
Обработка- одречна и прашална форма, Сегашно време 

 

Да се потсетиме- зборуваме за Сегашно време- секојдневни активности и навики. 

Глаголот (дејствието - RUN) останува ист во сите лица ( I run, you run, they run, we 

run), освен во трето лице еднина, каде додаваме -Ѕ (he runs / she runs / it runs). 

Одречна форма 

Како одрекуваме? 

Со помош на зборчето don’t или doesn’t. Овие зборчиња означуваат негација, 

односно НЕ. 

Долга и кратка форма. Најчесто ја користиме кратката форма, онаа во заградата. 

do not (don’t)    

does not (doesn’t) 

ВАЖНО * кога го употребуваме doesn’t, тогаш на глаголот нема Ѕ 

 

               

 

Истото првило кое важеше за додавање на Ѕ, важи и за одречна и прашална форма: 

Don’t го употребуваме за I, you, we, they 

Doesn’t го употребуваме за he, she, it 

Пример: 



She plays       -      She doesn’t play ( а не - She doesn’t plays) 

He watches    -      He doesn’t watch 

It runs          -       It doesn’t run 

 

Еве неколку примери со цела реченица: 

потврдна форма одречна форма 

I do homework after school. I don’t do homework after school. 

We play outside every afternoon. We don’t play outside every afternoon. 

They have lunch at school. They don’t have lunch at school. 

She watches TV in the living room. She doesn’t watch TV in the living room. 

He has breakfast at 8.  He doesn’t have breakfast at 8. 

She gets up at 7. She doesn’t get up at 7. 

 

Вежба 1: Пополни, направи одречна форма од глаголот. 

I go to school     -    I don’t go to school 

We have breakfast   -  We _____________ 

They watch TV   -  They  _______________ 

She gets up    -   She _______________ 

He plays    -   He ________________ 

 Вежба 2: Направи одречна форма од дадената реченица. 

Пример: 

They have breakfast at 7 o’clock. 

They don’t have breakfast at 7 o’clock. 

1. I go to school at 8 o’clock. 

 I  __________________________. 

2. We play football every Sunday. 

We ___________________________. 



3. They go to bed at 10 o’clock. 

They _________________________. 

4. David goes to bed at 10. 

David _______________________. 

5. Sarah has English lessons on Monday. 

Sarah ________________________. 

 

 

Како прашуваме? 

Со прашалното зборче DO или DOES . На мекдоснки овие зборчиња значат ДАЛИ. 

На глаголот (кога зборуваме за he, she, it) не му додаваме Ѕ, исто како во одречните 

реченици. Еве неколку примери: 

They get up at 7.   (потврдна реченица) 

Do they get up at 7? (прашална реченица) 

Дали тие се будат во 7? 

Уште неколку примери: 

потврдна реченица прашална реченица 
I play tennis every weekend. Do I play tennis every weekend? 

She goes to school by bus. Does she go to school by bus? 

My sisters have breakfast at school. Do my sisters have breakfast at school?  

Leo has guitar lessons every Friday. Does Leo have guitar lessons every Friday? 

 

 

 

 

 



Вежба 3: Од следните реченици направи прашлни. Следи ги примерите од табелата 

како помош. 

1. My brother plays computer games. 

________________________________________ ? 

2. They watch TV all day. 

________________________________________ ? 

3. Panda bears eat plants. 

________________________________________ ? 

4. James runs fast. 

________________________________________ ? 

5. She makes pizza every weekend. 

________________________________________ ? 

Како одговараме? 

Yes, I do. / No, I don’t. Yes, we do. / No, we don’t 

Yes, you do. / No, you don’t. Yes, you do. / No, you don’t. 

Yes, she does. / No, she doesn’t. Yes, they do. / No, they don’t. 

Yes, he does. / No, he doesn’t. 

 

Следи ги линковите да вежбаш. Учењето може да биде забавно! 

https://www.eslgamesplus.com/present-simple-verbs-game/ 

(игра- Играј ја играта со жабата, трета игра по ред. За секое движење -кликни на 

коцката горе лево во аголот, потоа со кликање одговарај на прашањата. За секој 

точен одговор се движиш напред. Освен оваа игра, пробај да ги играш и другите 

две) 

https://www.eslgamesplus.com/present-simple-tense-action-verbs-interactive-monkey-

game/ 

(Игра- по две зборчиња недостасуваат во секоја реченица, пронајди ги и влечи ги 

во празните полиња. Штом си сигурен дека реченицата е готова, кликни на копчето 

SUBMIT, за следното прашање кликни на копчето NEXT). 

https://www.eslgamesplus.com/present-simple-verbs-game/
https://www.eslgamesplus.com/present-simple-tense-action-verbs-interactive-monkey-game/
https://www.eslgamesplus.com/present-simple-tense-action-verbs-interactive-monkey-game/


https://www.youtube.com/watch?v=WvMsGrdxe84&pbjreload=10 

(видео- Сегашно време) 

https://www.youtube.com/watch?v=1vhL6JwJfbY&pbjreload=10 

(видео- прашална форма, сеегашно време) 

https://www.youtube.com/watch?v=9FnxQsOrUAc 

(видео- прашална форма, сегашно време) 

https://www.youtube.com/watch?v=Jz7BPcnqlXc&pbjreload=10 

(видео- одречна форма, сегашно време) 

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

(видео- одречна форма, сегашно време) 

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

 

 

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

27.04.2020 до 30.04.2020 год. 

1. Обработка- одречна форма, сегашно време 

2. Обработка- прашална форма, сегашно време 

3. Вежби со граматиката, сегашно време 

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 меил: 

ajiram4@gmail.com 

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