
Децо, прошле седмице смо пратили РТС часове на којима су обрађена следећа времена: 

The Simple Past tense, The Past Continuous Tense и The Present Perfect Tense. Хајде сад да 

поновимо оно што смо научили односно да проверимо да ли знамо правилно да користимо 

ова времена: 

I The Simple Past Tense/ The Past Continuous Tense/ The Present Perfect Tense 

1. I ________ (be) to Germany many times. 

2. Tom ___________ (play) computer games all day yesterday. 

3. She ______ (have) dinner an hour ago. 

4. While I __________ (tidy) my room, my mother _________ (make) some food. 

5. When I _______ (get up) it ___________ (snow). 

II Translate into English 

1. Видео сам овај филм много пута. 

2. Кад су били у Лондону, видели су Биг Бен. 

3. Возио сам аутомобил кад се он одједном зауставио. 

III Irregular verbs 

Infinitive II III Infinitive II III 

lie   sing   

choose   buy   

teach   drink   

write   eat   

 

Сад ћемо се подсетити Пасива. Ако будете пратили следеће кораке и ако знате времена, 

нећете погрешити. 

-Одредимо објекат активне реченице који постаје субјекат пасивне реченице. (Ако је 

објекат објекатска заменица, онда је пребацујемо у субјекатску заменицу). 

My teacher asked me to open the window. Овде имамо обекатску заменицу me коју 

пребацујемо у субјекатску I. 

I… 

-Одредимо време у ком је реченица и у то време стављамо глагол to be.  

My teacher asked me to open the window. Ово је The Simple Past Tense, а глагол to be The 

Simple Past Tense гласи was или were , а пошто је овде I онда ће бити was 



I was… 

-Основни облик (инфинитив) глагола из активне реченице стављамо у партицип 

прошли (глагол са наставком ed или III колона) 

My teacher asked me to open the window. Основни обик је ask и правилан је глагол значи 

да му додајемо ed 

I was asked to open the window. 

-Ако нам је битан вршилац радње можемо додати by. Међутим, треба водити рачуна. 

Погледајте ову реченицу и ако то урадимо у пасиву испашће смешна реченица: 

People speak English in the USA. 

English is spoken in the USA by people. Не, никако, јер се то подразумева јер говор је 

својствен само људима, дакле English is spoken in the USA. 

-Ако имамо модалне глаголе MUST, MAY, CAN, SHOULD, COULD... онда у 

зависности да ли везују уз себе инфинитив презента или перфецта следимо следећи 

образац. Послупак је исти код одређивања објекта, а после тога препишемо модални 

глагол. Ако глагол везује инфинитив презента додајемо be и главни глагол стављамо 

у партицип прошли, а ако глагол везује инфинитив перфекта онда стављамо have 

been и главни глагол у партицип прошли: 

You can do it. It can be done. 

You could have done it. It could have been done. 

Сад кад све ово знамо, хајде да пребацимо следеће реченице у пасив: 

1. He does his homework every day. 

2. I am writing an e-mail at the moment. 

3. He fixed it. 

4. We were playing basketball all day yesterday. 

5. You must tidy your room. 

6. You should have do it. 

7. We are going to paint our room. 

Толико за овај час. Поздрав. 

 


