У другој реченици је The Past Continuous Tense јер две радње 

трају истовремено, нико никога не прекида. Такође, обратите пажњу на 

глагол have који може да се стави у трајно време само ако не значи 

припадност, а овде је у значењу туширати се, па може.) 

Прошли пут сте имали задатак да препишете речи или да урадите презентацију везану за 

7.лекцију. Сад ћемо проверити ваш вокабулар.  

Attributes and personality 

У вашој радној свесци налази се следећа вежба, па хајде да је урадимо: 

Complete the definitions with the words in the box: 

Pessimism responsibility  polite  frustration  moody 

Anxiety respect generous optimistic 

1. If you suffer from anxiety, you often feel worried. 

2. If you treat other people with respect, you are polite and kind to them. 



3. If you suffer from frustration, you get angry and annoyed because you can’t get what 

you want. 

4. If you are polite, you always remember how to behave well. 

5. If you have feelings of pessimism, you think that bad things will happen. 

6. If you are optimistic, you usually try to look on the good side of life. 

7. If you have sense of responsibility, you feel that you must take care of the other people. 

8. If you are generous, you often give presents to others. 

9. If you are moody, you often change from happy to sad. 

Пројектни задатак: Feelings 

Вокабулар везан за осећања урадићемо на занимљив начин. Имате задатак да 

урадите следеће: 

- Осмислите један ребус са неком речју на енглеском везану за неко осећање 

- Направите мини укрштеницу са речима везаним за осећања 

- Дате пример кондиционалних реченица везаних за осећања ( На пример I 

would be happy if...) 

- Обрадите бар 20 речи везаних за осећања (може пано, презентација, може и 

неки текст, али ако скидате текст са интернета прекопирајте изворни линк јер 

ауторска права не смемо кршити) 

- Нађете на Интернету Feelings idioms и запишете бар 10  

Толико за данас. Поздрав 

 


