
Децо, прво да вас подсетим да је време да се полако прве бројчане оцене уносе у Дневник 

и да проверите да ли сте послали материјал. Све ваше материјале које сте ми проследили 

путем електронске поште чувам и на основу тога ћете добити прве бројчане оцене. 

Наравно, сачекаћу још ко није, али се потрудите да шаљете што редовније можете јер је 

вама тако лакше. Поново прегледајте материјал на сајту школе на следећем линку 

https://osvukloznica.wordpress.com/razredi1-4/komb1i3/, пажљиво проверите да ли сте све 

послали. Само без панике, погледајте заједно са родитељима шта вам недостаје а ја ћу у 

наредном периоду прво унети оцене онима који су све послали а они који нису сачекаћу 

још мало. 

 

Децо, хајде прво да проверимо домаћи задатак: 

I Погледајте опис и напишите о ком се оброку ради 

1. a meal eaten in the evening  dinner 

2. a meal eaten in the morning  breakfast 

3. a meal eaten in the afternoon lunch 

4. a small meal eaten between two meals snack 

5. late breakfast or early lunch brunch 

II Пребаците следеће речи у множину 

Carrot- carrots  tomato -tomatoes sandwich -sandwiches  cherry-

cherries  

III A or AN 

a potato an orange an egg  a banana 

IV Набројте храну која припада следећим категоријама: 

FRUIT: apple, banana, pear, … 

VEGETABLES: carrot, onion, potato, … 

PASTRIES: roll, bread, croissant , … 

PASTA: spaghetti, gnocchi, lasagna… 

SWEETS: chocolate, ice cream, lollipop… 



HEALTHY FOOD: fruit, vegetables 

FAST FOOD: hamburger, sandwich, hot dog… 

V Одговорите на питања: 

1. What's your favourite food? My favourite food is… 

2. Do you like fruit and vegetables? Yes, I do./ No, I don’t. 

3. Can you cook? Yes, I do./ No, I don’t. 

 

Децо, ове седмице ћемо обнављати оно што смо до сада учили. Имате задатак да пажљиво 

погледате РТС час у понедељак 13.04.2020. у 12:40. 

Замолићу вас да поново погледате материјал који смо до сад радили и да посебно обратите 

пажњу на ствари на којима сте грешили уколико сте грешили. Уколико нисте, то је 

одлично. Поновите. Ако имате питања, пошаљите ми на мејл . 

За домаћи имате задатак да у оквиру пројектне наставе уколико желите можете да  дате 

допринос у виду цртежа, паноа, видео записа, укрштеница, осмосмерки, презентација или 

слично. Тема пројекта је Васкрс. Замолите родитеље да вам помогну. Уколико преузимате 

садржај са Интернета, наведите извор (линк). Неки од вас су већ то урадили, што је за 

сваку похвалу. 

Сад ћу вас замолити да одговорите на следећа питања, па ми можете послати после 

Васкрса 

1. Како вам се свиђа настава на даљину? Да ли је материјал био преобиман? Да ли сте 

имали неке потешкоће? 

2. Како су вам се свидели РТС часови? 

3. Да ли сте задовољни оним што сте научили и да ли вам је потребна додатна помоћ? 

Будите искрени у својим одговорима. Сви смо ми људи и сва су деца другачија, некоме је 

лакше а некоме теже. Битно је да сви науче а коме је потребна додатна подршка, ја ћу 

прилагодити материјал том ученику и дати додатна објашњења. 

Децо, за крај вас поздрављам најрадоснијим хришћанским поздравом- Христос васкрсе! 

Ваистину васкрсе! Чувајте се, чувајте своје здравље, будите добри, будите одговорни и 

према себи и према другима. Слушајте родитеље. Учите по мало али редовно. Срећан и 

Богом благословен Васкрс вама и вашим породицама! 

 


