
Драги трећаци,  наредна два часа односе се на период од 30.4 до 6.5. 2020. 

Show what you can do / Test 

Данашњи час започињемо малим освртом на страну 59 у уџбенику. Послушајмо вежбање 12 

и погледајмо нову фразу, be late – каснити. 

Следећа два реда преписати у свеску. 

I am late, you are late, he/she/it is late, we are late, you are late and they are late 

She is late for school . They are late for classes.   Don`t be late for school today! 

Ово су неки од примера како можемо да употребимо ову фразу. 

Након слушања, прочитајте текст наглас пар пута. У вежбању 13, напишите бројеве у 

празнине. 

Онда следи мало подсећање на модални глагол CAN. Сви знамо да ом остаје исти када га 

промрнимо кроз лица. Не добија никакве наставке.  

Препишите ове кратке реченице у свеску 

Mia can skate. Can Mia skate? Yes, she can. No, she can`t. 

Када завршите ово вежбање, време је да урадите Show what you can do вежбања. Обратите 

пажњу на четврто вежбање где ћете добро да проверите и утврдите своје знање. 

Ваш данашњи тест је страна 51 у радној свесци. 

Вежбање 13 ће вам помоћи у изради кратког састава у вежбању 14. Можете писати или о 

себи или о свом најбољем другу/другарици. 

ЗА ДОМАЋИ ПОСЛАТИ СТР: 51. радна свеска, и 60. и 61. из уџбеника. 

На крају бих да вас подсетим на рокове које треба да испоштујемо када је слање домаћих 

задатака у питању. Период од седам дана је сасвим довољан да се уради и пошаље домаћи. 

Тако за овај домаћи рок је од 30.4. до 6.5. у 20 часова. Такође молим све ученике да 

пажљиво читају материјал са блога јер ће тако испоштовати и рок и прецизно послати шта 

се тражи. Од сада су то главни критеријуми за наредне две оцене, наравно, поред коректно 

урађених вежбања. Уважене родитеље које сам мејловима подсећала на закаснеле домаће, 

упућујем на блог где су сва потребна објашњења. Овим путем захваљујем свима који 

редовно раде и поштују све договоре. 

Остајте ми здраво и велики поздрав, 

Наставница Мирјана Ивезић 

engleski.mirjana@gmail.com 
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