
Децо, настављамо са понављањем и утврђивањем градива. Хајде да преконтролишемо 

домаћи задатак: 

 

I Personal pronouns (Личне заменице) 

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

 

Personal pronouns 

singular (једнина)     plural (множина) 

1. I-ја      1.   we-ми 

2. you- ти     2.   you-ви 

3. he-он (само за људе)   3.   they-они, оне, она 

she-она (само за људе) 

it-оно, то (за предмете, биљке, животиње...) 

 

b) Замени подвучени део личном заменицом 

1. Jim and I are brothers. We are brothers. (Запамтите  …and I        we) 

2. A dog can’t sing. It can’t sing. (Пас је животиња, зато је it . Рекли смо да можете 

користити he/she само ако се ради о кућим љубимцима, или животињама у баснама или 

цртаним филмовима кад им се приписују људске особине, што у овој реченици није случај 

већ једна чињеница да пас (као животиња) не уме да пева). 

3.Sara and you are friends. (Запамтите  …and you        you) 

4.This roof is red. It is red. (Кров није људско биће. За једну ствар која није људско 

биће користимо  it ) 

5. Mice hate cats. They hate cats. ( Именица mice је неправилна множина именице 

mouse, а рекли сми да све што је у множини, без обзира да ли су то људи или не је  

they). 

 

II Possessive adjectives (Присвојни придеви) 

 

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



Possessive adjectives 

singular (једнина)     plural (множина) 

1. my-мој     1.   our-наш 

2. your- твој     2.   your-ваш 

3. his-његов (само за људе)  3.   their-њихов 

her-њен (само за људе) 

its-његово (за предмете, биљке, животиње...) 

 

b) Преведи следеће реченице: 

Ове реченице потребно је превести употребом глагола CAN. Да се подсетимо: 

ПОТВРДАН ОБЛИК: 

ЛИЦЕ+CAN+ГЛАГОЛ SHE+CAN+SING                She can sing. 

УПИТАН ОБЛИК: 

CAN +ЛИЦЕ +ГЛАГОЛ CAN +SHE +SING                Can she sing? 

ОДРИЧАН ОБЛИК: 

ЛИЦЕ+CAN+NOT (CAN’T) +ГЛАГОЛ     SHE+CAN’T+SING                 She can’t sing.           

*ово да у српској реченици не преводимо на енглески! 

1. Моја мама не уме да вози ауто. My mum can't drive a car. 

2.Твоја сестра уме да вози бицикл. Your sister can ride a bike. 

3.Наши родитељи умеју да певају. Our parents can sing. 

4.Њихов брат не зна да игра фудбал. Their brother can’t play football. 

5.Њен папагај уме да прича. Her parrot can talk. 

III Стави одговарајући облик глагола TO BE  

1. I am at home.  

2. Are you at work? No, I’m not./ No, I am not. (Овај облик не постоји amn’t) 

3. Is  Jack your brother? No, he isn’t. (Jack-he) 

4. These children are naughty. (children је неправилна множина од child, а множина 

је увек- are) 



5. Mark and Sharon are happy. (Mark and Sharon-they) 

IV The Simple Present Tense/ The Present Continuous Tense 

1. Tom does (do) his homework in the evening. Ово свакодневна рутина, радња се 

понавља, што значи да морамо употребити The Simple Present Tense, облик је 

потврдан, треће лице једнине (Tom –he), а глагол do се завршава на -о, значи 

додајемо наставак –es. 

2. Look at my baby sister! She  wants (want) some sweets. She is eating (eat) chocolate 

now. Тачно је да се радња дешава у моменту говора. Међутим глагол want 

никад не стављамо у трајно време, па морамо употребити одговарајуће просто 

време односно у овом случају The Simple Present Tense, а у другој реченици 

имамо глагол eat који нема та ограничења и зато га стављамо у The Present 

Continuous Tense јер се радња дешава у моменту говора. 

3. Are  you learning (learn) English at the moment? No, I’m not. (Радња се дешава у 

моменту говора, зато је The Present Continuous Tense) 

4. Sam is (be) in his room now. He is chatting (chat) on the Internet. (Радња се дешава у 

моменту говора, а глагол to be у веома ретким случајевима стављамо у трајно 

време (промена у пнашању-што овде није случај), што значи да га морамо 

ставити у  The Simple Present Tense и запамтите да он у овом времену има 

следеће облике am, are, is (не гради се као остали глаголи у овом времену) а у 

другој реченици глагол нема та ограничења и зато је The Present Continuous 

Tense) 

5. I am  tidying (tidy) my room today. My sister always tidies  (tidy) her room once a 

week. (У првој реченици радња се дешава у моменту говора, значи The Present 

Continuous Tense и запамтите да у овом времену ако се глагол завршава на  –y  

нема никакве промене код додавања наставка ing . Друга реченица је The 

Simple Present Tense , треће лице једнине, потврдан облик, глагол се завршава 

на -y и запамтитие да није увек случај да долази до промене овог слова, мења 

се  у у i и додаје се es ако је испред сугласник, а овде јесте-d) 

6. Does your brother have (have) black hair? Yes, he does. (Исправно је Has your 

brother got black hair? Yes, he has. Али не може овако: Does your brother have 

black hair? Yes, he has. Ово су глаголи истог значења (have got је типичан за 

енглеско говорно подручје) али КОНСТРУКЦИЈЕ СУ РАЗЛИЧИТЕ, HAVE 

GOT упитан облик гради заменом места субјекта и have, а одричан додавањем 

речце not, док то код HAVE није случај! Јасно је да је ово The Simple Present 

Tense иако нема прилошке одредбе јер радња није тренутна). 

7. Hey, guys! Are you having (have) a good time? (Немамо прилошку одредбу, али је 

јасно да кад се некоме директно обраћамо да је у питању радња у моменту 

говора. Рекли смо да глагол HAVE не трпи трајно време ако значи 



припадност, а овде то није случај јер значи „лепо се проводити“, па га 

стављамо у садашње трајно време јер је радња у моменту говора). 

 

Настављамо и даље са понављањем и утврђивањем. То ћемо учинити на занимљив начин. 

Хајде прво да кроз ову игрицу утврдимо свакодневне рутине. Не заборавите овај звучни 

сигнал за исправан изговор: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/daily-routines 

Погледајте краћу песмицу да запамтите употребу садашњих времена 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-chants/patrizias-pilot 

Урадите сад ову игрицу. Имате глагол у загради. Препишите реченице и кликните на 

коцкицу, па ћете видети да ли сте исправно урадили. Ове реченице препишите у ваше 

свеске https://www.baamboozle.com/game/306 

Сад пажљиво погледајте ова два видо записа везана за поређење придева, да и то 

поновимо 

https://www.youtube.com/watch?v=E71eT-xDch8&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=XR8t56lpBG0&feature=youtu.be 

Толико за ову седмицу. Поздрав 
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