
Материјал за ученике трећег разреда 

Наставна јединица: UNIT 6- Sports 

Тип часа: обрада 

Одељење: 3/2, 3/4 

Наставник: Соња Каралеић 

Стране у уџбенику: 50-53.  

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 13. Читамо причу (Story). 

1. Look! Hi Hoopla! (Погледај! Ћао Хупла!) 

2. Look! He can catch a ball. (Погледај! Он може да ухвати лопту!) 

3. And he can climb trees.  Cool! (И може да се пење на дрвеће. Кул! ) 

4. He can dance too! Hoopla? Don’t be silly! (Он може и да плеше! Хупла? Не буди смешан!) 

5. Oh! Can he swim? (Може ли да плива?) 

6. No, he can’t swim. Silly Hoopla! (Не, не може да плива. Блесави Хупла!)  

Вежба 15. How can you keep fit? (Како можеш да одржаваш кондицију? Можеш да:)  

You can:  

 ride a bike – возити бицикл 

 play football – играти фудбал 

 play basketball – играти кошарку 

 play tennis - играти тенис 

 swim - пливати 

 run -  трчати 

 jump - скакати 

 climb trees –пењати се на дрвеће 

У свесци написати ове реченице нпр. You can ride a bike. 

Вежба 14.  Овде видимо још начина да останемо здрави и у форми! Урадите неку од 

вежбица са слике. Ово су преводи вежби: 

1. Stretch your arms up. (Истегни руке ка горе.) 

2. Band your knees down. (Савиј колена ка доле.) 

3. Twist your body to the left. (Заокрени своје тело ка лево.) 



4. Twist your body to the right. (Заокрени своје тело ка десно.) 

5. Turn around. (Окрени се.) 

 

ДОМАЋИ ЗАДАТАК: 

48. страна вежба 11., 12., 14. и 15.  

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 3/2) 
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