
Утврдување на темата- Сегашно време, секојдневни 

активности, Тест 

 

Реши го тетстот даден во прилог. Доколку решаваш во  тетратка, не препишувај 

се- само одговорите. Но, важно е да го запишеш бројот на задачата која ја 

работиш како и бројот на прашањето, за да разберам и да се снајдам во твојат 

работа. 

Обиди се да работиш самостојно. 

 

 

 

 

Обработка, Секојдневни активности, дел 2 

Учебник, стр.64, вежба 1 

Обиди се да ги прочиташ зборовите, дадени се и налинкот превин да ги слушаш, 

потоа да гиповрзеш сосоодветната слика. 

Напиши ги еднаш во тетратката ипреведи ги на македонски. 

https://drive.google.com/open?id=1WXoQVhb245xX6jhECZIR8dGeywsQjLtR 

 

Потоа прочитај го текстот(вежба 2,б) и обиди се УСНО да ги подредиш деловите 

да бидат по редослед. 

https://drive.google.com/open?id=1TRtLL4FdgKFWH4RkNBOq28qbSBrk3TSe 

 

Дали забележа зборови како: usually, sometimes, always, never? 

Овие зборови ни кажуваат КОЛКУ ЧЕСТО  се случувало дејството. 

Еве ги на една скала, да добиеш претстава што значат. 

https://drive.google.com/open?id=1WXoQVhb245xX6jhECZIR8dGeywsQjLtR
https://drive.google.com/open?id=1TRtLL4FdgKFWH4RkNBOq28qbSBrk3TSe


 

Самата слика покажува дека: 

always = секогаш 

usually = вообичаено  

often = често 

sometimes = понекогаш 

never = никогаш 

 

Нив ги користиме ПОСЛЕ лицето за кое зборуваме, а ПРЕД глаголот. 

Lisa always has breakfast at school. 

I usually play basketball at weekends. 

They often have picnic in the park. 

We sometimes visit our friends in Paris in summer.  

Eric never goes to school by bus. 

Забеlежуваш дека зборчињата се наоѓаат меѓу подметот (оној кој говрши 

дејството:Lisa, I, They, We, Eric) и самиот глагол (has, play, visit, go). 



Но, доколку глаголот е СУМ (To BE), тогаш овие зборчиња стојат после глголот 

СУМ: 

We are always happy to see our friends. 

They are usually hungry after school. 

She is often with a smile on her face. 

I am sometimes late for school. 

 

(am, is, are- се всушност форми на глаголот СУМ, во ваков случај, кога глаголот 

во реченицата е am, is или are, овие зборчиња ги пишуваме после глаголот СУМ, 

како во примерите.) 

 

Задача: За да ја извежбаш местоположбата на овие зборчиња, во тетратка речи ја 

вежба 4, стр.65. Подреди ги по ред зборовите. Следи ги упатствата кои ти ги 

дадов погоре. 

 

 

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

18.05.2020 до 22.05.2020 год. 

1. Утврдување на темата, Тест 

2. Обработка, сегашно време, секојдневни активности 

3. Вежби - прилози за 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! 

mailto:ajiram4@gmail.com

