
Децо, надам се да су вам интерактивне игрице помогле да утврдите градиво. Настављамо 

и овај час са утврђивањем градива. 

I Comparatives and superlatives 

Да се подсетимо: 

 COMPARATIVE (than, or) SUPERLATIVE 

Једносложни и двосложни 

који се завршавају на -у 

ПРИДЕВ+ER THE ПРИДЕВ+EST 

Вишесложни MORE ПРИДЕВ THE MOST ПРИДЕВ 

Неправилни 

GOOD 

 

BAD 

 

LITTLE 

 

MUCH,MANY 

 

FAR 

 

 

BETTER 

 

WORSE 

 

LESS 

 

MORE 

 

FARTHER,FURTHER 

 

THE BEST 

 

THE WORST 

 

THE LEAST 

 

THE MOST 

 

THE FARTHEST, THE 

FURTHEST 

Кораци су следећи- Одредите да ли је компаратив (than,or) или суперлатив. Погледате да 

ли је придев правилан или неправилан. Ако је неправилан, они имају своје облике, дакле 

нема грађења, већ те облике препишете. Ако је правилан, одредите да ли је једносложан 

или вишеложан и примењујете формулу. Запамтите да код једносложних постоје и она 

правила за додавање наставака. 

Хајде сад да урадимо вежбе: 

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/adjectives-adverbs/adjectives/exercises 

II The Simple Present Tense 

Да се подсетимо: 

ПОТВРДАН ОБЛИК СУБЈЕКАТ+ ГЛАГОЛ 

СУБЈЕКАТ +ГЛАГОЛ+S/ES (3. лице једнине) 

УПИТАН ОБЛИК DO/DOES+ СУБЈЕКАТ+ГЛАГОЛ 

ОДРИЧАН ОБЛИК СУБЈЕКАТ+DON’T/DOESN’T+ГЛАГОЛ 

-to be: AM, ARE, IS 

-have: само у потврдном облику за 3. лице једнине је has 

-правила за додавање наставака у 3. лицу једнине у потврдном облику 

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/adjectives-adverbs/adjectives/exercises


1. Ако се глагол завршава на -ch,-sh,-x,-o, -s, -z додаје се ES 

2. сугласник+Y онда се Y мења у I и додаје се ES 

3. у осталим случајевима само S 

Хајде сад да урадимо вежбу: 

https://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/simple-present-1 

III The Present Continuous Tense 

ПОТВРДАН ОБЛИК СУБЈЕКАТ+ AM,ARE, IS+ГЛАГОЛ са наставком ING 

УПИТАН ОБЛИК AM,ARE, IS + СУБЈЕКАТ+ ГЛАГОЛ са наставком ING 

ОДРИЧАН ОБЛИК СУБЈЕКАТ+ AM,ARE, IS +NOT+ ГЛАГОЛ са наставком ING  

Правила за додавање наставка ING: 

-слово Е на крају које се не чује, брише се и додаје наставак 

-кратак самогласник+сугласник на крају онда се тај СУГЛАСНИК ДУПЛИРА и додаје се 

наставак 

-IE на крају прелази у Y и додаје се наставак 

-у осталим ситуацијама се додаје само наставак 

Хајде сад да урадимо вежбу: 

https://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/present-progressive-1 

IV Личне заменице и Објекатске заменице 

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/pronouns/exercises 

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/pronouns/exercises?02 

V Присвојни придеви 

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/pronouns/exercises?03 

Толико за овај час. Поздрав 
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