
понедељак,  23. 03. 2020.  

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

2. III/1       Grammar –The Present Perfect and Continuous Tenses -  Подсетити се већ 
усвојеног градива о  наведеним временима а затим  урадити вежбе број 3 и 4, страна  
94. и  95. у уџбенику ( Review of tenses 4).  
 

3. III/3      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.   

 

 уторак,  24. 03. 2020.  

 

1. III/1       Grammar test – Подсетти се граматичких јединица које су усвојене раније а 
које ће бити обухваћене тестом.  

 
2. IV/3     Grammar: Expressing а wish оr regret – Прочитати објашњења о томе како 

изворни говорници изражавају жеље или кајање, страна 80. а затим урадити вежбе број 
5 и 6, страна 81. (Practice). 

 

3. IV/2     Grammar exercises – Подсетити се садашњих времена која се користе за 
изражавање радњи које ће се догодити у будућности а затим написати по пет примера 
за свако време. 

 

средa,  25. 03. 2020.  

1.   III/3    Comprehension and vocabulary practice – Прочитати текст (Fictional 
Detectives) још једном па урадити вежбе број 1 и 2, страна 92. (Vocabulary) у 
уџбенику. 

2.    IV/2     Comprehension exercises – Прочитати текст, странa 75. у уџбенику, још 
једном па одговорити на питања, страна 74. у уџбенику. 

 
3.    IV/3      Grammar exercises – Подсетити се садашњих времена која се користе за 

изражавање радњи које ће се догодити у будућности а затим написати по пет 
примера за свако време. 

   



четвртак,  26. 03. 2020.  

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

 
2. IV/2    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). 

 
3. III/3    Grammar –The Present Perfect and Continuous Tenses -  Подсетити се онога што је 

већ усвојено о  наведеима временима а затим  урадити вежбе број 3 и 4, страна 94. и  
95. у уџбенику ( Review of tenses 4).  

 
4.    IV/3     Comprehension exercises – Прочитати текст, странa 75. у уџбенику, још једном 

па одговорити на питања, страна 74. у уџбенику. 

 

петак,  27. 03. 2020.  

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

2. III/3    Grammar exercises – Прочитати објашњење у вези са претходно усвојеним 
временима (Review of tenses 4) у вежбама број 1. и 2.  Под а) и б) су примери парова 
реченица. У зависности од тога које време се употреби, мења се значење реченица. 
Задатак: Написати по пет парова реченица. 

 

 

 

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

 

 

 


