
Децо, хајде да прво преконтролишемо домаћи задатак 

Хајде да решимо које су ово просторије: 

                                                            We make food there. 

                                                                    We have a shower there. we have a shower there 

                                                                                      We eat there. 

                                                           We sleep there. 

Погледајте ова жута поља. Иза њих се крије реч  

Преведите следеће реченице: 

Што се тиче глагола , видели сте колико је лако употребити тај глагол. Запамтите: 

ЛИЦЕ+CAN+ГЛАГОЛ  

I+CAN+SING        I can sing. 

1. Ја умем да пливам. I can swim. (* не преводимо ово да) 

2. Мој тата уме да вози ауто. My dad can drive a car. 

3. Да ли папагај уме да прича? Да, уме. Can a parrot talk? Yes, it can. (* не 

заборавите да је папагај животиња и, иако у српском језику ми кажемо он, у 

енглеском за животиње кажемо it, осим у неким ређим случајевима кад нам је 

та животиња кућни љубимац и кад је толико волимо да је поистовећујемо са 

чланом породице, као и у цртаним филмовима и баснама јер су ту животиње 

представљене са неким људским особинама) 

4. Они не знају да певају. They can't sing. (They can not sing.) 

5. Слонови не умеју да лете. Elephants can’t fly. (Elephants can not fly.) 

Данас ћемо понављати градиво које смо учили до сада, па вас молим да најпре погледате 

РТС час и ако је потребно још једном крајем седмице. 

Замолићу вас да поновите личне заменице, присвојне придеве, глагол to be и глагол can, па 

да урадимо следеће вежбе: 

I Personal pronouns (Личне заменице) 

a)  Напиши личне заменице на енглеском и њихов превод на српском 

Personal pronouns 

singular (једнина)     plural (множина) 

 

К I T C H E N 

B A T H R O O M 

D I N I N G R O O M 

B E D R O O M 

H E O M 



b) Замени подвучени део личном заменицом 

1. Jim and I are brothers. 

2. A dog can’t sing. 

3.Sara and you are friends. 

4.This roof is red. 

5. Mice hate cats. 

II Possessive adjectives (Присвојни придеви) 

a)  Напиши присвојне придеве  на енглеском и њихов превод на српском 

Possessive adjectives 

singular (једнина)     plural (множина) 

 

b) Преведи следеће реченице: 

1. Моја мама не уме да вози ауто. 

2.Твоја сестра уме да вози бицикл. 

3.Наши родитељи умеју да певају. 

4.Њихов брат не зна да игра фудбал. 

5.Њен папагај уме да прича. 

III Стави одговарајући облик глагола TO BE  

1. I ______ at home.  

2. ______ you at work? No, I _______. 

3. ______ Jack your brother? No, he ______. 

4. These children _______ naughty. 

5. Mark and Sharon ________ happy. 

Толико за ову седмицу. Поздрав 

 

 

 



 

 

 

 

 


