
 

Децо, хајде да прво преконтролишемо домаћи задатак: 

 

I Преведите следеће речи на српски па допишите којим категоријама припадају: 

Potatoes-кромпир (један- potato) , tomatoes- парадајз (један- tomato) , cheese-сир, croissant-

кроасан, hamburger-хамбургер, chocolate-чоколада, spaghetti-шпагете, salad-салата, 

apples-јабуке, pizza-пица, yoghurt-јогурт, rolls-кифле, onions-лук 

Оно што треба да знате је да у енглеском језику, иако парадајз и кромпир стоје овде у 

множини (то је у духу њихобвог језика), ми не преводимо парадајзи, кромпири, јер то 

није у духу нашег језика. Не кажемо Идем да купим парадајзе већ Идем да купим 

парадајз. Међутим, код јабука кажемо Идем да купим јабуке а не Идем да купим јабуку 

(изузев ако баш не купујемо само једну јабуку). Зашто је то тако? Па, вероватно, ако 

бисмо рекли Идем да купим јабуку мислили бисмо на садницу (дрво), што нам код 

кромпира и парадајза није случај. Друго, запамтите, многи греше у српском језику- 

не пише се ПАРАДАИЗ или  ПАРАДАЈИЗ него је исправно ПАРАДАЈЗ. 

Такође, треба нагласити и ово, а то сам вам већ рекла и доста вас је то и запамтило, 

кад смо радили квиз везан за здраву храну, нагласила сам вам да је парадајз ВОЋЕ, а 

не поврће, као што је и лубеница поврће а не воће. Наравно, у вашем даљем 

школовању ћете и то научити. Начин како једемо одређене намирнице, на пример у 

Србији парадајз у салати, не сврстава то аутоматски у одређену категорију (у неким 

другим културама се једе другачије, рецимо у колачима, дезертима). 

Сад нам је лакше да сврстамо у категорије. 

Fruit: tomatoes, apples 

Vegetables: Potatoes, onions 

Pastries: croissant, rolls 

Pasta: spaghetti 

Healthy food: cheese (неки јесу, неки нису), salad, yoghurt 

Junk food: hamburger, pizza (има и здравих пица са поврћем или рибом) 

Sweets: chocolate (можете је сврстати и у здраву храну јер има доста и здравих 

чоколада- у те не спада ,,Милка“) 

 



II  

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

                                                                                                          

У поља изнад напишите на енглеском језику следеће речи: воће, парадајз, кромпир, 

млечни производи. У жутим пољима добићете једну реч. Коју сте реч добили? FOOD 

 

III Преведите следеће речи на српски: 

Water-вода, coffee-кафа, tea-чај, juice-сок 

                                                                                                        У коју категорију спадају?     

Ове седмице ћемо радити речи везане за места у граду. Ми смо то већ радили, а сад ћемо 

погледати РТС час на ову тему. Погледајте пажљиво час. 

Сад узмите ваше школске свеске и материјал везан за делове града које смо радили, то је 

онај први материјал (погледајте на сајту школе), прве две лекције које се зову There is, 

there are и There is, there arе, други део. 

 

Хајде сад да урадимо следеће вежбе: 

 

I Преведи на српски 

SCHOOL 

CHURCH 

SUPERMARKET 

TOY SHOP 

PARK 

ZOO 

 

 

F 

O 
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D 

T R U I 

T M T A O 

P 

A T P O T 

A I O Y R D U S R C T 

S K N I R D 



II Напиши на енглеском реч која је приказана сликом 

 

 

 

 



 

 

III Направи од ових речи осмосмерку, укрштеницу, ребус или слично. 

И да се подсетимо (уколико ово нисте преписали у свеске, обавезно то учините): 

У енглеском језику користимо изразе There is и There are кад желимо да кажемо да се нешто 

негде налази или нешто негде има. 

There is се користи за једну ствар: 

There is  a theatre in my town.- У мом граду има позориште. 

Is there a theatre in your town?- Да ли у твом граду има позориште? 

Yes, there is.- Да, има. 

No, there isn’t.- Не, нема. 

There isn’t a theatre in your town.- У твом граду нема позориште. 

There are се користи за више ствари. 

There are four  restaurants  in my town.- У мом граду има четири ресторана. 

Are there four restaurants in your town?- Да ли у твом граду има четири ресторана? 

Yes, there are.- Да, има. 

No, there aren’t.- Не, нема. 

There aren’t four restaurants in your town.- У твом граду нема четири ресторана. 

Толико за ову седмицу. Поздрав 



 

 

 

  


