
Децо, ове седмице понављамо време The Present Continuous Tense. 

Хајде прво одговорите на следећа питања: 

1. Зашто не можемо рећи да само да је то садашње време? 

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

3. Како се гради потврдан, упитан и одричан облик? 

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

облицима? 

Сад ћемо да проширимо знање везано за ово време. Прво запишите ово у ваше свеске: 

Глаголи који се не стављају или се под одређеним условима стављају у трајно време 

Видели сте да сам овде изоставила садашње трајно време јер ћете учити и друга трајна 

времена а ово правило важи за сва трајна времена. 

1. Глаголи које НИКАДА не стављамо у трајна времена су want, need, know, 

understand, love, like, hate 

Ово заправо значи да и кад препознате да је радња у трајном времену ви ове глаголе не 

стављате у трајно време већ у одговарајуће просто време. Дакле, ако је радња у садашњем 

трајном времену, ви ове глаголе стављате у садашње просто време. На пример: 

He wants to see you now. ( Не можете рећи He is wanting to see you now јер глагол want не 

стављамо у трајно време). 

2. Следећи глаголи имају ограничења у зависности од тога шта значе: 

BE 

a) У већини случајева овај глагол се не ставља у трајна времена 

I am hungry now. (Не можете рећи I am being hungry now.) 

b) Међутим ако је неко привремено стање односно понашање онда користимо 

трајно време 

You are being very insolent now. (То значи да си сад безобразан а да обично то 

ниси, а ако кажемо You are insolent-то значи да си такво безобразно дете, 

обично си безобразан). 

HAVE 

a) Ако значи припадност (имати) НИКАДА се не ставља у трајно време: I have a 

big house. 



b) Ако значи нешто друго (доручковати, ручати, туширати се, лепо се 

проводити...) онда се може ставити у трајно време ако је радња у трајном 

времену: 

Are you having a good time now? 

Наравно, ако је уобичајена радња употребљавамо садашње просто време а ако 

је тренутна или привремена радња употребљавамо садашње трајно време 

THINK 

a) Ако значи СТАВ, МИШЉЕЊЕ онда се НИКАД не ставља у трајно време 

I think  that you are very nice. (Моје мишљење о теби) 

b) Ако значи РАЗМИШЉАЊЕ О НЕЧЕМУ онда често иза глагола стоји ABOUT 

онда тад можемо ставити у трајно време 

What are you thinking about now? ( О чему сад РАЗМИШЉАШ?) 

SEE 

a) Ако значи гледати или схватати НИКАДА се не ставља у трајно време 

Oh, I see it now. 

b) Ако значи имати састанак или забављати се са неким (бити у вези) или имати 

заказано негде онда се ставља у трајно време ако је трајна радња 

Jack is seeing Mary. (Значи да се забављају) 

I'm seeing my doctor now. (Не значи да се забављам са доктором него да имам 

заказано) 

HEAR 

a) Ако значи ЧУТИ, СЛУШАТИ онда се НИКАД не ставља у трајно време 

I hear it now. (I can hear it now) 

b) Ако значи САСЛУШАЊЕ онда се може ставити у трајно време ако је радња 

трајна. 

The teacher is hearing the students to see what happened. 

Замолићу вас да пажљиво погледате РТС час. Можете крајем седмице још једном 

погледати. 

Сад урадимо следећу вежбу. 

THE SIMPLE PRESENT TENSE/ THE PRESENT CONTINUOUS TENSE 

1. Jim usually _______ (have) lunch at 1pm but today he ____________ (have) lunch at 5? 

2. What ____ he ______ (want) now? 

3. I ______ (be) at home at the moment. 

4. I ________ (not know) what _____ (be) wrong with Sara! She _________ (be) naughty! 



5. Maria often _______ (think) about George. I ________ (think) that she __________ 

(think) about him at this moment. 

Толико за ову седмицу. Поздрав 

 


