
Материјал за ученике другог разреда 

Наставна јединица: UNIT 5- Knights in the hall (Витезови у сали) 

Тип часа: обрада 

Одељење: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 

Наставник: Соња Каралеић 

На странама 38-41. пронаћи ћете сва вежбања у вези са лекцијом.  

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. Слушамо CD и певамо песмицу!  

He is a knight.    (Он је витез.) 

He is brave and bright.   (Он је храбар и сјајан.) 

He has got a horse. (Он има коња.) 

His horse is brave of course. (Његов коњ је храбар наравно.)                    х 2 

They stand still all day. (Они мирно стоје цео дан.) 

But at night they like to play. (Али ноћу они воле да се играју.)      

Вежба 2. Слушајте CD и одговорите са да или не (Yes or No) 

1. The floor in the Hall is green.  (Под у сали је зелен.) 

2. The ceiling in the Hall is white. (Плафон у сали је бео.) 

3. The horse is white. (Коњ је бео.) 

4. The knight is brave and bright. (Витез је храбар и сјајан.)  

5. The knight is standing next to his horse. (Витез стоји поред свог коња.)  

Вежба 3. Слушамо и показујемо! 

The knight has got a shield. (Витез има штит.) 

The knight has got a sword. (Витез има мач.) 

The knight has got a helmet. (Витез има шлем.) 

The dragon has got a big head. (Змај има велику главу.) 

The lady has got long blond hair. (Дама има дугу плаву косу.) 

 



Вежба 4. Слушамо CD, показујемо и глумимо! 

Bobby: Wow! Look at the knights! They are wearing armour suits. These two knights have got 

horses. Those three knights haven’t got horses. 

Alice: This knight is tall. This knight is short. That knight is tall, too. 

Betty: Look! This horse has got a red cover. That horse has got a blue cover.  

Duck: I like horses. I want to be a knight.  

(Вау! Погледај витезове! Они носе оклопна одела. Ова два витеза имају коње. Она три 

витеза немају коње. Овај витез је висок. Овај витез је низак. Онај витез је висок, такође. 

Погледај! Овај коњ има црвени покривач. Онај коњ има плави покривач. Ја волим коње. 

Желим да будем витез.)   

Вежба 5. Слушамо и одговарамо са ДА или НЕ (Yes or No) 

Вежба 6. Слушамо, показујемо и глумимо. 

Bobby: Let’s try on the suits! Look! My legs are too short. 

(Хајде да пробамо одела. Погледај! Моје ноге су прекратке.) 

Billy: My arms are too long. (Моје руке су предуге.) 

Alice: My head is too small. (Моја глава је премала.) 

Duck: My leg is too big. (Моја нога је превелика.) 

Betty: Has he got eyes inside?  (Да ли он има очи унутра?) 

Willy: Of course he hasn’t. Help! (Наравно да нема. Упомоћ!) 

Вежба 7. Слушамо и показујемо. 

1. His shield is too big. Her shield is too small. 

(Његов штит је превелик. Њен штит је премали.) 

2. Her sword is too short. His sword is too long. 

(Њен мач је прекратак. Његов мач је предуг.) 

Вежба 8. Слушамо, показујемо и глумимо. 

Betty: Look at the knights! They are moving. (Погледај витезове! Померају се!) 

Knight 1: Oh, help me, please. I’ve got a backache. (О помози ми, молим те! Имам бол у 

леђима.) 

Knight 2: Oh, help me, please. I’ve got a headache.(О помози ми, молим те! Имам главобољу) 

Knight 3: Oh, help me, please. I’ve got a earache. (О помози ми, молим те! Имам бол у уху.) 



Knight 4: Oh, help me, please. I’ve got a cough. (О помози ми молим те. Имам кашаљ.) 

Billy: Abracadabra!  

Alice: Hello, knights! Let’s play! (Здраво витезови! Хајде да се играмо!) 

ДОМАЋИ ЗАДАТАК: 

98. страни вежба 1. Залепити сличице било којим редоследом. (Сличице су такође на крају 

књиге.)  

Вежба 2. Пронаћи пут од деце до предмета на средини слике. Који предмет свако од њих 

има? (Изговорите речи на енглеском) 

Вежба 3. Обојите слику, по вашој жељи.  

Вежба 4. Обуците Дака! На крају књиге пронаћи слике, исећи их, обојити и залепити их. 

 

Вежба 7. (101. страна) Обојити Вилија! Who is this? This is Willy. What is wrong with him? 

He has a got a cough. (Ко је ово? Ово је Вили. Шта није у реду са њим? Он има кашаљ. )  

 

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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