
Драга децо, желим најпре да похвалим огромну већину вас који сте на веома маштовит 

начин учествовали у пројектној настави која је и обавезни део школског програма за други 

разред а што ми је посебно драго види се да сте уживали у томе и верујем да сте пуно тога 

научили. 

Данас ћемо радити гардеробу, па вас молим да пажљиво погледате РТС час. 

Сад запишите у ваше школске свеске следеће речи који се налазе у вашим уџбеницима на 

104., 106. и 108. Страни. Пишите и на енглеском штампаним словима јер сте већ штампана 

слова латинице радили: 

jeans- фармерице (У енглеском језику оне су овек у множини. На пример кажемо Jeans are 

blue а не Jeans is blue) 

T-shirt- мајица кратких рукава  

dress- хаљина 

skirt- сукња 

shorts- шорц (именица је увек у множини) 

glasses- наочаре (именица је увек у множини) 

trainers ( на америчком енглеском *sneakers)- патике 

jacket- јакна 

socks- чарапе 

Trousers (на америчком енглеском *pants)- панталоне (именица је увек у множини) 

shirt- кошуља 

What are you wearing?- Шта си обукао?(Шта носиш?) 

I am wearing...- Обукао сам 

Кад препишете ово, препишите и ове вежбице, па покушајте да их урадите: 

I Fill in the missing letters (Допиши слова која недостају) 

_ _ _ s s _ _ c _ e t  _ h _ _ t _ r _ u s _ r _  s _ _ _ s 

II Покушајте сад усмено да опишете шта сте тренутно обукли. 



III Translate into English (Да ли знате да преведете на енглески. Не морате записивати 

ову вежбу на енглеском, вежбајте је усмено, па ћемо заједно у наредном материјалу 

проверити да ли сте исправно урадили) 

1. Шта си обукао? 

2. Обукао сам плаву мајицу кратких рукава и плаве фармерице. 

3. Ова хаљина је розе боје. 

4. Које боје је твоја кошуља? 

5. Моје патике су беле боје. 

Толико за данас. Поздрав 

 


