
Обработка- Сегашно време 

Сегашно време (Present Simple Tense) го користиме во нашата комуникација да 

опишеме нешта кои се дел од нашиот секојдневен живот. 

На пример, што правиме секое утро, вечер, за викендите, на лето и слично. 

Некои основни глаголи можете да ги видите на страна 57 во учебникот, вежба 4.  

live = живее 

eat = јаде 

sleep = спие 

hunt = лови 

run = трча 

walk = оди 

climb = се качува 

swing = се лула 

Задача: Напиши ги по 3 пати зборовите за да вежбаш пишување. 

 

eat = јаде 

They eat meat.  (Тие јадат месо.) 

They don’t eat meat. (Тие не јадат месо.) 

 

Одрекуваме со помош на зборчето don’t (do not).  

пример: run    -    don’t run 

              трча    -    не трча 

 

Задача: Сега прочитај го уште еднаш текстот Snow leopards, страна 56 за да 

можеш да ја решиш вежба 5 на страна 57. Пишувај во тетратката. 



Задача: Поврзи. 

1. I live  a) meat 

2. The girls sleep b) in the day 

3. Snow leopards eat c) in a house. 

4. They hunt d) very fast 

5, We run  e) very slowly.   (slowly=бавно) 

6. Elephants walk f) in their beds 

7. The boys climb g) up the trees. 

8. Monkeys swing h) trees. 

 

 

Задача: 

Напиши го спротивното. 

Пример: They sleep in the bedroom.     - They don’t sleep in the bedroom. 

1. They live in the jungle.    - _________________________________ 

2. We walk very fast.         - _________________________________ 

3. I eat oranges.                - _________________________________ 

4. You run in the park.        - _________________________________ 

 

 

* Некои нови зборови од текстот Snow leopards. Дооколку веќе не се 

снајде со помош на речник да ги откриеш нивното значење. Ова ќе ти помогне 

подобро да го разбереш текстот.  

leopards = леопард 

mountain = планина 

Central Asia = Централна Азија 



fur = крзно 

spots = точки 

fruit = овошје 

meat = месо 

caves = пештери 

clever =  паметен 

Вежбај читање на глас. Повторно читај го текстот за Снежните леопарди. 

 

На следните линкови ќе научиш многу зборови(глаголи) кои ќе ти помочнат 

понатаму во изучувањето на секојдневните навики и Сегашно време. 

https://www.youtube.com/watch?v=jOx8sGmKyIE&pbjreload=10 

(проширување на твојот речник со многу нови зборови) 

https://www.youtube.com/watch?v=hzo9me2fdzg&pbjreload=10 

(видео, глаголи) 

https://www.youtube.com/watch?v=4c6FyuetSVo&pbjreload=10 

(видео, глаголи) 

Погледај ги и видеата од минатата недела. 

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

6.04.2020 до 101.04.2020 год. 

1. Обработка- сегашно време 

2. Вежби - сегашно време 

3. Вежби со вокабуларот, вежби читање 

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! 
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