
Драги трећаци, приближава се крај школске године. Остало нам је још мало да урадимо, па вас 
подсећам да будете вредни и да на време шаљете домаће задатке, пошто више неће бити опомињања. 
Уколико се деси нека грешка с моје стране, молим вас да се не секирате, већ да ми одмах пишете и 
исправићемо грешку.Такође вас подсећам да пратите наставу на енглеском на РТС -у за трећи разред 
понедељком и четвртком. 

 My favourite season 

На почетку понављамо вокабулар (речник) из претходних тема: clothes, weather, sport activities and free 
time. 

Када се подсетимо ових речи, подсетићемо се и годишњих доба. 

Spring summer, autumn, winter 

Сада можемо и да разговарамо о њима. 

What is your favourite season? 

What is the weather like in your favourite season?   

На ова два питања одговорите писмено и заједно са одговорима ће бити део данашњег домаћег задатка. 

Ево и малог подсећања на временске прилике. 

It`s hot/warm/cold/windy/rainy/cloudy/snowy/sunny 

Или 

The weather is…/ It rains/snows.. 

Када завршите овај задатак, урадите вежбања 1 и 2 на 62.стр. у уџбенику. У вежбању  2 треба мали 
текст поновити у другом лицу једнине. 

Након ова дав вежбања треба записати у свеску следеће речи: 

Hurricane – ураган ( веома снажан ветар) 

Strong – јак, снажан 

Ireland – Ирска ( држава  где се говори енглески језик) 

A lot – много, пуно 

Always - увек 

Australia – Аустралија ( држава и континент истовремено где се говори енглески језик) 

Sometimes - понекад 

Find - наћи 

Canada – Канада ( држава у Северној Америци где се говоре и енглески и француски језик) 

Када препишете нове речи, прочитајте пар пута наглас вежбање 3 на стр. 63 из уџбеника и пронађите 
слику за сваки текст. 

Урадите и вежбање 4 у уџбенику. 

 Домаћи задатак  - Урадити вежбања у радној свесци на транама 52 и 53. Такође послати и одговоре на 
два питања о времену с почетка лекције. 

 


