
Subject: English Language  

Grade: I 

Lesson: 2    Module: 2 

Unit 10: Check you progress  

 

Before we start: Today, we are going to revise what we have learned so far in the unit 10. 
It would be productive if you would go through the whole unit and revise the use of will and 
won’t and adverbs.  
Данас ћемо да обновимо оно што смо досада научили у поглављу 10. Било би 
продуктивно када бисте прошли кроз цијело поглавље и обновили кориштење will и won’t 
и прилоге.  
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У вјежби 1a. Покушајте да завршите ове реченице користећи will или won’t. Имајте на уму 

да би требало да упишете најлогичнију варијанту. 

У вјежби 1b Заокружите тачне ријечи. Имајте на уму да прилози (adverbs) описују придјеве 
(adjectives) и глаголе (verbs). Такође имајте на уму да су неки придјеви неправилни као на 
примјер: (adj-adv): fast-fast, good-well, early-early, late-late, hard-hard. 

 

У вјежби 2a заокружите тачне ријечи.  

 

У вјежби 2b користите понуђене ријечи да бисте попунили реченице. 

Рјечник: lightning   муња; foggy   магловито; shower   туш; thunder   гром; wind   вјетар; hot   врело; 

rain   киша; sun сунце. 

 

Workbook: 

Страна 60. 

Вјежба 2a, Повежите реченице 1-6 са a-f. Имајте на уму да “too + adjective” значи „више него 

довољно“, на примјер: This coffee is too sweet. 

Вјежба 2b, Подвуците тачне ријечи. Обратите пажњу да користите “too” онда када је очигледно да 

је нечега више него довољно... 

 

Вјежба 2c. Алекс разговара са Луси, али говори неке чудне ствари! Довршите Лусине одговоре. 

Користите глагол „be“ и придјев из понуђених са „too“. 

 



 

 

Subject: English Language  

Grade: I 

Lesson: 2    Module: 2 

Unit 11: Promises, promises; In New York for New Year’s Eve 

 

У нашој земљи има много различитих празника и фестивала. Покушајте да набројите неке у својим 

свескама. Напомена, користите енглески језик. 

Exercise 1a) Нова година је вријеме славља. Како се у вашем дому прославља Нова година? 

Напишите . 

1b) Прочитајте текст брзо и пронађите одговоре. Не морате да препознате сваку ријеч. Прочитајте 

текст чисто да бисте имали увида у то о чему се ради у њему. 

Сада се можете концентрисати на учење нових ројечи. 

Нове ријечи: 

1. sparkling  искричав/свјетлуцав 

2. appear    појавити се 

3. resolutions  одлуке 

4. common   уобичајен/обичан 

Поново прочитајте текст детаљно. 

Вјежба 1d, покушајте да одговорите на питања. 

 

Be going to: intentions 

Be going to се користи да би се изразила будућа намјера која је, у тренутку говора већ била 
донесена: 

We are going to redecorate the living room next week. 
Are you going to propose to her? 
Do you think Sam's going to apply for the job? 

 

Вјежба 4a: Обратите пажњу на разговор Ејми и њеног оца у вјежби 2. сада прочитајте дијалоге и 

попуните унапријед датим рјешењима. 

Рјешења: 1 D, 2 D, 3 D, 4 A, 5 A, 6 A 

Who is going to be more healthy? – Dad 



Who is going to be more organized? – Amy 

Говорили су о будућим намјерама. 

Отворите ваше књиге на страну 83, прочитајте правило (контактирајте ме у случају нејасноћа у 

вези са правилом) 

Сада покушајте да довршите табелу. 

 

Вјежба 4b: Већина ових ријечи је из дијалога у вјежби 2. Довршите вјежбу. Не заборавите да 

промијените замјенице, ако је потребно, да би биле у складу са субјектом.  

Homework: Workbook, page 66, exercise 3 b, Довршите реченице са тачним обликом „be“ 

(positive or negative). 

 

Keys for lesson 1: 

4a  
verbs; -ly; I; -ly 
 
4b  
Juliane fell quickly; hit the trees hard; her shoulder hurt badly; and walked slowly along it; they cleaned 
her cuts carefully.  
 
4c  
regular adverbs: badly, loudly, quietly, luckily, easily 
Irregular adverbs: well, hard 
 
4d 

1. well 
2. quietly 
3. late 
4. hard  

 
5a 
Students give their own idea. Example:  
Do you study better early or late in the day: 
I study better late in the day 
 
5b 
Students give their own idea 
He can speak English well. She can play the piano badly. 
 
Keep on running: 
8a 
Jess and Joel are running. Jess isn't very happy because her stomach hurts. Joel tells her to keep running.  
 



8b 
2stomach; 3 stop; 4 keep on; 5 right; 6 goes; 7 in a minute 
 
 
9a 
1 Заправо; 2 Не баш; 3 Јеси сигуран?; 4 на неки начин; 5 Најбоље је урадити сљедеће; 6 само 
моменат/долазим за тренутак 
 
9b 
2 the best thing to do; 3 are you sure; 4 not really; 5 in fact; 6 in a way 
 
Homework: 
Loudly; fluently; angrily; carelessly; awfully; wonderfully; quietly; well 
 
 


