
Децо, хајде да прво преконтролишемо домаћи задатак: 

ЗАПАМТИТЕ: 

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 реченице: 

1. August is the hottest (hot) month of the year. Овде је суперлатив (највећи степен 

поређења, кад је нешто нај...), а рекли смо да се можете препознати и по томе 

што нема than или or, придев у загради је једносложан, завршава се 

сугласником hot испред је самогласник hot који се кратко изговара, значи 

дуплирамо последњи сугласник t. У суперлативу придева обавезно стоји 

одређени члан the. 

2. Who is better (good) football player, Jack or John?*неправилан, компаратив (or) 

3. Tennis is the most boring (boring) sport. *правилан, суперлатив, вишесложан 

(јесте двосложан, али двосложни спадају у вишесложне, само се двосложни 

који се завршавају на у,er,e пореде као једносложни). 

4. Vegetables are healthier (healthy) than sweets.*двосложан на у, пореди се као 

једносложан, а у се мења у i , компаратив је у питању јер имамо than. 

5. Jim is the worst (bad) student in our school.*суперлатив, неправилан 

6. Linda is the most beautiful (beautiful) girl I’ve ever seen.*суперлатив, вишесложан 

7. Jane is prettier (pretty) than Kim. *компаратив јер имамо than, двосложан на у, 

пореди се као једносложан, а у се мења у i 

8. Basketball is more interesting (interesting) than golf *компаратив јер имао than, 

вишесложан 

9. Ted is the youngest (young) pupil in our class. *суперлатив, једносложан, правилан 

10. Tom gets more (much) pocket money than his brother.*компаратив јер имамо than, 

неправилан 

11. It is less (little) warm than yesterday. .*компаратив јер имамо than, неправилан 

12. He is the best (good) basketball player ever. *суперлатив, неправилан 



Ове седмице понављаћемо градиво, па ћу вас замолити да пажљиво погледате РТС час. 

Замолићу вас да поновите личне заменице, присвојне придеве, глагол to be,  глагол can, 

The Simple Present Tense/ The Present Continuous Tense, па да урадимо следеће вежбе: 

I Personal pronouns (Личне заменице) 

a)  Напиши личне заменице на енглеском и њихов превод на српском 

Personal pronouns 

singular (једнина)     plural (множина) 

 

b) Замени подвучени део личном заменицом 

1. Jim and I are brothers. 

2. A dog can’t sing. 

3.Sara and you are friends. 

4.This roof is red. 

5. Mice hate cats. 

II Possessive adjectives (Присвојни придеви) 

a)  Напиши присвојне придеве  на енглеском и њихов превод на српском 

Possessive adjectives 

singular (једнина)     plural (множина) 

 

b) Преведи следеће реченице (користимо модални глагол CAN): 

1. Моја мама не уме да вози ауто. 

2.Твоја сестра уме да вози бицикл. 

3.Наши родитељи умеју да певају. 

4.Њихов брат не зна да игра фудбал. 

5.Њен папагај уме да прича. 



III Стави одговарајући облик глагола TO BE  

1. I ______ at home.  

2. ______ you at work? No, I _______. 

3. ______ Jack your brother? No, he ______. 

4. These children _______ naughty. 

5. Mark and Sharon ________ happy. 

IV The Simple Present Tense/ The Present Continuous Tense 

1. Tom ______ (do) his homework in the evening. 

2. Look at my baby sister! She _______ (want) some sweets. She ___________ (eat) 

chocolate now. 

3. ________ you ________ (learn) English at the moment? No, I ________. 

4. Sam ______ (be) in his room now. He _________ (chat) on the Internet. 

5. I _________ (tidy) my room today. My sister always ________ (tidy) her room once a 

week. 

6. ______ your brother _______ (have) black hair? Yes, he _______. 

7. Hey, guys! _______ you _______ (have) a good time? 

Толико за овај час. Поздрав 

 

 

 


