
Децо, прошли час смо радили места у граду. Хајде да прво преконтролишемо домаћи 

задатак: 

I Преведи на српски 

SCHOOL-школа 

CHURCH- црква 

SUPERMARKET- супермаркет (имамо и нашу прелепу реч коју не користимо 

самоуслуга, а може и самопослуга) 

TOY SHOP- продавница играчака 

PARK-парк 

ZOO- зоолошки врт 

 

II Напиши на енглеском реч која је приказана сликом 

 PARK 

 CHURCH 



 SCHOOL 

  SUPERMARKET ( у нашем језику можете 

рећи маркет, али у енглеском MARKET је пијаца, ако је пијаца на отвореном (као 

код нас) онда може и овако да се каже OPEN MARKET) 

  ZOO 

  TOY SHOP 

 

Сад ћу вас замолити да узмете ваше свеске и да препишете ову лекцију. Ми смо ове речи 

већ радили, али их сад лепо препишите у ваше свеске: 

Предлози за место (Prepositions of place) 



next to-поред, до   under-испод   opposite-преко пута 

between-између   on-на    behind-иза 

in front of-испред    in-у 

Децо, запамтите и ово. У различитим језицима предлози се употребљавају на различит 

начин. Запамтите ове примере за ваш узраст: 

Ми ћемо рећи да се нешто налази НА слици. Кад бисмо буквално превели, ви бисте 

сигурно употребили предлог ON, међутим, у енглеском није тако.  

There is a flower in the picture. 

Зашто је то тако? Све што је нацртано на слици је in. Ако у енглеском кажете on the 

picture  мисли се да се нешто налази на том предмету (слика) на пример мува: There is a fly 

on the picture. 

Такође, на дрвету-in the tree. There is a ball in the tree. (Зар није логично- у крошњи дрвета 

је) 

Сад кад сте све ово запсали, остаје нам да провежбамо. Кликните на овај линк, да 

отворимо вежбу, а кад је урадите добићете повратну  информацију како сте урадили 

Предлози за место (игрица) https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-

games/prepositions-place 

Послушајмо занимљиво песмицу: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-

chants/i-live-flat 

Овај користан краћи видео запис  помоће нам за давање упутстава где се налази одређено 

место у граду https://learnenglishkids.britishcouncil.org/poems/the-way-the-park 

И сад имамо један занимљив део, а то су игрице везане за места у граду. Запамтите, ово је 

додатан занимљив задатак. Можда нећете баш све знати. Поред сваке речи се налази 

звучни сигнал. Пробајте 

Места у граду (игрице): 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/places-town-1 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/places-town-2 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/places-town-3 

Послушајмо песмицу о градовима у свету: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/one-small-world  
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Сад да вас обрадујем. Од ове седмице не морате ми слати домаће задатке јер ваш домаћи 

задатак да се забавите  кроз ове интерактивне едукативне игрице кроз које ћемо 

понављати и утврђивати градиво другог разреда. 

Толико за овај час. Поздрав  

 


