
Децо, хајде да проверимо домаћи задатак. 

I The Simple Present Tense 

1. I go (go) to school at half past seven. Потврдан облик, прво лице једнине, дакле само 

преписујемо глагол из заграде. 

2. Does Sandra have (have) dinner at six?Упитан облик, треће лице једнине (Sandra-she), 

дакле does на прву цртицу а на другу преписујемо глагол из заграде. No, she doesn’t. 

Кратак одговор, користимо само помоћни глагол. Ово је кратак одричан одговор, а треће 

лице једнине је, зато ћемо ставити doesn’t. She has (have) dinner at seven.Ово је потврдан 

облик, 3. Лице једнине, а рекли смо за глагол have да само у потврдном облику за треће 

лице једнине гласи  has. 

3. Jim gets up (get up) at 7 o’clock, washes (wash) his face, has (have) breakfast and goes (go) 

to school.Ова реченица је типичан пример употребе садашњег простог времена за дневне 

рутине. Реченица је потврдна, треће је лице једнине (Jim-he), па морамо додати 

одговарајуће глаголе. Кад имате фразалне глаголе који се састоје од глагола и предлога 

наставакдодајемо на глагол односно на прву реч gets up,други глагол се завршава на sh 

значи додајемо наставак es - washes, трећи глагол је have који у потврдном облику за треће 

лице једнине гласи has, а четврти глагол се завршава на o, дакле додајемо му наставак es –

goes. 

II Одговорите на следећа питања: 

1. What time do you usually get up?I usually get up at… 

2. When do you go to school? I go to school at… 

3. Where do you have lunch, at home or at school? I have lunch at home./ I have lunch at 

school. 

4. Do you do your homework every day? Yes, I do./ No, I don’t. 

5. Do you use computer every day? Yes, I do./ No, I don’t. 

6. Do you have dinner with your family? Yes, I do./ No, I don’t. 

7. When do you go to bed? I go to bed at… 

III Преведи следеће реченице. 

1. Устајем у седам сати, умијем се, доручкујем и идем у школу. I get up at seven 

o’clock, wash my face, have breakfast and go to school. (Обратите пажњу да у 

српском могу да изоставим субјекат, на пример Устајем уместо Ја устајем, а у 

енглеском то не можемо да урадимо јер се ово време за више лица гради на 

исти начин, па не бисмо знали које је то лице). 

2. Гледам ТВ увече. I watch TV in the evening. 

3. Не користим рачунар сваки дан. I don’t use my computer every day. 



4. Суботом и недељом не идемо у школу. We don’t go to school on Saturdays and 

Sundays. 

5. Мој брат ради домаћи саваки дан. My brother does his homework every day. 

Децо, имате задатак да у четвртак 09.04.2020 погледате на РТС-у час на коме ћемо 

понављати све ово што смо данас радили.  

Толико за овај час. 

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. Можете да урадите 

и укрштеницу или ребус, асоцијацију, осмосмерку, презентацију или слично. Верујем да 

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

(19.април). 

Поздрав 

 

 

 


