
Вежби со глаголи 

To BE / To HAVE GOT 

СУМ / ИМА 

 

Да се потсетиме кои беа личните заменки? 

Во еднина: Во множина: 

1. I = јас 1. We = ние 

2. You = ти 2. You = вие 

3. He = тој 3. They = тие 

    She = таа 

    It = тоа 

*Нека не те буни тоа што има два пати YOU, и во еднина и во 

множина- YOU може да значи ТИ и може да значи ВИЕ(кога 

зборуваш за повеќе луѓе). 

You are from London.           (Ти си од Лондон.) 

You are brothers.                 (Вие сте браќа.) 

Дали станува збор за ТИ или ВИЕ ќе разбереш од содржината на 

самата реченица. 

 

                           To BE= СУМ 

1. I am  = јас сум                 1. We are = ние сме 

2. You are =  ти си 2. You are = вие сте 

3. He is = тој е 3. They are  = тие се 

    She is = таа е 

    It is = тоа е  



Сега да се обидеме да составуваме цели реченици од дадените 

зборови. 

I , you , they 

happy , my friend , in the garden 

 

I am in the garden.   (Јас сум во градината.) 

You are my friend.   (Ти си мој другар.) 

They are happy.   (Тие се среќни.) 

 

Обиди се сам / сама. 

 he, she, we, you 

 from the USA, my sister, 10 years old, at school 

1. _________________________________________ 

2. _________________________________________ 

3. _________________________________________ 

4. _________________________________________ 

 

Сега преведи ги следните реченици на македонски. 

It is a bus. _______________________________________ 

She is pretty. _____________________________________ 

They are a family. __________________________________ 

I am Lucy. ________________________________________ 

We are behind the tree. ______________________________ 

He is at home. _____________________________________ 



*Ова се долгите форми од глаголот СУМ. Постојат и кратки 

форми, за полесна и побрза комуникација меѓу луѓето. 

долга форма:                     кратка форма: 

 I am                                   I’m 

 You are                              You’re 

He is                                   He’s 

She is                                 She’s 

It is                                    It’s 

We are                               We’re 

You are                               You’re 

They are                             They’re 

 

Што забележуваш? Да направиме кратка форма, првата буква (am-a; 

is-i; are-a) се заменува со знакот ‘. 

Сепак, значењето е исто. 

Задача: Обиди се речениците од претходната вежба(оние на 

претходната страна, кои ги преведуваше на македонски) да ги 

запишеш во скратена форма. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Како одрекуваме? Како правиме одречна форма? 

Со додавање на NOT. 

I am not = јас не сум We are not = ние не сме 

You are not = ти не си You are not = вие не сте 

he is not = тој не е They are not = тие не се 

She is not = таа не е 

It is not = тоа не е 

 

Задача: Состави реченици за секое лице. 

 

Може да се скратат и долгите одречни форми: 

I’m not We aren’t 

You aren’t You aren’t 

He isn’t  They aren’t 

She isn’t  

It isn’t 

 

Следните реченици напиши ги во кратка одречна форма. 

I am not a doctor.  ____________________________________ 

They are not parents. __________________________________ 

We are not at school.___________________________________ 

Kevin is not in the kitchen. _______________________________ 

The ball is not under the chair. ____________________________ 

 

 



Како прашуваме? Како поставуваме прашања? 

Со менување на местата на вршителот на дејството и глаголот СУМ. 

Пример:  

Sam is 11. = Сем има 11 години.  (вршителот на дејството или 

подметот е Sam. За кого зборуваме? За Sam.) Кој е глаголот СУМ? - 

is. Така, на зборовите Sam  и  is им ги менуваме местата. 

 

Прашање: Is Sam 11? Дали Сем има 11 години? 

Задача: Постави прашања од овие потврдни реченици. 

1. We are in the park. 

__________________________________________ 

2. Ben is in his bedroom. 

__________________________________________ 

3. My mum is smart and pretty. 

__________________________________________ 

4. They are best friends. 

__________________________________________ 

5. Eric and Ian are at Camp Crystal. 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Да се потсетиме: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вежби, наставни ливчиња! 

 

 



                         TO HAVE GOT   = ИМА 

1. I have got = јас имам 1. We have got = ние имаме 

2. You have got = ти имаш 2. You have got = вие имате 

3. He has got = тој има 3. They have got =тие имаат 

    She has got = таа има 

    It has got = тоа има 

*Ова се долгите форми од глаголот ИМА. Постојат и кратки 

форми, за полесна и побрза комуникација меѓу луѓето. 

 

долга форма: кратка форма: 

have got                  ‘ve got 

has got                 ‘s got 

I have got                   I’ ve got  

*Забележуваш дека буквите ha (од have, has) се заменети со знакот ‘ 

 

Сега обиди се да ги претвориш сите дoлги форми во кратки. 

1. I have got - I’ve got 1. We ________________ 

2. You have got- You’ve got 2. You ________________ 

3. He ________________ 3. They _______________ 

   She ________________ 

   It _________________ 

 

 

 

 



Kако одрекуваме? Како правиме одречни реченици? 

Со додавање на зборчето NOT. 

 

I have got      -  I haven’t got   (I have not got) 

You have got     - You haven’t got 

He( she, it )  has got    - He (she,it) hasn’t got  (has not got) 

We have got     - We haven’t got (We have not got) 

You have got     - You haven’t got (You have not got) 

They have got    - They haven’t got  (They have not got) 

* Најчесто ја користиме кратката форма. 

 

Задача: Следните реченици направи ги одречни. 

1. I have got a guitar. _______________________________ 

2. They have got new toys. ___________________________ 

3. Mark has got a red bike. ___________________________ 

4. My parents have got a new car. ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Како прашуваме? Како поставуваме прашања? 

 

Слично како во претходниот случај. Глаголот have, has- секогаш 

стои прв во прашањата. 

Пример: 

They have got a cat. 

Have they got a cat? 

                                       They                          have got a cat. 

 Have they got a cat? 

Сега самостојно направи прашања: 

1. You have got a hamster. _______________________________ 

2. They have got a small house. ___________________________ 

3. Harry has got a baby sister. ___________________________ 

4. We have got a big family. _____________________________ 

5. She has got brown eyes. ______________________________ 

 

Сега преведи ги прашањата кои ги состави на македонски јазик. 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

 



 

* Пополни ги 1,2 и 3 вежба. Во 3 вежба не давај одговори и 4 вежба 

остави ја за следната недела.  



Следните линкови ЧЕСТО гледај ги на youtube. Гледањето 

интерактивни видеа ќе ти даде повеќе самодоверба и мотивација да 

работиш поуспешно, а твојот правилен изговор ќе дојде повеќе до 

израз. 

Ти посакувам успешна и забавна работа од дома! 

За било какви прашања, слободно пиши ми на мојот mail: 

ajiram4@gmail.com 

Твојата работа постојано и уредно запишувај ја во тетратка или на 

листови, кои подоцна ќе ги донесеш во училиште, бидејќи ќе 

служат како доказ за твојата работа. 

https://www.youtube.com/watch?v=rC6bmDuHsWE&pbjreload=10 

(интерактивно видео to be) 

https://www.youtube.com/watch?v=3KbFTZiQFvw&pbjreload=10 

(интерактивно видео to be) 

https://www.youtube.com/watch?v=bjFcjixV7w0&pbjreload=10 

(интерактивно видео to be) 

https://www.youtube.com/watch?v=JkiOgpHzz5M&pbjreload=10 

(интерактивно видео за have got) 

https://www.youtube.com/watch?v=maP-Z3ypoQI&pbjreload=10 

(интерактивно видео за have got, потврдна, одречна и прашална 

форма) 

https://www.youtube.com/watch?v=ibTiIaI6KsE&pbjreload=10 

(интерактивно видео за потврдна и одречна форма have got) 

https://www.youtube.com/watch?v=jfGmHy5WgDI&pbjreload=10 

(песна have got) 

https://www.youtube.com/watch?v=ja1jUPyapvg&pbjreload=10 
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(интерактивно видео have got/has got) 

https://www.youtube.com/watch?v=AK3QXw2DNes 

(интерактивно видео за have got/has got) 

https://www.youtube.com/watch?v=6qh_qTOgkhY&pbjreload=10 

(интерактивно видео- прашања) 

 

 

 

Преглед на неделното планирање на часовите по англиски јазик за период од 23.03.2020 

до 27.03.2020 год. 

1. Вежби - граматика 

2. Вежби со вокабуларот 

3. Вежби со вокабуларот и граматиката, сегашно време 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AK3QXw2DNes
https://www.youtube.com/watch?v=6qh_qTOgkhY&pbjreload=10

