
Обработка - Jobs and occupations (професии и занимања) 

 

Учебник, стр.74 

Четворица доаѓаат од разни делови во светот, и имаат различни професии. Можеш ли 

да претпоставиш кои се тие? 

Слушни го линкот и обиди се да ги пополниш празните места (името на професијата). 

https://drive.google.com/open?id=1Pth_Bf6Z5hhRxm8Nhcy5J7FWNMQFxj7U 

 

Некои посекојдневни професии: 

teacher = наставник 

receptionist = рецепционер 

waitress = келнерка 

waiter = келнер 

doctor = доктор 

mechanic = механичар 

nurse = медицинска сестра 

shop assistant = продавач 

secretary = секретарка 

dentist = забар 

bus driver = возач на автобус 

chef = готвач 

 

Задача: Следи ги овие линкови. Слушај повеќе пати и повторувај на глас. 

https://www.youtube.com/watch?v=R69YKFmlcnA 

(професии, видео) 

https://www.youtube.com/watch?v=dhMRJXTo3Ko 

(што работат луѓето?, видео) 

https://drive.google.com/open?id=1Pth_Bf6Z5hhRxm8Nhcy5J7FWNMQFxj7U
https://www.youtube.com/watch?v=R69YKFmlcnA
https://www.youtube.com/watch?v=dhMRJXTo3Ko


https://www.youtube.com/watch?v=hOPTCYxlVLE 

(професии, видео) 

 

Задача во тетратка: Во тетратката напиши ги новите зборови по 3 пати. Освен 

зборовите кои ги имаш погоре во рамка, напиши уште 5 професии (исто по 3 пати) 

кои ги научи од видеата. 

 

Where do they work? 

Каде работат? 

Office = канцеларија 

Hospital = болница 

Supermarket = супермаркет 

Restaurant = ресторан 

School = училиште 

Garage = гаража 

Hotel = хотел 

Shop = продавница 

 

Слушни ги и овие зборови на следниот линк. Повторувај на глас. 

https://drive.google.com/open?id=1AFeIUPL5Aq_RGevrRwQVW2qz7D7CJLpc 

 

Задача во тетратка: Вежба 2, стр.74         Oдговори на прашањата од 3 до 8. 

1. Who works at an office? 

A secretary works at an office. 

2. Who works at a hospital? 

A doctor and a nurse work at the hospital. 

3. Who works at a supermarket? 

_________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=hOPTCYxlVLE
https://drive.google.com/open?id=1AFeIUPL5Aq_RGevrRwQVW2qz7D7CJLpc


4. Who works at a restaurant? 

_________________________________________ 

5. Who works at a school? 

_________________________________________ 

6. Who works at a garage? 

_________________________________________ 

7. Who works at a hotel? 

_________________________________________ 

8. Who works at a shop? 

_________________________________________ 

 

Задача: Вежба 1, стр.82. Напиши ја оваа вежба во тетратка. 

 

 

 

Преглед на неделното планирање на часовите по англиски јазик за период од 26.05.2020 

до 29.05.2020 год. 

1. Обработка- Професии и занимања 

2. Вежби со вокабуларот  

3. Вежби со вокабуларот и граматиката 

 

Работните листови решавај ги во тетратка или на листови, но во 

секој случај чувај ги, заведени со датум, заради евиденција и доказ 

за твојата работа од дома. Се што е сработено во тековната недела, 

сликај и испрати на мојот меил: ajiram4@gmail.com  

 

 

mailto:ajiram4@gmail.com

