
Материјал за ученике другог разреда 

Наставна јединица: UNIT 4- Who is who? 

Тип часа: утврђивање 

Одељење: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 

Наставник: Соња Каралеић 

На 30. страни налазе се вежбе број 1, 2, 3 и 4 које смо већ радили, али ипак ћемо се мало 

подсетити.  

Уз књигу сте добили CD на којем можете наћи садржаје свих лекција, а уколико неки од вас 

немају ту могућност ја ћу се ипак потрудити да вам преко Viber групе доставим све 

потребне аудио снимке.  

Вежба 1. Овде се подсећамо чланова Билијеве породице. Покушајте да прочитате следећа 

питања и одговоре како бисте обновили лекцију. Слушамо CD!  

Who is this? It is Billy’s family. (Ко је ово? Ово је Билијева породица.) 

Where are they? They are in the living room. (Где су они? Они су у дневној соби.) 

What is the weather like? Look through the window! It is snowy. (Какво је време? Погледајте 

кроз прозор! Пада снег! ) 

Who is this? This is Billy’s grandfather/ grandmother. (Ко је ово? Ово је Билијев деда/баба.) 

Who is this? This is Billy’s uncle. His name is Fred. (Ко је ово? Ово је Билијев ујак. Он се зове 

Фред.) 

Who is this? This is Billy’s aunt Fam. (Ко је ово? Ово је Билијева ујна Фем.) 

These are Billy’s cousins. What are their names? These are Willy, Millie and Sam. (Ово су 

Билијеви рођаци. Како се они зову? Ово су Вили, Мили и Сем.)  

Вежба 2. Уводимо речи old / young (стар / млад). Слушамо аудио снимак са CD-а!  

Billy’s grandmother is old. (Билијева бака је стара.) 

Billy’s grandfather is old, too. (Билијев дека је стар, такође.) 

Millie and Willy are young, Sam is very young. (Мили и Вили су млади. Сем је врло млад.) 

Вежба 3. Послушајте CD аудио снимак и покушајте да закључите о ком чану породице се 

ради. Били описује чланове своје породице на следећи начин:  

My grandmother is short and slim. (Моја бака је ниска и мршава.) 

Her hair is red. (Њена коса је црвена.) 

Her eyes are green. (Њене очи су зелене.) 



My grandfather is tall. (Мој дека је висок.) 

His hair is brown. (Његова која је браон.) 

His eyes are brown. (Његове очи су браон.) 

My uncle is tall, too. (Мој ујак је висок, такође.) 

His hair is brown and curly. (Његова која је браон и коврџава.) 

His eyes are brown. (Његове очи су браон.) 

My aunt is short and slim. (Моја ујна је ниска и мршава.) 

Her hair is long and blond. (Њена коса је дуга и плава.) 

Her eyes are blue. (Њене очи су плаве.) 

My cousins Willie and Milly are tall. (Моји рођаци Вили и Мили су високи.) 

My cousin Sam isn’t tall because he is a little boy. (Мој рођак Сем није висок зато што је мали 

дечак.) 

He is only four. (Он има само 4 године.) 

Вежба 5.  Погледајте слику и покушајте да је опишете. Шта видите на слици?  

Where are the children? (Где су деца?) 

Children are outside. (Деца су напољу.) 

What is the weather like? (Какво је време?) 

It is snowy! (Пада снег!) 

What are the children doing? (Шта деца раде?) 

They are playing in the snow. (Играју се у снегу.) 

Billy, Bobby and Willy are throwing snowballs. (Били, Боби и Вили бацају грудве.) 

Alice and Betty are making a snowman. (Елис и Бети праве снешка белића.) 

Millie is skating. (Мили се клиза.) 

She is very good at skating. (Она је веома добра у клизању.) 

Sam is sledging. (Сем се санка.) 

Duck is skiing. (Дак се скија.) 

He isn’t very good at skiing. (Он није веома добар у скијању.) 

 



Вежба 6.  Именовати делове одеће и материјале од којих су направљени! Уводимо нове 

речи: cotton (памук), wool (вуна), rubber (гума), leather (кожа). 

Trousers are made of cotton. (Панталоне су направљене од памука.) 

Scarf is made of wool. (Шал је направљен од вуне.) 

Boots are made of rubber. (Чизме су направљене од гуме.) 

Skates are of leather. (Клизаљке су направљене од коже.) 

ДОМАЋИ ЗАДАТАК: 

На 36. страни налази се вежба 14. На слици је приказан стражар. 

Who is this man? (Ко је овај човек?) 

He is a guard. (Он је стражар.) 

What is he wearing? (Шта он  носи на себи?) 

He is wearing a red coat, black trousers, black shoes, a tall black hat and a white belt.  

(Он носи црвени капут, црне панталоне, црне ципеле, високи црни шешир и бели каиш.)  

Пронаћи сличице одеће на крају књиге, обојити их и исећи. Залепити делове одеће и обући 

војника!  

Сликан домаћи задатак ми доставити на мејл адресу sonja.karaleic.poslovni@gmail.com, а 

наслов мејла нека садржи име, презиме и одељење ученика, због боље прегледности! 

(Пример: Петар Петровић 2/1) 
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