
Обработка Сегашно време (трето лице еднина) 

Кога зборуваме за Сегашно време, активности-глагогли- кои го исполнуваат нашето 

секојдневие (станува, оди, учи, купува, мие, јаде и многу други)  

правиме две групи: 

1. I 2. he 

  you   she 

  we  it 

  you 

   they 

 

Сликовито замислете го вака.  

Секогаш се издвојуваат he,she,it (тој, таа,тоа) од другите лица. 

Па така, ќе земам за пример еден глагол(активност): eat = јаде 

I eat = јас јадам 

you eat = ти јадеш 

we eat = ние јадеме 

you eat = вие јадете 

they eat = тие јадат 

Но, ако зборуваме за he, she, it, тогаш ќе речеме: 



He eats = тој јаде 

She eats = таа јаде 

It eats = тоа јаде 

 

Што забележуваш? 

Кога зборуваме за he, she или it, на зборот EAT му додадовме -S. 

 

 

Задача: Пополни ја табелата. 

Глагол I, you, we, they… he, she, it… 

live live lives 

sleep   

hunt   

swing   

climb   

run   

eat   

 

 

 

Задача: Дадените именки замени ги со личната заменка која им одговара: 

Пример: Lucy  -  she   (Кога ќе речеме Луси, зборуваме за ТАА, па така заменката ТАА 

одговара на зборот Луси) 

Продолжи понатаму. На празното место напиши ја заменката (we, you, they, he, she, it) 

Ben   - ______ 

My mum - ______ 

the dog - _______ 

my friends - _________ 

me and my sister - _______ 

you and Henry  - _________ 



Вежба. Дадена е реченица. Под реченицата смени ја личната заменка, но внимавај на 

глаголот! 

Пример: I like music. 

                She likes music. 

1. We eat fruit every day. 

   He ________________________________ 

2. I play tennis every Saturday. 

  Eric _______________________________ 

3. They live in a modern house. 

  My friend ___________________________ 

4. I walk to school. 

Jessica ______________________________ 

 

 

 

За крај, по неколку пати следи ги видеата на дадените линкови подолу. Гладај ги ако 

можеш, што почесто. 

https://www.youtube.com/watch?v=Kdh__3lIVAk&pbjreload=10 

(video- Daily routines, дневни рутини) 

https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM&pbjreload=10 

(видео, зборови, секојдневни активности) 

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

(опис на еден ден) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kdh__3lIVAk&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=JwGnCIsLOpU&pbjreload=10


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

13.04.2020 до 16.04.2020 год. 

1. Обработка- сегашно време, трето лице еднина 

2. Вежби - сегашно време 

3. Вежби слушање со разбирање 

 

 

 

 

 

ВАЖНО: Се што работиш, секоја задача која ти е зададена а ти ја решаваш во тетратка или 

лист, сликај и прати ја како доказ за твојата работа на мојот маил: 

ajiram4@gmail.com 

Браво за твојот труд и продолжи да учиш, за поголем успех понатаму! 

mailto:ajiram4@gmail.com

