
Децо, хајде прво да преконтролишемо домаћи задатак: 

I Verb tenses 

1. I think it won't rain (not snow) tomorrow. Јасно је да је будућа радња, само треба 

одредити која. Рекли смо ако је у питању нека претпоставка, а то често и иде уз овај 

глагол think онда користимоThe Simple Future Tense. 

2. I heard (hear) yesterday that Tom hadn’t been (not be) at school the day before. Радња се 

дешава у прошлости. Јако је битно да научите правила за употребу прошлих времена 

јер их не можемо употребити произвољно. Рекли смо ако се једна радња десила пре 

неке друге радње у прошлости, што је у другој реченици случај, да је то The Past 

Perfect Tense а радња која се десила пре је The Simple Past Tense (прва реченица). 

3. What have you done (do) to Mary? She is crying (cry). Друга реченица да Мери плаче је 

у моменту говора и онда употребљавамо The Present Continuous Tense. Међутим, 

прва реченица је питање- Шта си урадио Мери (па сад она плаче) је заправо 

последица а за последице користимо The Present Perfect Tense. 

4. Look outside! The wind is blowing (blow). It means (mean) that it is going to rain (rain)! Да 

је први глагол у садашњем трајном времену јасно је из прве реченице да се радња 

дешава у моменту говора, односно употребљавамо The Present Continuous Tense. 

Други глагол mean у смислу значити не стављамо у трајно време- не мешајте то са 

именицом meaning  –значење. А трећи глагол стављамо у конструкцију to be going to 

јер је то закључак, да ће се нешто сигурно десити на основу нечега претходно 

наведеног. 

5. I wanted (want) to help my mum yesterday. While she was making (make) some food, I was 

setting(set) the table. My sister was tidying (tidy) her room. Then my father came(come) back 

from work. Радња се дешава у прошлости-  У првој реченици можемо само употребити 

The Simple Past Tense  јер глагол want никад не стављамо у трајна времена. Други, 

трећи и четврти глагол ставили смо The Past Continuous Tense јер се радње дешавају 

истовремено, независно једна од друге, односно нико никога ту не прекида. Док у 

последњој реченици глагол смо ставили у The Simple Past Tense јер ова радња се не 

дешава истовремено са свим претходно поменутим радњама. 

II Passive voice 

OBJECT+BE (У ОНОМ ВРЕМЕНУ У КОМ ЈЕ АКТИВНА РЕЧЕНИЦА)+PAST PARTICIPLE 

OBJECT+MODAL VERB+BE+PAST PARTICIPLE (PRESENT INFINITIVE) 

OBJECT+MODAL VERB+HAVE BEEN+PAST PARTICIPLE (PERFECT INFINITIVE) 

1. She writes books. Books are written (by her).-The Simple Present Tense 



2. I am tidying my room. My room is being tidied. –The Present Continuous Tense 

3. You should have bought some vegetables. Some vegetables should have been bought.-

Modal verb+perfect infinitive 

4. We were playing volleyball all day long. Volleyball was being played all day long.-The 

Past Continuous Tense. 

5. He stole my car. My car was stolen.- The Simple Past Tense. 

III Indirect speech 

1. Give me my book! My brother told me to give him his book. -Наредба 

2. Don’t be late! My mother told me not to be late.- Запамтите код одричних наредби 

неисправно је рећи to not већ not to. 

3. She writes books. He says that she writes book.-Ово је изјава. Уводни глагол је у 

садашњем времену, што значи да ће индиректан говор бити у оном времену у 

ком је реченица. Како је реченица у The Simple Present Tense онда ће и 

индиректан говор бити The Simple Present Tense. 

4. I am tidying my room. He said that he was tidying his room.- Ово је изјава. 

Међутим, уводни глагол је у прошлом времену, што значи да долази до 

слагања времена. У реченици имамо The Present Continuous Tense, а кад је 

уводни глагол у прошлом времену The Present Continuous Tense прелази у The 

Past Continuous Tense. 

5. My dad was busy. He said that his dad had been busy. - Ово је изјава. Уводни 

глагол је у прошлом времену, што значи да долази до слагања времена. У 

реченици имамо The Simple Past Tense, а кад је уводни глагол у прошлом 

времену The Simple Past Tense  прелази у The Past Perfect Tense. 

6. Where are my shoes? She wants to know where her shoes are. – Ово је питање. Код 

питања смо рекли да гледамо да ли има права упитна реч или не. Уколико 

има упитна реч, као што је овде случај, преписујемо ту упитну реч. Уводни 

глагол у индиректном говору је у садашњем времену, што значи да 

индиректан говор иде у оно време у ком је питање и то у ПОТВРДАН ОБЛИК. 

Питање је у The Simple Present Tense значи и индиректан говор иде у то време. 

Зашто је нетачно …where are her shoes. Зато што је то упитан облик а не 

потврдан, а у индиректном говору тражи нам се ПОТВРДАН ОБЛИК, значи 

ред речи није добар и то се не може признати као тачан одговор јер ако овако 

ставимо то је онда упитан облик. 

7. Did you come home early? My mum asked me if I had come home early.-Ово је 

питање. Код питања смо рекли да гледамо да ли има права упитна реч или не. 

Уколико нема права упитна реч, као што је овде случај, пишемо if. Уводни 

глагол у индиректном говору је у прошлом времену, што значи да индиректан 

говор иде у оно време у ком је питање и то у ПОТВРДАН ОБЛИК. Питање је у 

The Simple Past Tense, a код индиректног говора кад је уводни глагол у 



прошлом времену The Simple Past Tense прелази у индиректном говору у The 

Past Perfect Tense. 

8. Stop talking, please! The teacher told us to stop talking. Може и-The teacher asked 

(кад имате please можете употребити ask у значењу замолити) us to stop 

talking.-Наредба. 

9. Have you ever been to Spain? Jim asks Sam if he has ever been to Spain.- Ово је 

питање. Код питања смо рекли да гледамо да ли има права упитна реч или не. 

Уколико нема права упитна реч, као што је овде случај, пишемо if. Уводни 

глагол у индиректном говору је у садашњем времену, што значи да 

индиректан говор иде у оно време у ком је питање и то у ПОТВРДАН ОБЛИК. 

Питање је у The Present Perfect Tense, значи и индиректан говор стављамо у то 

исто време.  

10. I must do my homework! Jack said that he had to do his homework. Ово је изјава. 

Уводни глагол је у прошлом времену, што значи да долази до слагања 

времена. У реченици имамо модални глагол must који овде прелази у had to. 

Ове седмице ћемо наставити са понављањем градива. Ослободићу вас домаћих задатака, 

али зато имате обавезу да пажљиво погледате два РТС часа ове седмице и док 

гледате,нека вам при руци буде свеска да забележите нешто ако је потребно. 

Такође, ако постоје ствари које треба додатно да вам појасним, ако имате проблем код 

одређених наставних једицица, слободно ми пошаљите на мејл да вам појасним. 

Опет наглашавам, чувајте ваше свеске и све што смо радили из граматике за средњу 

школу јер ће вам то требати. Знам из искуства радећи у средњој школи да професор, због 

градива које треба проширити, нема времена да се врати и да вам објасни све оно што сте 

радили у средњој школи. Било коју средњу школу да упишете, прво полугодиште највећи 

део  су времена, а друго пасив и индиректан говор-разлика је само у обиму зависно од 

школе, односно смера који упишете али то је основ свега. Боље је да, уколико имате било 

какав проблем око ових области, да пре одласка у средњу школу то решите. Искористите 

сад и ове две седмице до краја школске године, па ако вам нешто није јасно, пишите ми, а 

ја ћу се потрудити да вам објасним и да вам дам смернице за даљи рад. 

Толико за ову седмицу. Поздрав 


