
Децо, хајде прво да проверимо домаћи задатак: 

I Translate into English 

Васкрс- Easter 

Васкрсење- Resurrection 

Хришћански- Christian 

Празник- holiday (ако се мисли на верски празник видећете често и feast) 

Васкршња јаја- Easter eggs 

Васкшњи зец-  Easter bunny 

Обичај- custom (tradition) 

Исус Христос- Jesus Christ 

Велики петак- Good Friday 

Крст- Cross 

II Put the word in the bracket in the right verb form 

1. Easter is (be) the greatest Christian holiday. The Simple Present Tense, нема 

прилошке одредбе али смо рекли да ово време користимо за чињенице. 

2. Jesus Christ rose (rise) from the dead on Easter Sunday. The Simple Past Tense-

немамо прилошку одредбу за време, али нам је свима јасно да се то десило у 

прошлости и да се радња завршила у прошлости. Глагол rise је неправилан-

rise-rose-risen. 

3. Before Jesus resurrected (resurrect), he had been crucified(crucify).Обратите пажњу, 

јасно нам је свима да се ова радња десила у прошлости али где сте грешили. 

Пазите, пре него је Христос васкрснуо, он је распет. Шта смо рекли које време 

се користи за радњу која се дешава пре неке друге прошле радње. Дакле прва 

реченица је The Simple Past Tense а друга реченица The Past Perfect Tense 

(радња се десила пре), само што је у питању пасив па је трбало глагол to be 

ставити у The Past Perfect Tense а глагол у загради у партицип прошли. 

4. The practice of decorating (decorate) Easter eggs are (be) quite ancient. Дакле, 

очигледно је да у првој реченици јесте глагол у загради али је од њега било 

потребно направити глаголску именицу-gerund док је у другој реченици The 

Simple Present Tense јер је радња уобичајена. 

5. The egg is seen (see) as a symbol of resurrection (resurrect).Радња је уобичајена-The 

Simple Present Tense, али је у питању пасив па је требало у првом делу глагол 



to be ставити у The Simple Present Tense а глагол у загради у партицип 

прошли, а у другој реченици у загради је глагол од ког је требало направити 

именицу. 

III Indirect Speech 

1. Decorate the eggs! I told my mother to decorate the eggs. (наредба) 

2. Don’t use artificial paint! She told me  not to use the artificial paint. (одрична 

наредба- запамтите NOT TO, никако to not) 

3. Jesus Christ rose from the dead on Easter Sunday. Ово је изјава. Код изјава морамо 

водити рачуна да ли је уводни глагол у садашњем или у прошлом времену. 

a) He says that Jesus Christ rose from the dead on Easter Sunday. Уводни глагол 

је у САДАШЊЕМ ВРЕМЕНУ тако да је ИЗЈАВА У ОНОМ ВРЕМЕНУ У 

КОМ ЈЕ РЕЧЕНИЦА, у овом случају The Simple Past Tense. 

b) He said that Jesus Christ had risen from the dead on Easter Sunday. Уводни 

глагол је У ПРОШЛОМ ВРЕМЕНУ, што значи да ће доћи до СЛАГАЊА 

ВРЕМЕНА, ондносно на основу оне шеме коју смо писали док смо били у 

школи, враћамо радњу за једно одговарајуће време уназад. Ова реченица је 

у The Simple Past Tense па ће индиректни говор бити у The Past Perfect 

Tense. 

4. We are decorating the eggs. Ово је изјава. Код изјава морамо водити рачуна да ли 

је уводни глагол у садашњем или у прошлом времену. 

a) They tell us that they are decorating the eggs. Уводни глагол је у 

САДАШЊЕМ ВРЕМЕНУ тако да је ИЗЈАВА У ОНОМ ВРЕМЕНУ У КОМ 

ЈЕ РЕЧЕНИЦА, у овом случају The Present Continuous Tense. 

b) They told us that they were decorating the eggs. Уводни глагол је У 

ПРОШЛОМ ВРЕМЕНУ, што значи да ће доћи до СЛАГАЊА ВРЕМЕНА, 

ондносно на основу оне шеме коју смо писали док смо били у школи, 

враћамо радњу за једно одговарајуће време уназад. Ова реченица је у The 

Present Continuous Tense па ће индиректни говор бити у The Past 

Continuous Tense. 

5. How was your Easter? Ово је питање. Као и код изјава и код питања морамо 

водити рачуна да ли је уводни глагол у садашњем или у прошлом 

времену.Такође морамо водити рачуна да ли имамо праву упитну реч или не 

(ако имамо праву упитну реч преписујемо је ако не онда стављамо if)  

a) He wants to know how my Easter was. Уводни глагол је у САДАШЊЕМ 

ВРЕМЕНУ тако да је ИНДИРЕКТНИ ГОВОР  У ОНОМ ВРЕМЕНУ У 

КОМ ЈЕ РЕЧЕНИЦА,И ТО У ПОТВРДНОМ ОБЛИКУ, у овом случају The 

Simple Past Tense- значи да није тачно ако сте написали He wants to know 

how was my Easter јер то није потврдан облик. 



b) He wanted to know how my Easter had been. Уводни глагол је У ПРОШЛОМ 

ВРЕМЕНУ, што значи да ће доћи до СЛАГАЊА ВРЕМЕНА, ондносно на 

основу оне шеме коју смо писали док смо били у школи, враћамо радњу за 

једно одговарајуће време уназад. Ова реченица је у The Simple Past Tense па 

ће индиректни говор бити The Past Perfect Tense и то потврдан облик. 

 

IV Explain these customs 

Egg tapping- One holds hard-boiled egg and the other taps the egg and vice versa. The 

winner is the one whose egg isn’t broken. 

Egg rolling- Traditional Easter game with different versions of it. Participants usually roll 

hard-boiled egg across the grass to see whose will go the furthest before cracking.  

Egg hunts- the aim of this game is to find eggs hidden somewhere in the garden. 

Исправите ако сте погрешили и тамо где сте погрешили додајте ове коментаре који 

вам могу бити од помоћи. 

Ове седмице понављамо будућа времена. Замолићу вас да погледате РТС час и ако је 

потребно још једном крајем седмице. Ваш задатак је да узмете ваше школске свеске 

и да поновите будућа времена јер ћемо следеће седмице утврђивати најпре будућа 

времена, а затим и све вемена. 

Такође, сви ви који нисте послали домаће задатке то учините што пре јер вам од тога 

зависи оцена а школска година је при крају. Да бисте избегли долазак у јуну у 

школу, мислим да је боље да то одрадите. Радне задатке који су већ сведени на 

минимум у обавези сте да извршавате а нарочито јер сам имала превише 

толеранције да вас не ограничавам роковима. Свакако, сами одлучите шта вам је 

боље. 

Толико за ову седмицу. Поздрав 

 


