Обработка -My best friend (опишување)
Предизвикот за оваа недела е пишување и опишување.
Како опишуваме една личност? Како би го опишале вашиот другар?
Нејзиниот надворешен изглед (коса, очи, висина и сл.), внатрешен опис(карактер), што
не воодушевува кај таа личност или што не сакаме кај таа личност и што најмногу
сакаме заедно да правиме.

Следи ги овие линкови да добиеш идеја како би опишал/опишала твој
другар/другарка.
https://www.youtube.com/watch?v=EnRiWvZTdcE
(текст, Мојот другар, опишување)
https://www.youtube.com/watch?v=zW2_ApmFYXo
(интервју на деца, Што е другарство?)

Учебник, стр.77, вежба 7
Прочитај го текстот на глас повеќе пати. Размисли за Том и неговиот најдобар другар.
Можни непознати зборови:
Quite = прилично (quite tall- прилично висок)
What is he like? = Каков е?
A bit = малку
Mean = злобен
Pay = плаќа
Especially = особено
Обиди се да одлучиш кои особини ги има другарот на Том.
1. Funny = Забавен
2. Short = Низок
3. Bed-tempered = Избувлив
4. generous = дарежлив

5. Clever = Паметен
6. Good-looking = Изгледа добро (се користи и за машки и за девојчиња)
7. Helpful = сака да помага, добродушен,
8. Dark-haired= Со темна коса
Eве уште неколку зборови кои ќе ти помогнат во опишувањето:
Pretty = убава (се користи за девојчиња)
Kind = добар, фин
Shy = срамежлив
Friendly = дружељубив
Lazy = мрзелив
Loyal = верен
Mean = злобен
Good fun = забавен
Funny = смешен

Задача: Напиши опис на твојот најдобар другар/другарка. Следи ги сите примери
(оние од линкот или пак текстот од учебникот). Употребувај едноставни и креативни
реченици. Можеш и да илустрираш или залепиш слика на крајот.

Преглед на неделното планирање на часовите по англиски јазик за период од 26.05.2020
до 29.05.2020 год.
1. Обработка, Мојот другар
2. Вежби- придавки
3. Вежби опишување- Мојот најдобар другар

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

