
Енглески језик - III разред ССВШ (23. март – 27. март 2020.)  

1. час       

- Преписати у свеску текст Feed the World са 83. стране.  

- Извадити непознате речи из текста и уз помоћ речника их превести на српски језик.  

- Пронаћи у тексту и у свесци написати које речи иду уз испод наведене термине.  

undernourished __________ 

to contend __________ 

natural __________ 

__________ modified 

__________production 

drought-__________ 

health __________ 

vertical __________ 

__________-storey buildings 

increased __________ use 

__________ consumption 

to__________ steeply 

vast __________ 

surplus __________ 

short-__________ solution 

to be dependent _________

- Формиране колокације превести на српски језик. 

2. час 

- У тексту Feed the World са 83. стране пронаћи одговоре на питања: 

1. What causes food shortages worldwide? 

2.What are some of the arguments against the use of GM crops?  

3.Are people generally eating more or less meat nowadays? Why do you think so? 

4.What are the advantages and disadvantages of vertical farming? 

Одговоре са властитим објашњењима и примерима написати у свесци. У објашњењима 

користити речи и фразе из 6. и 7. вежбања са 83. стране из уџбеника. 

Обратити се наставнику за проверу решења и за додатни рад на мејл: 

sanjakoricanac2000@yahoo.co.uk 

 

 

mailto:sanjakoricanac2000@yahoo.co.uk


Енглески језик - III разред ССВШ (30. март – 3. април 2020.)  

3. час       

- Прочитати лекцију Space Junk са 84. и 85. стране и у свесци написати непознате речи из 

те лекције.  

- Урадити вежбу 3 са 84. стране: одредити којим редом у тексту Space Junk треба да буду 

распоређене реченице означене словима од А до G и тим редом те реченице написати у 

свесци. 

- Провера разумевања прочитаног текста: из вежбе 4 са 85. стране у свеску преписати 

тачне реченице и написати исправну верзију нетачно написаних реченица из исте вежбе. 

- Урадити вежбу 5 са 85. стране: написати 7 речи које почињу датим словом, а које се 

налазе у назначеним пасусима и имају значење слично значењу речи PIECE. Уз помоћ 

речника објаснити разлику/разлике међу наведеним речима. 

4. час 

-Превести на српски језик и распоредити по величини следеће називе небеских тела и 

појава: asteroid, constellation, galaxy, meteorite, moon, planet, solar system, star, universe  

- Обновити каква је разлика између Defining и Non-Defining Relative Clauses. На 86. страни 

у оквиру 1. вежбе дата су објашњења у одељку Learn This.  

Примери са објашњењима:  

Defining Relative Clause: My sister who lives in Boston has a red car. (=> I have some other 

                                          sister who doesn't live in Boston. The other sister doesn't have a  

                                          red car.) 

Non-Defining Relative Clause: My sister, who lives in Boston, has a red car. (=> We already 

                                         know which sister is in question even without accentuating the fact 

                                         that she lives in Boston.)  

 

- Саставити 5 реченица користећи релативне клаузе на основу датих елемената из 4. вежбе 

са стране 86. 

- Свести 6 датих реченица из вежбе 6 са 86. стране на одговарајуће редуковане релативне 

клаузе које се добијају свођењем финитних клауза на нефинитне партиципске клаузе. 

Примери: 

(1) Those who work in the factory will get their salaries on Monday. (who work = working) 

(2) Jim used the rifle which had been constructed in 1997. (which had been constructed =   

                                                                                                constructed) 

 Обратити се наставнику за проверу решења и за додатни рад на мејл: 

sanjakoricanac2000@yahoo.co.uk 

mailto:sanjakoricanac2000@yahoo.co.uk


 

 

                                            

                              

 

 

 

  


