
Децо, хајде да се подсетимо шта смо радили претходних часова. Тако је, радили смо храну 

и оброке, па ћемо данас утврђивати оно што смо научили.  

Ваш задатак је да у четвртак 09.04.2020. погледате РТС час који ће вам помоћи да 

поновите оно што смо радили до сада. 

Погледајте овај кратак видео запис који ће вам помоћи како да наручите храну у 

ресторану https://www.youtube.com/watch?v=bgfdqVmVjfk 

А сад ћемо урадити неке вежбе везане за храну: 

I Погледајте опис и напишите о ком се оброку ради 

1. a meal eaten in the evening ______________ 

2. a meal eaten in the morning _______________ 

3. a meal eaten in the afternoon ______________ 

4. a small meal eaten between two meals ____________ 

5. late breakfast or early lunch ________________ 

II Пребаците следеће речи у множину 

carrot _________ tomato _________ sandwich ___________ cherry ________  

III A or AN 

_______ potato _______ orange ______ egg ________ banana 

IV Набројте храну која припада следећим категоријама: 

FRUIT: 

VEGETABLES: 

PASTRIES: 

PASTA: 

SWEETS: 

HEALTHY FOOD: 

FAST FOOD: 

V Одговорите на питања: 

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


1. What's your favourite food? 

2. Do you like fruit and vegetables? 

3. Can you cook? 

Толико за данас. 

Додатан рад за оне који желе, а ја ћу наградити сваки ваш додатни рад одличном оценом: 

Децо, приближава нам се велики и најрадоснији празник Васкрс. Хајде да заједно урадимо 

неке занимљиве ствари. Ја ћу вам дати идеје. Можете замолити родитеље да вам нађу на 

Интернету неке краће видео записе везане за Васкрс, да не буду дужи од 5 минута, па кад 

ми будете слали мејл нека ваши родитељи само прекопирају линк тог видео записа и 

убаце у мејл. Како би лакше нашли, у претраживачу укуцајте следеће Easter, Easter songs, 

Easter vocabulary for kids... Можете да цртате. Можете да бојите јаја. Можете уз помоћ 

родитеља да направите неку друштвену игру. Можете да урадите пано. Верујем да сте 

маштовити и ако желите да учествујете пошаљите ми ове радове најкасније до Васкрса 

(19.април). 

Поздрав 

 

 


