
Децо, хајде да проверимо домаћи задатак. Решења су: 

The Simple Present Tense/ The Present Continuous Tense 

1. Tom  has ( have) two brothers.  

2. Stop talking! I am trying (try) to sleep. 

3. George and Jim are (be) in their room. They are playing (play) computer games. 

4. Do you like (like) vegetables? No, I don’t. 

Дакле, ова упутства која сам вам претходно послала  требало би да су вам била од 

користи: 

Погледајте прву реченицу. Каква је радња да Том има два брата- тренутна или 

уобичајена? А овај глагол у рећем лицу једнине не добија наставак s или es већ гласи 

has. Друга реченица, ако неко каже Престани да причаш! Кад се дешава та радња, у 

моменту говора или уобичајено. Значи употребљавамо садашње трајно време, 

потврдан облик, прво лице једнине. Џорџ и Том су у својој соби. Кад имате глагол BE у 

загради, за ваш узраст, увек стављајте AM, ARE (јер је множина) ,IS, а како су Џорџ и 

Том у својој соби, значи то је сада, у тренутку говора па следећа реченица је радња која 

се дешава у тренутку говора, значи садашње трајно време,потврдан облик, треће 

лице множине. У четвртој реченици, Да ли волиш поврће? Да ли је то нешто што је 

уобичајено за тебе или је нешто тренутно. Овде користимо садашње просто време, 

упитан облик. А у наставку је кратак одричан одговор истог времена.  

Децо, наредна два часа утврђиваћемо ова два времена, а то је област која је јако важна у 

енглеском језику. Зато ћемо вежбати ове реченице. 

Ова два кратка видео записа биће вам од велике помоћи. 

The Simple Present Tense https://www.youtube.com/watch?v=VbGl_vcclHY 

The Present Continuous Tense https://www.youtube.com/watch?v=boo4nb7sSoA 

Имамо једну занимљиву online вежбицу. Молим вас кликните на следећи линк 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/present-simple-and-present-

continuous , па имате две вежбице game, урадите их обе и одмах ћете добити повратну 

информацију како сте урадили. 

Сад препишите ову вежбу и урадите је у свеске: 

1. She ___________ (run) because she _________ (late) for her lesson. 

2. ______ your teacher always ________ (give) you lots of homework? Yes, she _______. 

3. I ____________ (not work) today. I _______ (be) on holiday. 

4. What language _______ people _________ (speak) in Jamaica? 

5. My sister ______________ (not use) her computer at the moment. 

https://www.youtube.com/watch?v=VbGl_vcclHY
https://www.youtube.com/watch?v=boo4nb7sSoA
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/present-simple-and-present-continuous
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/present-simple-and-present-continuous


Толико за данас. Следећи час опет вежбамо ова два времена али на још занимљивији 

начин кроз цртани филм и игрице. До тада, урадите ово. Поздрав свима.  


