
Драги ученици, 

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

радимо. Моја мејл адреса је sanjasimicdegraaf@yahoo.com и слободно ме можете питати 

све што вас интересује или ако вам нешто није јасно. Важно је да урадите и да пратите 

упутства која вам дајем. За почетак, мало ћемо поновити градиво. 

-Замолићу вас да најпре поновимо кондиционалне реченице. Већ сте имали контролни из 

теорије, а већ од следећег часа послаћу вам да урадите реченице практично, а одговоре 

ћете ми проследити на мејл. Код решавања реченица битно је препознати кондиционални 

тип којем реченица припада. Значи, ваш задатак је да поновите теорију. 

-Ученици који желе да напишу кратак есеј на ову тему “Adventages and disadventages of 

distance learning” (Предности и мане учења на ддаљину) могу то учинити и послати ми на 

мејл. Такође, ако вам је лакше да одрадите презентацију и да дате неке идеје односно 

решења како би ви то организовали да сте у могућности. Не заборавите да ће вам овде 

послужити други кондиционал. Такође, ко жели може урадити пано и фотографисати и 

послати фотографије на мој мејл. Ко не пише есеј или не ради презентацију у обавези је да 

нешто одради на ову тему. Можете на пример, да урадите речи везане за учење на даљину 

или да урадите кондиционалне реченице теорију кроз презенацију. Децо, молим вас, свако 

је у обавези да уради нешто према сопственим способностима.Даћу вам рок од седам дана. 

Можете и у групи, али не да се састајете него до комуницирате путем Интернета и слично. 

-Додатна настава и прилика за петицу у дневник: Децо, како је недеља штедње од 22. до 

27. марта, сви ви који желите да учествујете у овом додатном раду сте добродошли и ја ћу 

вас, као и увек, наградити. Имали сте већ задатак да направите банкомат. Све што 

направите, урадите, фотографишите. Ко жели. Може да направи презентацију везану за 

Европску недељу штедње European money week. Можете да урадите и паное или 

презентацију везану за новац, средства плаћања и слично. Такође, постоје идиоми везани 

за новац, можете то укуцати English money idioms and sayings и тражити, па урадити или 

као презентацију или као пано. Ако радите паное, сачувајте их и фотографишите, па ми на 

мејл проследите фотографије. Сваки ваш рад биће награђен, као и до сада. 

Толико за данас. Чувајте се. Поздрав 

Сања Симиц де Граф 
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