
Енглески језик        Настава за период од 16-20.03.2020. 

 
Наставне јединице за понедељак,  16. 03. 2020.  

1. IV/3       Self-assessment test -  Одрадити тест број 5, вежбе 1, 2 и 4,  страна 73. у уџбенику.  
 

2. III/1       Grammar revision - Поновити  пасивне конструкције  (The Passive constructions, страна 
85. у уџбенику) па одрадити вежбу (Practice),  86. Страна.  
 

3. III/3      Revision - Поновити  пасивне конструкције  (The Passive constructions, страна 85. у 
уџбенику) па одрадити вежбу (Practice), 86. страна  
 

4. III/3      Self-assessment test - Одрадити тест број 6.  страна 89. у уџбенику. 

*Одрађене вежбе и задатке послати благовремено предметном наставнику Славици Сталетовић и  
обратити јој се за сваку недоумицу путем одабраног средства комуникације. 

 

Наставне јединице за уторак,  17. 03. 2020.  

 
1. III/1       Fictional Detectives- Reading; Words related to crime - Прочитати текст, страна 91. у 

уџбенику. Обратити пажњу на непознате речи и изразе (Glossary). Превести текст усмено па 
одрадити вежбу број 1, странa  92. у уџбенику.   
 
 

2. IV/3     Poetry – To Althea, from Prison by Richard Lovelace – Прочитати песму па последњу 
строфу (у наставку) превести и научити напамет. 

… 
Stone walls do not a prison make, 
Nor iron bars a cage; 
Minds innocent and quiet take 
That for an hermitage; 
If I have freedom in my love 
And in my soul am free, 
Angels alone, that soar above, 
Enjoy such liberty. 

 

3. IV/2        Gender Quality – Reading -  Against gender discrimination - Прочитати текст, страна 75. 
у уџбенику. Обратити пажњу на непознате речи и изразе (Glossary).  

 

*Одрађене вежбе и задатке послати благовремено предметном наставнику Славици Сталетовић и  
обратити јој се за сваку недоумицу путем одабраног средства комуникације. 

 



 

Наставне јединице за среду,  18. 03. 2020.  

 

1.   III/3    Reading practice – The Power of Deduction (Extract 1); Phrasal verbs with make  
a) Прочитати текст,  странa 96. у уџбенику. Обратити пажњу на непознате речи и изразе 

(Glossary). Превести текст усмено па одрадити вежбe број 1 и 2,  странa  97.  у 
уџбенику.   

b) Подсетити се фразалних глагола са глаголом make кроз вежбу број 3, странa 97. у 
уџбенику и затим одрадити вежбе број 4 и 5, истa странa. 

 

2.    IV/2        Comprehension exercises – Прочитати текст, странa 75. у уџбенику, још једном. 
Превести текст усмено па одрадити вежбe број 1 и 2, странa 77. (Vocabulary). 

 

 
3.    IV/3        Gender Quality – Reading -  Against gender discrimination - Прочитати текст, 

страна 75. у уџбенику. Обратити пажњу на непознате речи и изразе (Glossary).  
 

*Одрађене вежбе и задатке послати благовремено предметном наставнику Славици Сталетовић и  
обратити јој се за сваку недоумицу путем одабраног средства комуникације. 

 

Наставне јединице за четвртак,  19. 03. 2020.  

1. IV/2  (ЧОС)       Сарадња са ученицима и родитељима путем одређених платформи, 
мрежа и електронских средстава комуникације 
 

2. IV/2    Vocabulary: Word formation (using suffixes) – Подсетити се творбе речи 
(именица) уз помоћ одређених наставака, страна 77. у уџбенику (Word formation review 
3) а затим одрадити вежбу број 4, иста страна. 

 
3. III/3    Reading practice – The Adventures of Sherlock Holmes (Extract 1);  

 
a) Прочитати текст,  странa 98.  у уџбенику. Обратити пажњу на непознате речи и 

изразе (Glossary). Превести текст усмено па одрадити вежбe број 1 и 2, страна  99.   

4.    IV/3        Comprehension exercises – Прочитати текст, странa 75. у уџбенику, још 
једном. Превести текст усмено па одрадити вежбe број 1 и 2, странa 77. (Vocabulary). 

*Одрађене вежбе и задатке послати благовремено предметном наставнику Славици Сталетовић и  
обратити јој се за сваку недоумицу путем одабраног средства комуникације. 

 

 



Наставне јединице за петак,  20. 03. 2020.  

 

1. IV/2        Grammar: Expressing а wish оr regret – Прочитати објашњења о томе како изворни 
говорници изражавају жеље или кајање, страна 80. а затим одрадити вежбе број 5 и 6, страна 
81. (Practice). 
 

2. III/3    Grammar revision – Reporting verbs   
 
а)  Подсетити се уводних глагола који се користе у неуправном говору а затим прочитати о 
уводним глаголима који се користе да бисмо тачно објаснили шта је неко рекао, страна 102. у 
уџбенику. 
б)  Прочитати реченице у којима се користе ови уводни глаголи па одрадити вежбе број 2 и 3, 
иста страна. 

*Одрађене вежбе и задатке  послати благовремено  предметном наставнику Славици Сталетовић и  
обратити јој се за сваку недоумицу путем одабраног средства комуникације. 

 

 

 


