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Тема: Smart Time 4
Hello children! How are you today? Well, I hope..
Let`s study English! Open your Student`s book, page 69. Look at the
pictures of different materials – vocabulary: glass, paper, metal, plastic. Do you
know that things made of glass, paper, metal or plastic can be recycled? What is
recycling? / Данашња тема је рециклажа и предмети направљени од стакла,
хартије, метала и пластике који могу да се прераде и поново употребе. So,
recycling is collecting things and using them again.
Before you read the text, look at an empty can of a drink and a paper bag.
You can throw them away in the recycling bins, don`t throw them away in the
rubbish. / Пре читања текста, погледајте празну лименку и папирну кесу. Њих
треба одложити у канте за рециклажу, не бацати у ђубре!
Аctivity 3, match each item with the bin that corresponds to the material it is
made of. / Предмете са слике повежите са кантом за рециклажу на којој пише
који материјал је у питању. Then, tick the items we can recycle and cross the
items that we can`t. / На крају штиклирате оне предмете које можемо рециклирати, а прецртате оне које не можемо. What item should be crossed? / Шта
треба прецртати? У коју канту ћемо то убацити? Ону на којој пише: OTHER.
Homework: нацртај у свесци четири предмета направљена од различитог материјала који могу да се рециклирају и наведи материјал од ког су.
Сликајте, пошаљите, можда баш ваш рад буде објављен на сајту школе.
Turn the following page (70), Module 4, Let`s remember. Do the exercises
on your own./ На следећој страни у књизи наћи ћете вежбања којима обнављамо све што смо научили у претходне две лекције. Нека вежбања су већ
урађена. И наравно, ту је и даље радна свеска коју можете да користите када
вам је досадило све друго, немојте претеривати, није обавезно, мада јесте
корисно. Уосталом, не морате да радите сва вежбања, одаберите. Пратите
наставу на телевизији, запишите у свеску оно што кажу, али ми то немојте
слати. Показаћете ми кад се будемо видели, надам се ускоро!
The class is over, goodbye!

