
Децо, хајде прво да проверимо домаћи задатак. 

Хајде прво одговорите на следећа питања: 

1. Зашто не можемо рећи за The Present Continous Tense само да је то садашње време? 

Мислим да сте се мало збунили око овог питања. Ово јесте садашње време, 

али зашто је тај одговор непотпун? Зато што у енглеском јетику има више 

садашњих времена (ви сте учили два), па кад бисмо само рекли да је то 

садашње време не бисмо знали које. Потпун одговор би био садашње трајно 

време. 

2. Како ћемо знати у реченици да ли треба да употребимо ово време? Знаћемо да 

употребимо садашње трајно време АКО СЕ РАДЊА ДЕШАВА У МОМЕНТУ 

ГОВОРА ИЛИ ЈЕ ПРИВРЕМЕНА (неко време ће трајати а не увек) ИЛИ ЈЕ 

БЛИСКА БУДУЋНОСТ. Прилошка одредба може бити помоћ у вечини 

случајева али не заборавите да она може и да завара, постоје и глаголи који се 

не стављају у трајна времена а и запамтите да би било смешно у неком језику 

стално употребљавати прилошку одредбу. Значи, УПОТРЕБА је битна. 

3. Како се гради потврдан, упитан и одричан облик? Потврдан: субјекат+am,are, is 

+глагол са наставком ing. Упитан: Аm,are, is +субјекат+ глагол са наставком 

ing. Одричан: субјекат+am,are, is +not+глагол са наставком ing. 

ЗАПАМТИТЕ ОВО: Свако трајно време је глагол TO BE у одговарајућем 

простом времену и глагол са наставком ING. Упитан облик добијамо на 

сличан начин само што на прво место ставимо глагол to be а на друго 

субјекат, а у одричном облику после глагола to be стављамо not. 

4. Која су правила за додавање наставка –ing? Да ли додајемо овај наставак у свим 

облицима? Код трајних времена наставак ING СЕ СТАВЉА У СВИМ 

ОБЛИЦИМА. Правила за додавање наставка ing: 

- Ако се глагол завршава на е које се у говору не чује, то е се губи: 

Write+ing                   writing 

- Ако се глагол завршава на сугласник, а испред је самогласник који се 

кратко изговара, онда се тај сугласник на крају дуплира 

sit+ing                   sitting 

 

- ie на крају                   у 

lie+ing                   lying 

 

 

THE SIMPLE PRESENT TENSE/ THE PRESENT CONTINUOUS TENSE 



1. Jim usually has (have) lunch at 1pm but today he is having (have) lunch at 5. 

Ситуација је јасна, прва радња је уобичајена, друга радња је привремена 

(односи се само на данас). Глагол HAVE може да се стави у трајно време ако не 

означава припадност (имати нешто), а овде значи РУЧАТИ. 

2. What does he want (want) now? Радња јесте у трајном времену, имамо чак и ову 

прилошку одредбу now која нас упућује на то. Међутим, не заборавите да 

одређени глаголи као што је и овај WANT се не стављају у трајна времена па 

ћемо га ставити у одговарајуће просто, односно у The Simple Present Tense 

3. I  am (be) at home at the moment. Глагол TO BE углавном се не ставља у трајно 

време иако овде јесте радња у тренутку говора. Рекли смо да овај глагол 

стављамо у трајно време само ако је у питању нека промена кофд понашања 

неке особе, односно нешто што није уобичајено понашање те особе. 

4. I don’t know (not know) what is (be) wrong with Sara! She is being (be) naughty! 

Немамо прилошку одредбу, али нам је јасно да је радња у моменту говора на 

основу обраћања. Сви ови глаголи у загради не трпе трајно време. Међутим, у 

овом другом делу глагол to be стављамо у трајно време јер је то тренутна 

промена у понашању јер на основу прве реченице закључићемо да Сара 

обично ние неваљала па зато и не знамо шта јој је сад. 

5. Maria often thinks (think) about George. I think (think) that she is thinking (think) 

about him at this moment.Глагол think се не ставља у трајно време ако значи 

став, мишљење као што је овде случај I think, а у друга два случаја глагол 

значи размишљање, па ако је у моменту говора ставља се онда у трајно време 

па у првом случају је радња уобичајене а у другом у моменту говора. 

Замолићу вас да погледате РТС час, ако је потребно и два пута.  

У наредном материјалу имате нову лекцију- Comparison of adjectives. Препишите је у 

свеску. Саветујем Вам да напишете ову табелу на неки лист штампарског папира или 

лист од блока и да је увек имате при руци док не савладате. Није тешко, само је 

потребно мало размишљања. 

 

 

 

 

 

 

 



Comparison of adjectives 

Positive 

(позитив, основни облик) 

Comparative 

(компаратив) 

 Препознаћете га у 

реченици по овим 

речима than , or 

Superlative 

(суперлатив) 

ЈЕДНОСЛОЖНИ 

ПРИДЕВИ И 

ДВОСЛОЖНИ ПРИДЕВИ 

КОЈИ СЕ ЗАВРШАВАЈУ 

СЛОВОМ У 

 

-једносложни су придеви 

кад их изговарате они 

имају само један слог, 

значи не можете придев 

поделити на више слогова 

-двосложни су када имају 

два слога у изговору 

 

ПРИДЕВ+ER 

 

На пример fast 

fast + er            faster 

 

- Правила за додавање 

наставака: 

1.ако се придев завршава 

словом е онда се додаје 

само r 

wise + er            wiser 

2.ако се придев завршава 

на сугласник, а испред тог 

сугласника је самогласик 

који се КРАТКО 

ИЗГОВАРА, онда се тај 

сугласник на крају 

дуплира 

big + er            bigger 

3.ако се двосложан придев 

завршава словом у, онда у 

прелази у i и додаје се er 

happy + er            happier 

 
*имајте у виду да постоје придеви 

попут shy који се завршавају на у, 

али овде је придев једносложан па 

се ово у не мења у савременом 

енглеском језику, иако се не сматра 

грешком ако и промените 

shy + er            shyer 

 

 

THE ПРИДЕВ+EST 

 

На пример fast 

the fast+est            the fastest 

 

- Правила за додавање 

наставака: 

1.ако се придев завршава 

словом е онда се додаје 

само st 

wise + est          the  wisest 

2.ако се придев завршава 

на сугласник, а испред тог 

сугласника је самогласик 

који се КРАТКО 

ИЗГОВАРА, онда се тај 

сугласник на крају 

дуплира 

big + est            the biggest 

3.ако се двосложан придев 

завршава словом у, онда у 

прелази у i и додаје се est 

happy + est             the  

happiest 
*имајте у виду да постоје придеви 

попут shy који се завршавају на у, 

али овде је придев једносложан па 

се ово у не мења у савременом 

енглеском језику, иако се не сматра 

грешком ако и промените 

shy + est            the shyest 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИШЕСЛОЖНИ 

ПРИДЕВИ 

То су придеви који у 

изговору имају више од 

једног слога 

MORE ПРИДЕВ 

На пример: interesting 

more interesting 

*Обратите пажњу на 

двосложне придеве! 

Поред ових двосложних 

који се завршавају на у 

који се пореде као 

једносложни, постоје неки 

двосложни који се могу 

поредити и као 

једносложни и 

вишесложни (обоје је 

исправно) а то су 

двосложни придеви који се 

завршавају на ow,  e или 

er 
narrow 

narrow + er            narrower 

    а може и more narrow  

 

 

У СВИМ ОСТАЛИМ 

СИТУАЦИЈАМА 

ДВОСЛОЖАН ПРИДЕВ 

СЕ ПОРЕДИ КАО 

ВИШЕСЛОЖАН: 

 

boring 

MORE BORING 

 

 

 

 

THE MOST ПРИДЕВ 

На пример: interesting 

the most interesting 

*Обратите пажњу на 

двосложне придеве! 

Поред ових двосложних 

који се завршавају на у 

који се пореде као 

једносложни, постоје неки 

двосложни који се могу 

поредити и као 

једносложни и 

вишесложни (обоје је 

исправно) а то су 

двосложни придеви који се 

завршавају на ow,  e или 

er 
narrow 

narrow + est            the 

narrowest 

    а може и  the most 

narrow  

У СВИМ ОСТАЛИМ 

СИТУАЦИЈАМА 

ДВОСЛОЖАН ПРИДЕВ 

СЕ ПОРЕДИ КАО 

ВИШЕСЛОЖАН: 

 

boring 

THE MOST BORING 

 

 

НЕПРАВИЛНО 

ПОРЕЂЕЊЕ ПРИДЕВА 

Ове придеве не сврставамо 

у једносложне или 

вишесложне већ њихов 

компаратив и суперлатив 

треба научити напамет јер 

се пореде неправилно 

good               better 

bad               worse 

little               less 

much, many           more 

far               farther (за 

просторну удаљеност) 

far               further (за 

апстракну удаљеност, на 

пример даље 

информације) 

 

 

good               the best 

bad               worse 

little               the least 

much, many           the most 

far               the farthest (за 

просторну удаљеност) 

far               the furthest (за 

апстракну удаљеност) 

 

 



Сад кад знамо правила, да видимо како то можемо практично применити. 

Кад решавате реченицу пратите следеће кораке: 

1. Прво препознајте да ли је компаратив или суперлатив. У највећем броју случајева 

ако имате речи than или or знаћете да је компаратив, ако немате ништа у питању је 

суперлатив. Не заборавите одеђени члан the у суперлативу. 

2. Видите придев у загради. Поставите себи питање да ли је придев правилан или 

неправилан. Ако је неправилан, имате његоов неправилан облик, односно не 

одређујете да ли је једносложан или вишесложан и не додајете никакве наставке. 

Ако је правилан онда се запитајте да ли је једносложан или вишесложан, па 

примените правило. Не заборавите да се двосложни на у на крају пореде као 

једносложни. Водите рачуна код једносложних о правилима за додавање наставака. 

Хајде сад да урадимо следеће реченице. Њих одрадите тек кад напишете ову шему на 

лист од блока или штампарски папир како бисте научили њом да се служите. Ова 

правила морате знати, али на почетку док не запамтите користите шему: 

1. August is _____________ (hot) month of the year. 

2. Who is _________ (good) football player, Jack or John? 

3. Tennis is _______________ (boring) sport. 

4. Vegetables are __________ (healthy) than sweets. 

5. Jim is ___________ (bad) student in our school. 

6. Linda is _____________ (beautiful) girl I’ve ever seen. 

7. Jane is ___________(pretty) than Kim. 

8. Basketball is ___________ (interesting) than golf. 

9. Ted is ______ (young) pupil in our class. 

10. Tom gets ________ (much) pocket money than his brother. 

11. It is ________ (little) warm than yesterday. 

12. He is __________ (good) basketball player ever. 

Толико за ову седмицу. Поздрав. 

 

 

 

 


