
Децо, хајде да проверимо домаћи: 

I The Simple Present Tense / The Present Continuous Tense 

1. When it is (be)cold , I wear (wear) a coat. Користимо The Simple Present Tenseјер је 

радња уобичајена, јер је то једна истина која увек важи да кад је хладно облачим 

капут. 

2. Why are you wearing (wear) that coat? It is (be) warm. Употребили смо The Present 

Continuous Tense иако овде немамо прилошку одредбу јер очигледно је да кад некога 

питате зашто је нешто обукао да је то у моменту говора. У овој другој реченици је 

глагол to be за који смо рекли да су веома ретке ситуације кад се он може користити 

у трајном времену, зато смо употребили is. 

3. People don’t wear (not wear) coats in summer. Користимо The Simple Present Tense 

јер је то уобичајено да људи не носе капуте лети. 

4. Women like (like) shoes. The Simple Present Tense јер то важи за једну групу људи, у 

овом случају жене, нешто што је карактеристично за њих. 

5. My mother is ironing (iron) her dress at the moment. Овде је очиглегледно да се 

дешава у моменту говора, дакле The Present Continuous Tense  

II Пребаците следеће одевне предмете у множину 

Shoe -shoes  dress- dresses  coat- coats 

T-shirt- T-shirts  boot - boots  

III There is / There are 

1. There is a shirt on the bed. 

2. Are there trousers under the bed? No, there aren’t. Реч trousers у енглеском 

језику је увек у множини (као и shorts) 

3. There are two skirts on the chair. 

IV HAVE GOT/ HAS GOT 

1. My sister has got a pink skirt. 

2. I haven’t got (not) any red trousers. 

3. Have  you got white shoes? Yes, I have.( Код кратких облика нема got) 

4. Has your father got (blue) shoes? No, he hasn’t. 

5. You have got a yellow coat. 

V Замени подвучени део заменицом: 



1. My sister's skirt is pink. Her 

2. Tom is wearing black shoes.  them 

3. These trousers are too big. They 

Сад ћемо, децо, да поновимо места у граду, али хајде да то урадимо кроз један заниљиви 

пројектни задатак. 

Покушајте да осмислите нешто од овога: 

-асоцијацију 

-малу укрштеницу 

-осмосмерку  

-ребус 

- квиз везан за места у граду 

-презентацију 

Можете да урадите и пано. Препуштам вашој машти. Потражите савет од родитеља да вам 

помогну кад буду имали времена. 

Толико за овај час. Поздрав. 

 


