
Повторување на содржините за III одделение 

 

Што научивме оваа учебна година? 

Овие две недели (18-29.05) имате задача да се потсетите што научивте оваа 

учебна година. Ќе го разгледате целиот учебник, полека, а највеќе ќе обрнете 

внимание на следните содржини: 

Линковите подолу само ќе ви помогнат да се потсетите на правилниот изговор 

на дел од изучените зборови. Ваша задача е да го разгледате целиот учебник, 

заклучно со Лекција 7, да ги прочитате сите поважни зборови и приказните со 

Мики и Мини.  

Последната недела (1-10.06) ќе добиете Квиз за се што сме учеле. Потребно е 

да го утврдиме материјалот, за вашите знаења да бидат трајни. 

Што се однесува до вашите описни оцени за крајот на учебната година, тие ќе 

бидат резултат на целата ваша активна работа на часовите, како и домашните 

задачи кои ги работевте во текот на целата учебна година, како и сегашната 

работа од дома- и таа е важна и значајна. 

Ви посакувам успешно да го заокружиме нашето “патување” со учебникот до 

крајот на овој месец, потоа ќе можете да се препуштите на вашата игра! 

 

Лекција 1 My favourite things  (Моите омилени нешта) 

-учевме за себе,да се претствуме, својата возраст,омилени нешта, боја, омилен 

број... 

https://drive.google.com/open?id=10ICiq2p9BUGGrKku0bPF1dOgsO8kriri 

(стр.2/2) 

https://drive.google.com/open?id=1HB7BTAl6Jg0SVgdCD6JvuvEBspa-CeDW 

(стр.3/3) 

https://drive.google.com/open?id=1U122Oo-9PzY-d9VGvUhpCiyFeMZRzYy2 

(стр.3/4) 

https://drive.google.com/open?id=16dF-k75b1xN4XsMTGQFkzyk88nOOYRfW 

https://drive.google.com/open?id=10ICiq2p9BUGGrKku0bPF1dOgsO8kriri
https://drive.google.com/open?id=1HB7BTAl6Jg0SVgdCD6JvuvEBspa-CeDW
https://drive.google.com/open?id=1U122Oo-9PzY-d9VGvUhpCiyFeMZRzYy2
https://drive.google.com/open?id=16dF-k75b1xN4XsMTGQFkzyk88nOOYRfW


(стр.4/2) 

https://drive.google.com/open?id=1lt9HkC3Y11ww5paCdBMg2za-lJIKsQod 

(стр.9/3) 

Лекција 2 My Family (Моето семејство ) 

-членовите од потесното и поширокото семејство, глаголот ИМА/НЕМА (have 

got/ haven’t got) 

https://drive.google.com/open?id=1289Ir6E4buNN10p8geo07MqQMoN82r52 

(стр.12/2) 

https://drive.google.com/open?id=1YtW7E-hzhonyTwNN8a_lWjMtW3nyA54m 

(стр.13/4) 

Лекција 3 My body and face (Моето тело, моето лице) 

-деловите од телото и лицето 

https://drive.google.com/open?id=1JfnzO_njYUH9W8C4sA6rHYQPSnbowA3D 

(стр.20/2) 

https://drive.google.com/open?id=12_kw8fqTxnARW8mHlhlT9n-oBudc6CTK 

(стр.24/11) 

Лекција 4 My room (Мојата соба) 

-простории во домот, мебел во домот 

-предлози за место(во,на,под) 

https://drive.google.com/open?id=1c4Bw_KJ_1A7ZJWMJpYhQG6jAGwHgchRy 

(стр.28/2) 

https://drive.google.com/open?id=1RuExTioJJcLG37mzse47XfkPMyYVKGMN 

(стр.29/4) 

Лекција 5 I can jump (Можам да скокам) 

-I can / I can’t (можам/неможам) 

-видови активности  

https://drive.google.com/open?id=1lt9HkC3Y11ww5paCdBMg2za-lJIKsQod
https://drive.google.com/open?id=1289Ir6E4buNN10p8geo07MqQMoN82r52
https://drive.google.com/open?id=1YtW7E-hzhonyTwNN8a_lWjMtW3nyA54m
https://drive.google.com/open?id=1JfnzO_njYUH9W8C4sA6rHYQPSnbowA3D
https://drive.google.com/open?id=12_kw8fqTxnARW8mHlhlT9n-oBudc6CTK
https://drive.google.com/open?id=1c4Bw_KJ_1A7ZJWMJpYhQG6jAGwHgchRy
https://drive.google.com/open?id=1RuExTioJJcLG37mzse47XfkPMyYVKGMN


https://drive.google.com/open?id=1k-kdKF2qHskfCQXYfbNHZdVRBa4w4w34 

Лекција 6 He likes cheese (Тој сака сирење) 

- likes / doesn’t like (сака/несака) 

-овошје,зеленчук, храна 

https://drive.google.com/open?id=1qkQ4WVFqp2GGjuF_SEPk0AL1scRzWSfu 

(стр.44/2) 

Лекција 7 Our world (Светот околу нас) 

- еднина/множина 

-There is/ There are 

https://drive.google.com/open?id=1NZOQhaGgYjh53-ungJdBYUadxMrHWr2X 

(стр.53/4) 

 

 

 

Ако вежбаш во тетратката, сликај и испрати ми го сработеното на мојот меил: 

ajiram4@gmail.com 

За било какви прашања, слободно пиши на мојот меил во било кое 

време. Ти посакувам многу успех во работата! 

 

 

Преглед на неделното планирање на часовите по англиски јазик за период од 18.05. до 

29.05.2020 год. 

1. Вежби читање со разбирање 

2. Вежби со вокабуларот и граматиката 

3. Вежби со вокабуларот и граматиката  

 

https://drive.google.com/open?id=1k-kdKF2qHskfCQXYfbNHZdVRBa4w4w34
https://drive.google.com/open?id=1qkQ4WVFqp2GGjuF_SEPk0AL1scRzWSfu
https://drive.google.com/open?id=1NZOQhaGgYjh53-ungJdBYUadxMrHWr2X
mailto:ajiram4@gmail.com


 

 

 

 

 


