
Наставне јединице за понедељак,  30. 03. 2020.  

 

1. IV/3      Grammar: The Present and Perfect Participles – О партиципима у 
енглеском језику смо већ говорили. О томе али и о неким конструкцијама 
где се партиципи користе, прочитајте на страни 84. у уџбенику (The 
Participles). 
 

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

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

3. III/3     Practice – Writing a story – Подсетити се како се пише есеј, кратка 
прича... страна 103. у уџбенику.( 1- Writing a story) 

 
4. III/3      Writing practice – A short story writing – “All happy families resemble 

one another, but each unhappy family is unhappy in its own way” (Ana Karenina 
by Tolstoy) – Напишите састав до 150 речи. 

 

Наставне јединице за уторак,  31. 03. 2020.  

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

2. IV/3     Grammar exercises : Подсетити се партиципа у енглеском језику па 
урадити вежбу број 1., страна 85. (Practice) 

 

3. IV/2    Women doing “men’s” work. – Прочитати текст на страни 168. Некада 
се послови деле на „женске” и „мушке”.  Написати ваше мишљење о томе у 
неколико реченица.  

 

 



Наставне јединице за среду,  01. 04. 2020.  

1.    III/3    Communication – Changing your mind – Прочитати објашњења о томе шта 
изворни говорници кажу када промене мишљење после донете одлуке, страна 104. у 
уџбенику па урадити вежбе број 2 и 3 на истој страни. 
  

2.   IV/2    Writing practice -  1. Gender stereotypes; 2. What causes inequality between 
men and women? -  Написати кратак састав на једну од задатих тема. 

3.    IV/3     Women doing “men’s” work. – Прочитати текст на страни 168. Некада 
се послови деле на „женске” и „мушке”.  Написати ваше мишљење о томе у 
неколико реченица.  

 

Наставне јединице за четвртак,  02. 04. 2020.  

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

 
2. IV/2    Communication – Expressing lack of understanding and asking for 

clarification - Прочитати објашњења о томе како се на енглеском језику 
изражава недостатак разумевања и како се тражи објашњење, страна 86. 
(Communication) а затим урадити вежбу број 2, иста страна.  

 
3. III/3    Extra Reading Text – Прочитати неки текст по свом избору. 

Наставнику доставити наслов и изворн и кпију текста. 
 

4.  IV/3     Writing practice -  1. Gender stereotypes; 2. What causes inequality 
between men and women? -  Написати кратак састав на једну од задатих 
тема. 
 

Наставне јединице за петак,  03. 04. 2020.  

1. IV/2     Workbook – Exercises – Урадити вежбе број 2 и 3, страна 83. у уџбенику. 
2. III/3    Vocabulary revison – Написати непознате речи и изразе из претходно 

одабраног текста. 

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

 


