
Драга децо, желим да вас похвалим за изузетан допринос пројектној настави. Били сте 

одлични. 

Хајде најпре да проверимо домаћи задатак. 

I Match (повежи) 

Breakfast   a meal eaten in the afternoon 

Brunch    a meal eaten in the morning 

Lunch    a small meal between two meals 

Snack    a meal eaten in the evening 

Dinner    late breakfast or early lunch 

II Answer the questions 

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

2. Do you like sweets? Yes, I do. / No, I don’t. 

3. How many meals a day have you got? I have got … (five) meals a day.  

III TO BE 

1. He is hungry. Are you hungry? No, I ‘m not. ( Децо, неки су у упитном облику 

писали do а у одричном don’t. Зашто? Рекли смо да глагол to be гради упитан 

облик инверзијом односно промените само редослед глагола и субјекта а 

одричан додавањем речце ) 

2. Vegetables  are healthy. 

3. My favourite meals are brunch and snack. 

IV Personal pronouns (Замени подвучени део личном заменицом) 

1. Tom is hungry. He is hungry. ( Рекли смо једно мушко име је he и да је то само за 

људе, а да се предмете, појаве и слично користи it) 

2. Children don’t like vegetables. They don’t like vegetables. ( Не заборавите да је 

children неправилна множина од child) 

3. There is a banana on the table. It is on the table. ( У српском језику банана се може 

заменити заменицом она, али не и у енглеском! Рекли смо да се у једнини за 

предмете, појаве и слично користи it) 

4. My mother likes fruit. She likes fruit. (Моја мајка, једно женско име је she.) 

5. Mary and I are thirsty. We are thirsty. ( Записали смо и то да једно или више 

имена and I је we). 

V Напиши кратку дефиницију (опис) следећих места у граду 



Могли сте овде дати разне дефиниције, али ипак речи треба да буду примерене 

вашем узрасту. Дакле, ако узмемо и прекопирамо неку дефиницију са Интернета, ми 

сами не улажемо напор да нешто научимо, а да не говорим да нису сви портали 

поуздани. Чак и да нађете дефиницију у речнику, то је похвално, али пробајте да 

сами направите своју, на основу речи које смо училе. 

School- a place where children learn different subjects. 

Church- a place full of icons where we pray. 

Park- a green area where we can play, run or ride a bike. 

VI Напиши одевне предмете које знаш за свако годишње доба 

Summer clothes: shorts, T-shirt… 

Winter clothes: coat, boots… 

Autumn clothes: jacket, shoes… 

Spring clothes: sweater, trousers… 

VII The Simple Present Tense/ The Present Continuous Tense 

1. My sister has (have) long black hair. (The Simple Present Tense јер је то уобичајена 

радња, а глагол have у 3.лицу једнине је has) 

2. Аrе you learning (learn) English now? No, I’m not. (Очигледно је да се радња 

дешава у моменту говора. Какво питање, такав мора и бити кратак одговор). 

3. My parents go (go) to work by car but today my father is walking (walk) to work and my 

mother is going  (go) to work by bus. ( Имамо једну сложену реченицу. Очигледно 

је да је први део The simple Present Tense јер је радња уобичајена, а my parents 

можемо заменити личном заменицом they што значи да не додајемо овде 

никакве наставке, а друге две реченице имамо today што нам говори да је то 

нека привремена радња, важи само данас, па је због тогаThe Present 

Continuous Tense). 

Молим вас, исправите ако сте погрешили, а не би било лоше ни да запишете ове 

коментаре које сам ставила да бисте лакше разумели. 

Данас проширујемо наше знање везано за гардеробу. Пажљиво погледајте РТС час.  

За домаћи имате задатак да урадите тему гардероба кроз пројектну наставу. Дајем вам 

слободу по питању начина на који ћете то осмислити. Може пано, презентација или 

слично. Трудите се да материјал буде занимљив. Убаците мало и граматику у све то јер 

онда и неке занимљиве ствари попут укрштеница, осмосмерки, ребуса и слично. То су 

само неке сугестије. Верујем да ћете то добро осмислити. 



Толико за данас. Поздрав 


