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 СИМБОЛИ: 
 

1. = СЛУШАЈТЕ! 

2. = ФРЛЕТЕ ЈА ТОПКАТА И КАЖЕТЕ РЕЧЕНИЦА! 
 

3.  = ПРАШУВАЈТЕ! 
 

4. = ЗБОРУВАЈТЕ ВО ПАРОВИ! 
 

5.  = ПИШУВАЈТЕ/ ПОПОЛНЕТЕ! 
 

6.  /  = ИГРА СО КОЦКИ 
 

7.  = РАБОТЕТЕ ВО ГРУПИ! 
 

8.  = ЧИТАЈТЕ! 
 

9.  = ЗБОРУВАЈТЕ! 
 

10.  = ОБОЈТЕ/ НАЦРТАЈТЕ! 
 

11.  = ГЛЕДАЈТЕ! 
 

12.  = СЛУШАЈТЕ СНИМЕН ТЕКСТ! 
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МАКЕДОНСКАТА АЗБУКА  

 
 
 

А  а 
(father) 

Б  б 
(boy) 

В  в 
(van) 

Г  г 
(girl) 

Д  д 
(dog) 

Ѓ  ѓ 
(argue) 

Е  е 
(pet) 

Ж  ж 
(pleasure) 

З  з 
(zebra) 

Ѕ  ѕ 
(godzilla) 

И  и 
(pizza) 

Ј  ј 
(yard) 

К  к 
(skin) 

Л  л 
(look) 

Љ  љ 
(azalea) 

М  м 
(moon) 

Н  н 
(nose) 

Њ њ 
(canyon) 

О  о 
(occassion) 

П  п 
(spider) 

Р  р 
(thrilled) 

С  с 
(sun) 

Т  т 
(toast) 

Ќ  ќ 
(cute) 

У  у 
(boot) 

Ф  ф 
(football) 

Х  х 
(hotel) 

Ц  ц 
(cats) 

Ч  ч 
(chocolate) 

Џ  џ 
(jungle) 

 Ш  ш 
(shoe)  

   +  Слушајте и заокружете: 
Т – Д О – У З – С К – Г Ч – Ц 
А – Е Е – И М – Н И – Ј С – К 
Н – Њ Л – Љ П – Б П – Р Ш – Ж 
Ѓ – Џ Џ – Ж С – Ѕ Х – Н С – Ш 
Ф – В Б – В Г – Ѓ Ж - З Џ – Ј 

 

   +  Пишувајте: 
 

      
____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 
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      ЗДРАВО!                                               ДОБАР ДЕН!                                         
                                ДОБРОВЕЧЕР! 
 
            ПРИЈАТНО!                  ДОБРА НОЌ!                    ДОБРО УТРО!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
А: Здраво! 
Б: Здраво! 
А: Јас сум Ана. А вие? 
Б: Јас сум Мајкл. 
А: Како сте Мајкл? 
Б: Добро! А вие?   
А: Добро. 

Б: Јас сум од 
Америка, од Калифорнија. А вие? 

А: Јас сум од Македонија, од Битола. 
Б: Мило ми е! 
А: Мило ми е! 
Б: Пријатно! 
А: Пријатно! 
 
 

: Што е ова? 
 

 
____________ 

 
_____________ 

 
__________ 

 
____________ 

 
___________ 

 
____________ 

 
____________ 

 
___________ 

 
__________ 

 
___________ 

 
____________ 

 
__________ 

 
 

 
__________ 

 
_________ 

 
  

 
НУЛА 

 
ЕДЕН 

 
ДВА 

 
ТРИ 

 
ЧЕТИРИ 

 
ПЕТ 

      

 
ШЕСТ 

 
СЕДУМ 

 
ОСУМ 

 
ДЕВЕТ 

 
ДЕСЕТ 

А: Добар ден! 
Б: Добар ден! 
А: Повелете! 
Б: Сакам хамбургер и 
чаша вода, ве молам!  
А: Нема хамбургер, 
може пица? 
Б: Не, благодарам. Може 
кафе и чаша вода. 
А: Да, може! 
Б: Благодарам! 
А: Повелете! 
Б: Благодарам! 
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ЛЕКЦИИ 
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1. ЈАС СУМ ОД 
ТИ СИ ОД 

1. Слушајте: 

 
         

1.1.  +  
A: коцката (ЈАС, ТИ, ТОЈ...);  Б: коцката (СУМ, СИ, Е...) и кажете реченица! 
Пример: А: ЈАС... 
 Б: Јас СУМ Маја. 
 

1.2. Фатете ја топката и кажете реченица! 
 Пример: А: ТИ... 
   Б: Ти си од Македонија.  
 

1.3. +  Слушајте и пополнете: 
 
 А: Добро утро! 

 Б: _______ _____! 

 А: Како _____? 

 Б: Добро. А ____? 

 А: Добро. Јас _____ Ана, а таа ___ Лидија. А ______? 

 Б: ____ сум Марк, а ______ е Филип. 

 А: Ние ____ од Македонија. А _______?  

 Б: _____ сме од Америка.  

 А: Мило ми е! 

 Б: Мило ми е! 

 

1.3.1. Прочитајте го дијалогот во парови!  
 

1.3.2. Зборувајте за вас и за другите! 

1. ЈАС СУМ... 1. НИЕ СМЕ... 
2. ТИ СИ... 2. ВИЕ СТЕ... 
3. ТОЈ/ТАА/ТОА Е... 3. ТИЕ СЕ... 

Ние сме Марко и 
Тони. Јас сум 
Марко, а тој е 
Тони. Мило ми е! 

Здраво, јас сум 
Маја. А вие? 
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2. : 

 

Марко 

Ана 

 

 

Марко 

Ана 

Јас сум Марко. 
Јас НЕ сум Ана. 

 Јас сум Ана. 
Јас НЕ сум Марко. 

 ЈАС + НЕ + СУМ  
 

2.1. Зборувајте во парови:  
 Пр:  Јас сум Наташа. Јас не сум Ивана. 

  Јас сум од  , јас НЕ сум од . А вие? 
 

2.2.  Зборувајте за личностите од сликите: 
Пр: Тој не е Џастин Тимберлејк. Тој е Жан Рено. 
 Тој не е од Америка. Тој е од Франција. 

 

   
Џастин Тимберлејк Бред Пит и Мишел Обама Анџелина Џоли 

   
Барак Обама и Кејт Винслет Жан Рено Морган Фриман 

 
 
3.  Слушајте: 

Ана: Добар ден! 
Марк: Добар ден! 
Ана: Како сте? 
Марк:  Добро. А вие? 
Ана: Добро. Јас сум Ана, а таа е Лидија. А вие? 
Марк: Јас сум Марк, а тој е Филип. 
Ана: Ние сме од Македонија. ОД КАДЕ СТЕ ВИЕ?  
Марк: Ние не сме од Македонија, ние сме од Америка.  
 Јас сум од Илиноис, а Филип не е од Илиноис, тој е од Аризона.  
 А ОД КАДЕ Е Лидија?  
Ана: Лидија е од Скопје. Јас не сум од Скопје, јас сум од Охрид. 
Марк: Мило ми е!  
Ана: Мило ми е! 

 
 

ОД КАДЕ СТЕ ВИЕ? 
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3.1.  +  за т.3: 
 Од каде е Ана? 
 Од каде е Лидија? 
 Од каде се Ана и Лидија? 
 Од каде е Марк? 
 Од каде е Филип? 
 Од каде се Марк и Филип? 
 Од каде си ти? 
 Од каде сте вие? 
 

3.2.  Прашајте ги сите од групата од каде се! 
 

4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ова е Ана. Таа е од . Таа е МАКЕДОНКА. Ова е Џејн. Таа е од . Таа е _______________. 

Ова е Џон. Тој е од . Тој е АМЕРИКАНЕЦ. Ова е Иван. Тој е од . Тој е _______________. 

Ова е Кате, а ова е Вера. Тие се од . Тие се МАКЕДОНКИ. Ова е Џенифер, а ова е Сара. Тие се од

. Тие се ______________________.     

Ова е Иван, а ова е Кирил. Тие се од . Тие се МАКЕДОНЦИ. Ова е Џон, а ова е Мајкл. Тие се од 

. Тие се ______________________ . 

Ова е Александар, а ова е Билјана. Тие се од . Тие се МАКЕДОНЦИ. Ова е Џон, а ова е Џејн. Тие се 

од . Тие се ______________________. 

 

4.1.  +  Претставете се и прашувајте: 
 Пример:  Јас сум Ана. Јас сум од Македонија. Јас сум Македонка. 
   Јас не сум од Америка. Јас не сум Американка. Од каде сте вие?  

 

 

   
-КА -ЕЦ -КИ -ЦИ 
Македонка Македонец Македонки Македонци 
Американка 
Албанка 

Американец 
Албанец 

Американки 
Албанки 

Американци 
Албанци 

 
 -ЦИ  
 Македонци  
 Американци 

Албанци 
 

 9 
Hosted for free on livelingua.com

https://www.livelingua.com/peace-corps-macedonian-course.php


 

4.2.  + : Пример:  А: Од каде е Елена? 
  Б: Елена е од Македонија. Таа не е Американка, таа е Македонка. 
  

А                 Б 

   

 

   
Елена Бред и  

Анџелина 

 

Вил  Елена 

 

Бред и  
Анџелина 

Вил 

 

       

   

 

   
Ламбе 

 

Џенифер Том и Кејти 

 

 Ламбе Џенифер 

 

Том и Кејти 

 

4.3. Зборувајте за другите од групата! 
Пример: Таа не е Ана. Таа е Сара. Таа не е од Македонија. Таа не е Македонка. Таа е од Америка. 
Таа е Американка. 

 
 

5.  
 

        
       

5.1.   + : 
 Пример: Јас сум Џејн. Јас не сум 

Македонка. Јас сум од Америка. Јас 
сум Американка. Јас сум волонтерка 
на Мировен корпус. А вие?   

 
 

5.2.  Зборувајте за другите од групата: 
Пример: Ти си од Америка. Ти си Американка. Ти си волонтерка на Мировен корпус. Тој е волонтер на 
Мировен корпус. Тие се..... 
 
 
 
 
 

ВОЛОНТЕР на 

ВОЛОНТЕРКА на 

МИРОВЕН 
КОРПУС 
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5.3.     Слушајте и пополнете: 
 
 Добро утро! Јас сум __________. Јас не сум ___ Америка. Јас сум _____________. 

Јас сум од Македонија. ______ е Ана и таа ___ Македонка. Таа е од ________. Ние не сме 

______________ на Мировен корпус. Тој е _______. Тој е волонтер на ___________ корпус. Тој не ___ 

Македонец. Тој е _______________. Таа е  Џесика. Таа е од ____________, исто така. Мајкл и Џесика 

___ Американци и ________________ на Мировен корпус.  

 

5.3.1.  Зборувајте во парови за текстот: 
 1. А: Од каде е Лидија? 
  Б: Лидија е од Македонија. Таа е Македонка. Таа не е од Америка. Таа 
не е Американка. Таа не е .................................................... 
  
 2. Б: Од каде е Ана? 
  А: ..................................................... 
  
 3. А: Од каде е Мајкл? 
  Б: ..................................................... 
  
 4. Б: Од каде е Џесика? 
  А: ..................................................... 
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2. ШТО СТЕ ПО ПРОФЕСИЈА? 
 

1. Слушајте:  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1. Зборувајте како Игор и Лидија! 
 

1.2.   + : 
А: Како се викате?  
Б: Јас се викам ........... А како се викате вие? 
А: Јас се викам ........... Од каде сте вие? 
Б: Јас сум од Македонија, од Скопје. А од каде сте вие? 
А: Јас сум од Америка, од Детроит. 
Б: Мило ми е. 
А: Мило ми е. 

 

2. Слушајте: 

 

2.1.  Зборувајте со колегите за вашата професија! 
 

2.2.  Зборувајте за другите! 

ЈАС СЕ ВИКАМ... 

 КАКО СЕ ВИКАТЕ ВИЕ? 

 ШТО СТЕ ПО ПРОФЕСИЈА?   
ПРОФЕСОР  
А: Ова е Гоце.  
Б: Што е тој по 
професија? 
А: Тој е професор по 
англиски јазик. 

 ПРОФЕСОРКА  
А: Ова е Радмила.  
Б: Што е таа по професија?  
А: Таа е професорка по 
македонски јазик. 

Добар ден!  
Јас се викам 
Лидија. 

   

Добар ден!  
Јас се викам Игор. 
Како се викате вие? 
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2.3.     Слушајте го текстот, пополнете и поврзете (→): 
 

2.4.  +  
Пример:  
А: Од каде е Гоце? 
Б: Гоце е од Скопје. 
А: Што е тој по професија? 
Б: Тој е професор по англиски јазик. 
 
 

 

2.5.  +  Комуникативни вежби - Дијалог во парови  
 
 

3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3.1.   +  
Дали сте вие професор?  Дали сте вие Македонци? 

Дали се тие Американци?  Дали се тие волонтери на Мировен корпус? 

Дали е тој еколог?  Дали сум јас Американка? 

Дали е таа Македонка?  Дали сме ние Албанци? 

ИМЕ ОД КАДЕ Е? ПРОФЕСИЈА 

 
 

ГОЦЕ 

 
 
 
 

СКОПЈЕ__ 

БИЗНИСМЕН

 

  
 

РАДМИЛА 

 
 
 

____________ 

ПРОФЕСОР 

 

 
 

МАЈКЛ 

 
 
 

____________ 

ПРОФЕСОРКА 

 
 

 
 

ЏЕСИКА 

 
 

____________ 

 

ЕКОЛОГ 

 

 Дали сум јас од Македонија? 
 Да, јас сум од Македонија. Јас сум Македонка. 

Х Не, јас не сум од Македонија. Јас не сум Македонка. 

ДАЛИ 
сум јас...? 

ДАЛИ 
сме ние...? 

си ти...? сте вие...? 
е тој/таа/тоа...? се тие 
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3.2.   
_____________________________________? Јас се викам Ивана.      
_____________________________________? Не, не сум Американка.   
_____________________________________? Од Скопје, од Македонија. 
_____________________________________? Не, не сум еколог. 
_____________________________________? Професорка по англиски јазик. 
_____________________________________? Добро, а вие? 

  

3.3.  Зборувајте во парови како во 3.2. 
 

3.4.  Зборувајте за личностите од сликите: 
Дали е Американец? 
Што е по професија? 
Дали е волонтерка на Мировен корпус? 
Од каде е? 
........................................................................................... 
 

                

ДАЛИ 
? 
КАКО 
 ? 

ШТО 
КАДЕ 

? 
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3. ХРАНА 
 

1. Слушајте: 

А: Добар ден! !   

Б: Добар ден!   и  вода, ве молам!  

А: Нема , може ? 

Б: Не, благодарам.  , ве молам!  

А: Нема хамбургер, може ? 
Б: Да, може. Благодарам! 

 

1.1. Вежбајте со партнерот: 

А →  Б→  
 

1.2.  Пишувајте: 
 А       
 

   
 

   
 _________ _________ _________ __________ _________ __________ _________ 

 Б       
 

 
     

 _________ __________ __________ __________ __________ __________ ________ 
 
 

1.2.1. Вежбајте со партнерот: 
А: Што сакате? 
Б: Јас сакам путер. Не сакам месо, сакам салата и супа. Не сакам џем, не сакам сирење, 
сакам кашкавал? А вие?  
А: Јас не сакам леб, сакам... 

 

1.3.  Речник во слики - ХРАНА. 
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1.4. Напишете ( / Х) што  и што :  
Пр.: Јас сакам банана и млеко. Јас не сакам месо и супа. А вие? 

  
 
 
 
 

 

1.5.  Погодете ги имињата на сликите! 
1.5.1. Кажете што сакате и што не сакате вие, како во дијалогот:  

 А: Добар ден! ! 

Б: Добар ден!  , ,  и ! 

А:  ,  ? 

Б: Не, ___________,  . 
 
2.  

 
 

2.1. Фрлете ја топката и кажете реченица! 
Пример:  А: ТИ... 

    Б: ТИ САКАШ КОКА-КОЛА. 
 

2.2.  + : 
ИМЕ 

Што ? Што ? 
   
   
   

 

2.2.1. Зборувајте за другите: 
Пример:  Ти сакаш... Тој... Таа... Тие... 

 
    

  

вие       
партнер       

САКА   
(Таа сака кафе) 

1. Јас САКАМ... 1. Ние САКАМЕ... 
2. Ти САКАШ... 2. Вие САКАТЕ... 
3. Тој/Таа/Тоа САКА Ø... 3. Тие САКААТ... 

Добар ден! 
Повелете, што 
сакате? 

Јас сакам чај. 
Тој сака кафе. 
Ние сакаме 
вода, ве молам! 
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Сакам еден чај, 
една салата и едно 
јајце, ве молам! 

Повелете! 

 
 

 
3.  
 
 
 
 

3.1.  + : 
А: Што сакате? 

  Б: Сакам кафе со млеко, без шеќер. А што сакате вие? 
 

3.2. Зборувајте за другите! 
Пример: Тој не сака леб со џем. Таа сака.... Тие... 

4.  

4.1.  Дополнете ја табелата: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.  
Пример:  
А: Јас сакам еден чај со млеко, едно јајце и една кока-кола. Што сакате вие? 
Б: Jас сакам едно кафе без шеќер, еден хамбургер со кашкавал и една салата. 

 

5. Слушајте: 

Ова е . Тој е од .  

За  (ПОЈАДОК) тој :  без ,  со  и 1 .  

Тој за  (РУЧЕК) : 1  со ,  и .  

За  (ВЕЧЕРА) , тој :  со  и 1 .  
 

ЕДЕН  
-консонант 

ЕДНА  
-а 

ЕДНО  
-о / -е 

леб салама млеко 
путер банана јајце 
   
   
   
   
   
   
   

кафе СО шеќер 

кафе БЕЗ шеќер 
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утро 

 
 

Вечер 

 

ПОЈАДОК РУЧЕК ВЕЧЕРА 

5.1.  + Разговарајте за текстот: 
А:        Б: 
Дали е тој Американец?    Дали е тој Македонец? 
Што сака за појадок?    Што сака за вечера? 
Дали тој сака кафе без шеќер за ручек?  Што сака за ручек? 
Дали Џорџ Клуни сака салата за појадок?  Дали Џорџ Клуни сака супа за вечера? 
 

5.2.  + : 
 ИМЕ Што сакате за појадок? Што сакате за ручек? Што сакате за вечера? 
    
    
    
 

5.2.1. Зборувајте за другите! 
 

5.3.  +  Најдете некој кој... 
 

1.  
за појадок 

 

2.  
 за вечера 

 

3.  
 за ручек 

 

4.  
  за вечера 

 

5.  
 за појадок 

 

6.  
 за ручек 
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6.  

  
Перо ИМА хамбургер. Перо НЕМА хамбургер. 

6.1. Фатете ја топката и кажете реченица! 
 

6.1.1. ИМА 
Пример: А: ТИ... 

 Б: ТИ имаш кока-кола. 
 
6.1.2. НЕМА 
Пример: А: НИЕ... 
 Б: НИЕ НЕМАМЕ хамбургер. 

 
 

7.  +  Комуникативни вежби - Крстозбор 0-10  
 

7.1. Броеви : 
11-19 20 - 90 100 - 900 

 + НА + (Д) ЕСЕТ 
 

 + (Д) ЕСЕТ  + СТО  

11 – единаесет 
15 – петнаесет 

29 – дваесет и девет 
86 – осумдесет и шест 

60 – шеесет 

132 - сто триесет и два 
647 – шесто четириесет и седум 

200 – двесте; 300 - триста 
 

7.2.   Комуникативни вежби - Колку е ..? 
 
8.  Слушајте: 
 
А: Добар ден! Повелете? 
Б: Добар ден! Сакам кафе со млеко и кока-кола. 
А: Повелете! 
Б: КОЛКУ е? 
А: 120 денари.  
Б: Ооо, СКАПО! 

А: Добар ден! Повелете? 
Б: Добар ден! Сакам кафе со млеко и кока-кола. 
А: Повелете! 
Б: КОЛКУ е?  
А: 80 денари. 
Б: Ммм, ЕВТИНО! 

8.1.  Комуникативни вежби – СКАПО/ЕВТИНО 

8.1.1.  Зборувајте како во дијалозите!  
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8.2.  + : 

Пример:  А: Колку е еден чај? 
Б: Еден чај е 75 денари. 
А: Дали е тоа скапо / евтино? 
Б: Тоа е многу скапо. 

А 

          
 150 д.  24 д.  7 д.  89 д.  29 д. 

  
Б 

          
75 д.  150 д.  32 д.  185 д.  15 д.  
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4. НА ПАЗАР  
 

1.  Што е ова? 
 

1.1.  + реченица 
eден 

 
eдна 

 

eдно 
 

   

   

   

   

   

   

 
 
 

 

1.2.  Речник во слики – НА ПАЗАР 
 

1.3.  + : 
 
А  Б 

Дали сакате за појадок? Дали сакате  за вечера? 

Што сакате за вечера? Дали сакате  со ? 

Дали сакате ? Што сакате за појадок? 

Дали сакате  со ? Дали сакате ? 

Дали сакате и ? Дали сакате пица со  и ? 

Што сакате за ручек во Македонија? Дали сакате  и ? 
 
 
 

 
____________ 

 

 

___________ 

  ____________ 
 

 
___________ 

  
___________ 

 

 
___________ 

 
___________ 

 

 
___________ 

 
___________ 

 

 
___________ 

 
___________ 

 

 
___________ 

 
___________ 

 

 
___________ 
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2. Слушајте:   
  
А: Добар ден!   

Б: Добар ден! Повелете! 

А: Сакам 3 лубеници. Колку се? 

Б: Една лубеница е 50 денари,  

а 3 лубеници се 150 денари. 

А: Повелете 150 денари. 

Б: Благодарам, пријатно! 

 

2.1. Зборувајте како во дијалогот: 
А: Добар ден! 

Б: Добар ден, !  

А: Сакам , и . Дали имате? 
Б: Да, имаме. 

А: Колку е   (1 килограм) ? 

Б: 90 . 

А: Тоа е многу !         

Б: Не, не е скапо, е! Дали сакате? 

А: Па, да, сакам.  , 3 кг  и ½ кг (пола кило) , ве молам! 

Б: Повелете! 290 , ве молам! 
А: Повелете и благодарам! Пријатно! 
Б: Пријатно и повелете пак! 
 

       ГРАМ   
 

 

     ЛИТАР 

КИЛО(ГРАМ)   

  ПОЛА (½) КИЛО 
 

2.2.   Вие сте на . Што сакате? 
Пример:  А: Добар ден. Повелете! 
  Б: Добар ден. Сакам пола кило патлиџани, 2 кила компири...... 

 

   
-и 

-ови  
-и -а / -иња 

компир - компири 
леб - лебови  
 

салама – салами 
праска – праски 

кафе – кафиња 
јаболко - јаболка 
јајце - јајца 
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2.3.  Напишете ( / Х) што  и што :  
Пр.: Јас сакам патлиџани и краставици. Јас не сакам компири и портокали. А вие? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
САКАМ ДА 
ПРАВАМ ПИЦА. 

Имам . 

Немам . 

Немам . 

Имам . 

Немам . 

Имам . 

  
ШТО ТРЕБА ДА КУПАМ? 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Треба да купам __________. 
 

Треба да купам __________. 
 

Треба да купам __________. 
 

Треба да купам __________. 
 

 
 
 

ИМЕ 

           
Јас       
       
       
       

ПРАВИ 
1. Јас ПРАВИАМ 1. Ние ПРАВИМЕ 
2. Ти ПРАВИШ 2. Вие ПРАВИТЕ 
3. Тој/Таа/Тоа ПРАВИ Ø 3. Тие ПРАВИАТ Еве, добро! 

Еве, ништо. А ти? 
Што правиш? 

Еј, здраво! Што 
правиш? 
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3.1.  +  Пример: 
 
А: Што сакате да правите? 

Б: Сакам да правам шопска . 

А: Што треба да купите од ? 

Б: Треба да купам ½ кг  и  . 
 

  / /  со /   /  со  /  со  

 
 
Пример:  

А: Добар ден! 
Б: Добар ден! Повелете! 

А: Сакам да купам  и . Дали имате? 
Б: Да, имаме. Колку сакате? 

А: Треба да купам 2 кг  и 3 кг . Колку е 1 кг.? 

Б: 1 кг  е 55 денари, а 1 кг.  е 40 денари. 

А: Оооо, многу скапо! Може  за 40, и  за 30 ден? 
Б: Пааа, не знам... Добро, може. Колку сакате? 

А: 2 кг   и 3 кг , ве молам. 
Б: 170 денари. Повелете пак!  
А: Благодарам и пријатно! 

 

А
→ 

3.2. :  

 

 
 
 
 

 
←
Б 

 24 
Hosted for free on livelingua.com



 

5. САКАМЕ ДА ЈАДЕМЕ 
 

1. ,  и : 
 

ЦРНА 

 

ЦРВЕНА КАФЕАВА ЖОЛТА 

ПОРТОКАЛОВА СИНА БЕЛА ЗЕЛЕНА 

 

1.1.  Комуникативни вежби - Обојте ја желката! 
 

1.2.  Напишете го бројот на линијата: 
Пример: 3. патлиџан - црвена боја 
 

_3. патлиџан 
 

1. кафеава боја 

__. млеко 
 

2. портокалова боја 

__. краставица 
 

3. црвена боја 

__. компир 
 

4. зелена боја 

__. банана 
 

5. жолта боја 

__. портокал 
 

6. бела боја 

 

1.3. : Кажете што  и што : 
Пример: Јас сакам црвена боја, а не сакам црна боја. А вие? 

 

1.4.   и   или  Х 
 

ДАЛИ САКАТЕ...? 
име бела 

боја 
црна 
боја 

црвена 
боја 

жолта 
боја 

портокалова 
боја 

зелена 
боја 

сина 
боја 

кафеава 
боја 

         
         
         

 

1.4.1.  Зборувајте за другите од групата 
Пример: Вие сакате бела и зелена боја. Вие не сакате црвена и кафеава боја. Тој сака црна, сина 
и портокалова боја. Тој не сака црвена и жолта боја... 

 

 25 
Hosted for free on livelingua.com



 

2.  
 

Ова е . Патлиџанот има црвена боја. 
 

Ова се  . Патлиџаните имаат црвена боја. 

Ова е . Праската има портокалова боја. 
 

Ова се . Праските имаат портокалова боја. 

Ова е  . Јаболкото има црвена боја. 
 

Ова се . Јаболката имаат црвена боја. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1.  + : 

А: Добар ден! Повелете, повелете! Имаме тазе и ! 

Б: Добар ден! Треба да купам , и . Дали имате и колку се? 
А: Имаме! ____________ се 100 денари кило, ______________ се 80 денари кило, а ______________ се 
60 денари.  
Б: _____________ се многу скапи и _________________, исто така! __________________не се скапи, но 
се црвени, јас сакам жолти! 
А: Немаме жолти јаболка! 
Б: Добро. Дали може _____________ за 80 денари за кило, а _______________ за 60 денари за кило? 
А: Добро..., колку килограми сакате да купите? 
Б: Од ______________ сакам три кила, а од _________________ сакам две кила. 
А: Тоа е 360 денари. 
Б: Повелете! 
А: Благодарам, повелете пак! 

 

2.2. Зборувајте како во дијалогот и употребете: 

/ / / / / /  

 

2.3.  + : 
Дали се скапи патлиџаните во Америка? 
Колку е млекото во Америка? 
Дали се житарките евтини во Македонија? 
Колку се јајцата во Америка? 
Дали има и колку е сирењето во Америка? 
Колку се кафето и чајот? 

 едн. мн. 

  от  те 

  та  те 

  то  та 
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3. Слушајте: 

Јас ЈАДАМ (смоки). 

Ти ЈАДЕШ (смоки). 
Тој ....................... 
 

3.1. Фрлете ја топката  и кажете реченица! 
 Пример: А: ТОЈ... 
   Б: Тој ЈАДЕ сирење од Македонија. 

3.2.  + :  
 
А       Б 
Што јадете за вечера?      Дали јас јадам овошје за појадок?  
Што јадат во Америка за појадок?    Што јадат во Македонија за ручек? 
Дали јадете месо?       Дали јадете зелена салата за ручек? 
Колку јајца јадете во еден ден?     Дали вие јадете лубеници? 
Дали таа јаде зелени патлиџани?    Дали тој јаде праски за ручек? 

 
4. Слушајте: 

Ова е Вероника. Таа е од Америка. Вероника е докторка по професија. Таа не сака месо. 
Таа е вегетаријанка.  
За појадок сака да јаде овошје или леб со џем и путер.  
За ручек сака да јаде супа со зеленчук, без месо и салата со сирење. Таа не јаде леб за 
ручек. 
За вечера Вероника, исто така, не јаде леб. Сака да јаде компири со кромид.  
Сега таа нема храна во фрижидерот, а сака да прави пица. Вероника треба да купи сирење и 

кечап од продавница и зеленчук од пазар. 
 

4.1.  +  за Вероника од текстот од т.4: 
А     Б 
1. Како се вика таа?    1. Од каде е таа? 
2. Што е по професија?    2. Дали е вегетаријанка? 
3. Што сака да јаде за појадок?   3. Што сака да јаде за ручек? 
4. Што не јаде Вероника?   4. Што јаде за вечера? 
5. Што сака да прави Вероника?  5. Дали има храна во фрижидерот? 
6. Што треба да купи од продавница?  6. Што треба да купи од пазар? 
 

4.2.  Фрлете ја топката и кажете реченица! 
Пример:  
А: НИЕ... 
Б: НИЕ САКАМЕ ДА ЈАДЕМЕ шопска салата без 
кромид. 

ЈАДЕ 
(Тој јаде црвено јаболко) 

1. Јас ЈАДЕАМ... 1. Ние ЈАДЕМЕ... 
2. Ти ЈАДЕШ... 2. Вие ЈАДЕТЕ... 
3. Тој/Таа/Тоа ЈАДЕØ... 3. Тие ЈАДЕАТ... 

САКА ДА ЈАДЕ 
1. Сакам да јадам... 1. Сакаме да јадеме... 
2. Сакаш да јадеш... 2. Сакате да јадете... 
3. Сака да јаде... 3. Сакаат да јадат... 
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4.3.  +  : 
ШТО САКАТЕ ДА ЈАДЕТЕ ЗА... 

ИМЕ ПОЈАДОК РУЧЕК ВЕЧЕРА 

Јас 
   

    

    

    

 

4.3.1. Кажете за другите според т. 4.3.! 
 

5. Слушајте: 
 
 
Таа ПИЕ кафе наутро. Таа САКА ДА ПИЕ кафе со млеко, без шеќер. Таа НЕ САКА ДА 
ПИЕ чај.  
 

5.1.  
 
- Дали пиете: 

                                   
 
- Што сакате да пиете наутро? 
- Дали сакате да пиете Скопско пиво? 
- Дали навечер пиете млеко? 
- Што пиете за ручек? 
- Дали сакате да пиете кафе со шеќер или без шеќер? 
- ..................................... 
 

5.1.1. Зборувајте за другите што  и што  да ! 
 

5.2.  +  : 
Пример:  
А: Тој сака да јаде овошје. А вие? 
Б: Јас не сакам да јадам овошје. Тие сакаат да јадат салата. А вие? 
А: Да, јас сакам да јадам салата... 
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А  ШТО САКАТЕ ДА ЈАДЕТЕ И ДА ПИЕТЕ? Б 

1. Тој (сака / јаде) . А вие? 
 

 
 

1. Тие (сака / јаде) . А вие? 
 

2. Ние (сака / јаде)  . А вие? 
 

 
2. Таа (сака / јаде) . А вие? 

 

3. Тие (сака / јаде) . А вие? 
 

3. Јас (сака / јаде)   . А вие? 

4. Таа (сака / пие)   . А вие? 
 

4. Toj (сака / пие)   . А вие? 

5. Јас (сака / пие)  . А вие? 
 

 
5. Тоа (сака / пие)  . А вие? 

 

5.3.  +  

 Марија 

1. _____________________________________?  1. Таа се вика Марија.   

2. _____________________________________?  2. Од Скопје, од Македонија.  

3. _____________________________________?  3. Таа е актерка.  

4. _____________________________________?  4. Леб со путер и сирење. 

5. _____________________________________?  5. Не сака да пие чај со млеко. 

6. _____________________________________?  6. Месо, компири и салата. 

7. _____________________________________?  7. Не сака да јаде леб за вечера. 

8. _____________________________________?  8. За појадок јаде 2 јаболка. 

9. _____________________________________?  9. За вечера сака да прави пица. 

10. ____________________________________?  10. Многу сака да пие фанта. 

11. ____________________________________?  11. Треба да купи пиперки и јајца. 

  
 

 
 
 
 
 
  

 ДАЛИ ? 
?  ШТО 

КАКО ?  
? КАДЕ ? 
 КОЛКУ ? 
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6. СЕМЕЈСТВО 
 

1. Слушајте: 

 

1.1.  + : 
А  Б 
1. Како се вика семејството?  1. Дали е Марија мажена? 
2. Како се вика сопругот на Марија?  2. Што се Марија и Јован? 
3. Што имаат Марија и Јован?  3. Дали е Филип женет? 
4. Дали Соња има сопруг?  4. Како се вика ќерката на Марија и Јован? 
5. Што се Филип и Соња?  5. Што имаат Филип и Соња? 
6. Како се вика ќерката на Филип и Соња?  6. Како се вика синот на Филип и Соња? 
7. Што е Маја на Зоки?  7. Што е Зоки на Маја? 
8. Дали Маја и Зоки имаат баба и дедо?  8. Дали Марија и Јован имаат внука? 
9. Како се вика дедото на Маја и Зоки?  9. Како се вика бабата на Маја и Зоки? 

1.2. : Прашајте го партнерот: Кој е..?/ Која е..?: 
Пример: А: Кој е Јован? 
 Б: Јован е сопругот на Марија, таткото на Соња и дедото на Маја и Зоки. 
 А: Која е Марија? 
 Б: Марија е сопругата на Јован, мајката на Соња, 

бабата на Маја и Зоки. 
 

 

          мн. ? 
? КОЈ  КОЈА КОЕ КОИ ? 
 ?   ?  
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1.3. : Напишете ги паровите:   и кажете реченица: 
 
 
 
 

 
 
Пример: Марко е женет со Весна, а Весна е мажена со Марко. 
 

 

1.4.  +  Комуникативни вежби - Крстозбор во парови СЕМЕЈСТВО 
 

2. + Слушајте и  пополнете: 

 
 
 
 

  

2.1. : Зборувајте во парови за вашето семејство 
 Пример:  А: Мојата мајка се вика Радмила. Како се вика вашата мајка? 
   Б: Мојата мајка се вика Џенифер. Мајка ми се вика Џенифер.  

 

2.2.  Прашувајте ги колегите од групата: 
 

 
име 

Како се вика ВАШИОТ/ ВАШАТА...? 
СОПРУГ  СОПРУГА СИН ЌЕРКА ТАТКО МАЈКА БРАТ СЕСТРА ДЕДО БАБА 

Џош Х Стефани Х Х Џон Рејчел Дејвид Х Х Х 
јас           
           
           

 

  
ЖЕНЕТ МАЖЕНА 
СОПРУГ ________ 
________ МАЈКА 

СИН ________ 
________ ВНУКА 

ДЕДО ________ 

Ова е МОЕТО __________. 

 
Ова е МОЈОТ _________, Тој се вика Никола. 
 
Ова е МОЈАТА _________. Таа се вика 
Билјана. 
 
Ова се МОИТЕ _______ и _________.  
Мојата сестра се вика Наташа. 
 
Мојот брат се вика Игор. 

 

 
 

 
Татко МИ се вика Никола 
 
Мајка МИ се вика Билјана. 
 
 
Сестра МИ се вика 
Наташа. 
 
Брат МИ се вика Игор. 

Како се викаат ВАШИОТ татко, ВАШАТА мајка, ВАШИТЕ брат и сестра? 

   мн. 
МОЈ(от) МОЈА(та) МОЕ(то) МОИ(те) 

ВАШ(иот) ВАША(та) ВАШЕ(то) ВАШИ(те) 
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2.2.1. Зборувајте во парови за табелата од т.2.2.: 
 Пример: Сопругата на Џош се вика Стефани. Тие немаат деца. Родителите на Џош се викаат Џон 
и Рејчел. Братот на Џош се вика Дејвид. Џош нема сестра и нема баба и дедо. 

 

2.3.  + : Прашувајте за вашите семејства! 
Пример: Како се вика вашата мајка? 

 Дали имате сестра? 
 Како се вика вашиот татко? 
 Дали имате баба и дедо? 
 Од каде се вашите баба и дедо? 
 Дали имате дечко / девојка?   
 Како се вика вашиот дечко / вашата девојка? 
 Од каде е вашиот дечко / вашата девојка? 
 Што сака вашата сестра / вашиот брат за појадок? 
 Дали вашата мајка е вегетаријанка? 
 Дали вашиот дедо јаде месо? 
 Што сака да прави вашиот татко за ручек? 
 ......................................................................  

3. Слушајте: 
 

Ова е Кристина. Таа е од . Таа сега е во 

. Кристина е волонтерка на  и сега живее 

во Куманово со  од Македонија. 

Ова е Џереми. И тој е од . Џереми е 

волонтер на  во , исто така, но тој живее 

во Велес со  од Македонија. 

 

ЖИВЕЕ 
1. ЖИВЕАМ... 1. ЖИВЕЕМЕ... 
2. ЖИВЕЕШ... 2. ЖИВЕЕТЕ... 
3. ЖИВЕЕ Ø.. 3. ЖИВЕАТ... 

 

3.1.   Фатете ја топката и кажете реченица! 
 Пример: А: ТИ...  
    Б: Ти ЖИВЕЕШ во Куманово. 

  

3.2. +  Зборувајте и прашајте го партнерот: 
 Пример:  А: Јас живеам во Велес, КАДЕ живеете вие? 
   Б: Јас живеам во Скопје. 

  

Тој е мојот 
ДЕЧКО. Се 
вика Тоше. 

Таа е мојата 
ДЕВОЈКА. 
Се вика 
Соња. 
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3.3.  Прашувајте за вашите семејства! 
 Пример:  А: Каде живее вашиот татко? 
   Б: Мојот татко живее во Калифорнија. 
 

4. Слушајте и пишувајте : 

Стивен:  ! 

Јован:   !  
Стивен:  Јас се викам Стивен.  
  Како ___  _________ вие? 

Јован:   Јас ___ _______ Јован. Мило ми е! 

Стивен:  Дали сте вие ____ Америка? 

Јован:  Не, јас сум ____ Македонија. Јас живеам _____ Скопје.  

  Од ______ сте вие? 

Стивен:  Јас сум од Америка, но сега живеам ____ Куманово. 

Јован:  Јас сум  по македонски јазик. Јас РАБОТАМ како професор во Куманово. 
   Што РАБОТИТЕ вие? 

Стивен: Јас сум волонтер на  и РАБОТАМ како по англиски јазик. 
 

 
 

 
 
 

 

4.1.  Фатете ја топката и кажете реченица! 
Пример: А: ТАА... 

   Б: Таа РАБОТИ како докторка. 
 

4.2.  Напишете прашања за дијалогот од т.4 и зборувајте во парови : 
 

А  Б 
1. Од _______ е Стивен?  1. ____ каде е Јован? 
2. Каде _______ Стивен?  2. _______ живее Јован? 
3. Што ___  Стивен по професија?  3. ______ работи Јован? 
4. Што ________ Стивен?  4. _____ е Јован по професија? 

 

ШТО РАБОТИ ТОЈ? 
ТОЈ РАБОТИ КАКО ПРОФЕСОР. 

РАБОТИ 
 1. РАБОТИАМ... 1. РАБОТИМЕ... 
 2. РАБОТИШ... 2. РАБОТИТЕ... 
3. РАБОТИ Ø... 3. РАБОТИАТ... 
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4.3. Зборувајте за вас како во дијалогот! 

5. Слушајте: 

 
 

КОЛКУ ГОДИНИ ИМАТЕ? 

5.1.  + : Прашувајте за семејството Петровски: 
 Пример:  А: Јован има 70 години. Колку години има Марија? 

Б: Марија има 63 години. 

5.2.  + : 
 Пример:  Колку години има вашата мајка? 
   Колку години има вашиот татко? 
   Колку години има вашиот син?... 

5.3.  + : 
А  Б 
Како се викате? 
Каде живеете? 
Што сте по професија? 
Што сакате да пиете? 
Што сакате да правите за појадок? 
Што сакате да јадете за вечера? 
Колку години сте вегетаријанец/ка? 
Дали имате деца? 
Колку сестри имате? 
Каде живеат вашите родители? 
Што работите? 

 Од каде сте? 
Што сакате да јадете? 
Дали сте женет / мажена? 
Колку години имате? 
Што сакате да јадете за појадок? 
Каде работите?  
Што сакате да правите за ручек?  
Колку години има вашиот брат?  
Што работат вашите родители? 
Колку години имаат вашите родители? 
Каде живеете? Колку години живеете таму? 
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6.  Слушајте и пополнете ја табелата : 

  
Таа се вика Елена. Таа има 8 години. Таа е МЛАДА. 
 

 
Таа се вика Виолета. Таа има 88 години. Таа е 
СТАРА. 
 

    
  

мал/а/о–и голем/а/о-и убав/а/о-и грд/а/о-и добар/добра/о-и лош/а/о-и 
 

   мн. 
КАКОВ КАКВА КАКВО КАКВИ 

млад млада младо млади 
стар стара старо стари 
мал мала мало мали 

голем голема големо големи 
добар добра добро добри 
лош лоша лошо лоши 
убав убава убаво убави 
грд грда грдо грди 

 

6.1.  Поврзете и кажете реченица: 
 

УБАВО  ПИПЕРКА 
МЛАДА  ЧОВЕК 
СТАР  СЕСТРА 
ДОБРИ  РОДИТЕЛИ 
ГРД  ЖЕНА 
БЕЛО  ДЕТЕ 
ЦРВЕНА  ДЕДО 
ЛОША  СИРЕЊЕ 

 

6.1.1.  + : Прашувајте за именките од в. 6.1 со КАКОВ/КАКВА/КАКВО-КАКВИ! 
Пример: А: Каква е пиперката? 

Б: Пиперката е црвена.  

   мн. 

МЛАД 
татко 

_______ 
сестра 

_______ 
дете 

_______ 
родители 

СТАР 
дедо 

_______ 
баба 

_______ 
вино 

_______ 
професори 
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6.2. Зборувајте за семејството Петровски од т. 5. 
Кој е млад / млада / младо – млади? 
Кој е стар / стара/ старо – стари? 
Дали Зоки е убав или грд? 
Каква е Соња? 
Кој е лош? 
.......................................................... 

6.3. Зборувајте за вашето семејство 
Пример: Ова е баба ми. Таа се вика Џејн. Таа е добра и стара. Има 79 години. 
  Ова е брат ми. Тој се вика Џорџ. Тој е убав и млад. Има 12 години. 
 

7. +  
Бабата има ___ години. Таа е ______.   Братот има ___ години. Тој е _______. 
Дедото има ___ години. Тој е ______.  Сестрата има ___ години. Таа е ______. 
Дедото е ПОСТАР ОД бабата.   Сестрата е ПОМЛАДА ОД братот. 
Тој е НАЈСТАР во семејството.   Таа е НАЈМЛАДА. 

 

7.1. Дополнете ја табелата и кажете реченица 
 

ПОЗИТИВ КОМПАРАТИВ СУПЕРЛАТИВ 
Ø ПО + (придавка) НАЈ + (придавка) 

-млад/млада/младо–млади 
-стар/стара/старо–стари  

-помлад/________/_______-_______ 
-______/постара/_______-________ 

-_______/_______/најмладо-_____ 
-______/_______/______ - најстари 

 

7.2. Зборувајте за семејството Петровски од т. 5. 
 
Колку години има Филип? 
Кој е постар од Филип? 
Кој е најмлад во семејството? 
Колку години има Јован? 
Дали е тој најстар во семејството Петровски? 
Дали е Марија помлада од Јован? 

 

7.3.  +  Зборувајте за вашите семејства: 
 
Пример: А: Ова е баба ми. Таа се вика Џејн. Таа е стара. Има 79 години. Таа е постара од мајка ми. 
  Ова е брат ми. Тој се вика Џорџ. Тој е млад. Има 12 години. Тој е најмлад во семејството. 
  Б: Кој е најстар во семејството? / Кој е подобар од вашата баба? / Кој е најубав?................ 
 

7.4.  + Комуникативни вежби - Kвиз 
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7.5.  Опишете! 
 

 
 

 
 
 
 
Пример:  
А: Арни е поголем од Дени. 
Б: Дени е помал од Арни. 

 
 
 

 
 
 

7.6.  +  Комуникативни вежби – Како се вика и колку години има? 

А: Арни  Б: Дени 
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7. ИЗВИНЕТЕ, КАДЕ Е...? 
 

1. +  Слушајте и пишувајте:  
 
1. Во Куманово 
а. има 
б. нема __________  

__________. 

 8. Во Чикаго 
а. има 
б. нема 

__________. 
2. Во Скопје 
а. има 
б. нема __________ 

__________. 

 9. Во Кратово 
а. има 
б. нема  

__________. 
3. Во Њујорк 
а. има 
б. нема 

__________. 

 10. Во 
Охрид 
а. има 
б. нема __________. 

4. Во Скопје 
а. има 
б. нема 

__________. 

 11. Во Лондон 
а. има 
б. нема 

__________. 
5. Во 
Охрид 
а. има 
б. нема __________.  

 12. Во Л. А. 
а. има 
б. нема 

__________. 
6. Во Велес 
а. има 
б. нема __________. 

 13. Во Битола 
а. има 
б. нема __________. 

7. Во Париз 
а. има 
б. Нема 

__________. 

 14. Во Струга 
а. има 
б. нема  

__________. 
 

1.1.  Речник во слики – ИЗВИНЕТЕ, КАДЕ Е...? 
 

1.2.   и   или  Х 
 
  Дали таму има...? 
ИМЕ ГРАД  
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1.2.1. Зборувајте за другите 
Пример: Мери е од Њујорк. Во Њујорк има пошта, железничка станица, полиција и автобуска 
станица. Таму нема пазар. 
 

2. +  Слушајте и  пишувајте: 
  

КАДЕ Е...? 

 
 

 
  

 
    

_______ _______ _______ _______ _______ _______ ________ _______ 
 

2.1.  +  Зборувајте за објектите од мапата 
 Пример: 
 А: Каде е банката? 
 Б: Банката е меѓу железничката станица и пазарот и спроти црквата / џамијата. Банката е 
зад пазарот и пред железничката станица.  
 

 @ 
 

 

У
 Л

 И
 Ц

 А
  У

 Л
 И

 Ц
 А

 

   

  

  

  

  
  

____________ 
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2.2.  Зборувајте за сликата: 
Пример:  А: Каде е Гоце? 
  Б: Гоце е десно од Маја и лево од Џон. Гоце е меѓу Маја и Џон и спроти Ана.  
 

Маја Гоце Џон 

 
Пол Ана Миранда 

 

2.3. Зборувајте за луѓето од групата! 
Пример: Ти си меѓу (тој/таа) и (тој/таа) и спроти (тој/таа). Ти си лево од (тој/таа) и десно од (тој/таа). 
Таа е до (тој/таа)... Каде е (тој/таа)? 

 

3. Слушајте и  пишувајте: 
 
А: Добро утро! 
Б: Добро утро! 
А: Извинете, јас не сум од тука. Сакам да 

ОДАМ во (_______). Не ЗНАМ каде е.  

Дали ЗНАЕТЕ каде е (________)? 

Б: Треба да ОДИТЕ (_______) 100 метри.  

(_________) е таму, до  

(_________),  (_______) од  
(___________). 
А: Благодарам! Пријатно! 
Б: Ништо! Пријатно! 

 
 

ОДИ 
(Тој оди во парк.)  

 
1. Јас ОДИАМ... 1. Ние ОДИМЕ... 
2. Ти ОДИШ... 2. Вие ОДИТЕ... 
3. Тој/Таа/Тоа ОДИ Ø... 3. Тие ОДИАТ... 

 

ЗНАЕ 
1. Јас ЗНАЕМ... 1. Ние ЗНАЕМЕ... 
2. Ти ЗНАЕШ... 2. Вие ЗНАЕТЕ... 
3. Тој/Таа/Тоа ЗНАЕ Ø.. 3. Тие ЗНАЕАТ... 

 
 

3.1. Фрлете ја топката  и кажете реченица! 
 Пример: А: ТОЈ... 
   Б: Тој ОДИ во школо. 
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тука / блиску 

таму / далеку 

3.2.  + : 
Пример:  А: Јас сакам да одам во Велес. Каде сакате да одите вие? 

Б: И јас сакам да одам во Велес. Дали и Боб сака да оди во Велес? 
А: Не, Боб не сака да оди во Велес. Тој сака да оди во Скопје. 

4. Слушајте: 
Сакам да одам  во кино, но не знам каде е! Како да одам таму? 
 

-     ОДЕТЕ ПРАВО! 

-     СВРТЕТЕ ДЕСНО! 

-      СВРТЕТЕ ЛЕВО! 

-     ЗАСТАНЕТЕ! 

-     ПРОДОЛЖЕТЕ! 

-       ПРЕМИНЕТЕ улица! 
 

4.1. Следете ги инструкциите од партнерот и одете: 
 

Пример:  А: Одете право  А: Свртете десно   

Б:   Б:  
 

4.2.  Комуникативни вежби - Извинете, каде е..? 
 

4.3.  Комуникативни вежби – Мапи со инструкции 
 
5.   Слушајте:  
 

А: Каде живее Оливера? Дали живее ДАЛЕКУ од школото?  

Б: Оливера не живее ДАЛЕКУ од школото. Оливера живее тука,  

БЛИСКУ до школото.  

А: На која улица живее Оливера? 

Б: Оливера живее на улицата „Гоце Делчев“. 

А: Благодарам, пријатно!  
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5.1.  +  : 
 
А      Б 
На _____ улица живеете?    На _____ улица живеете вие? 
_____ живеете блиску до школото?   _____ е пазарот далеку од школото? 
_____ е болницата?     _____ е железничката станица? 
_____ работите? / _____ е тоа?    _____ работите вие? / _____ е тоа? 
_____ да одам од школото до пазарот?   _____ да одам од интернет-кафето до црквата? 
Од _____ сте? / _____ има кино таму?   Од _____ сте вие? / _____ има пазар таму? 
_____ автобуската станица е далеку од тука?  _____ има џамија во градот? / _____ е далеку?   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.2.  +   Напишете прашања и прашувајте ја другата група:  
 

Каде __________________________________________________________________________? 

Што __________________________________________________________________________? 

Како __________________________________________________________________________? 

Дали __________________________________________________________________________? 

Кој ___________________________________________________________________________? 

Колку _________________________________________________________________________? 

КАДЕ  ? ШТО ? 
 ?ДАЛИ 
КОЛКУ КАКО  ? 
 КОЈ/КОЈА/КОЕ-КОИ 
? ? ? ? ? 
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8. ВРЕМЕ 
 

1. Слушајте: 
  
 
 
 
 
 
 
 

   
12 и 10 

12 часот и 10 минути 
(10 минути по полноќ) 

10 до 1 
12 часот и 50 минути 
10 минути до 1 часот  

12 и пол 
12 часот и 30 минути 

 

1.1.  + :  

Пример : А: Колку е часот?  
  Б: Сега е еден часот / тринаесет часот. 

 

1.2.  + : 
Во колку часот...? / Кога...? 
1. ... јадете појадок? 
2. ... пиете кафе наутро? 
3. ... одите на школо? 
4. ... имате пауза? 
5. ... одите дома од школо? 
6. ... правите ручек за семејството? 
7. ... треба да купите зеленчук од пазар? 
8. ... сакате да пиете кафе со пријателите? 
9. ... одите во парк? 
10. ...  сакате да правите вечера? 
11. ... имате аеробик? 
12. ... одите во диско? 

КОЛКУ Е ЧАСОТ? 

А     Б    

    
 

    
_________ _________ _________ _________  _________ _________ _________ _________ 

Извинете, 
колку е часот? 

Сега е дванаесет часот и 
десет минути.  

 43 
Hosted for free on livelingua.com



 

1.3.   Прашувајте ги другите од вашата група: 
 

ВО КОЛКУ ЧАСОТ ...? 
 
 
 
 

ИМЕ ПОЈАДУВАТЕ  РУЧАТЕ  ВЕЧЕРАТЕ   
    
    
    

 

1.3.1.  Погодувајте за луѓето во групата! 
Пример:  
А: Тој (име) појадува во 7 и 50 секој ден. 
Б: Не, тој не појадува во 7 и 50 секој ден. Тој појадува во 7 и 15.  

 
 

2. Слушајте: 

Ова е Горан. Тој е  по македонски јазик и работи во  во центарот на Скопје.  
 
Горан има интересна НЕДЕЛА. 

Горан СЕКОЈ ДЕН, ОД ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТОК  на работа.  

Во ПОНЕДЕЛНИК   во . За појадок јаде  и   без . 

Во ВТОРНИК тој  на пауза во и  со колегите.  

Во СРЕДА по работа ОБИЧНО  во .  

Во ЧЕТВРТОК  да  во  или во . 

Во ПЕТОК  да  дома и да   со ,  и .  

За ВИКЕНД, во САБОТА  во Куманово кај .  

Во НЕДЕЛА  Горан оди на  или во . 
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2.1.  + : 
  

ШТО ПРАВИТЕ ВО...? 
Име понеделник вторник среда четврток петок сабота недела 

 
ЈАС 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

2.2.   + +  Комуникативни вежби - крстозбор Денови од неделата  
 
 

2.3.  Пишувајте во табелата за Горан, според текстот од т.2: 
 

Н
 Е

 Д
 Е

 Л
 А

 

ПОНЕДЕЛНИК појадува во 7.30 
часот 

јаде житарки со 
млеко 

пие чај без шеќер 

ВТОРНИК  
 

  

СРЕДА  
 

  

ЧЕТВРТОК  
 

  

ПЕТОК  
 

  

САБОТА  
 

  

НЕДЕЛА  
 

  

 

2.4.  + :  
 

А  Б 
1. Како се вика професорот од текстот?  1. По што е професор Горан? 
2. Каде работи Горан?  2. Што прави Горан секој ден? 
3. Кога појадува Горан во понеделник?  3. Што јаде Горан за појадок во понеделник? 
4. Што пие Горан во понеделник?  4. Кога има пауза Горан во вторник? 
5. Што прави Горан на пауза во вторник?  5. Каде руча Горан во среда? 
6. Што сака да прави Горан во четврток?  6. Каде сака да јаде Горан во петок? 
7. Дали Горан прави хамбургер во петок?  7. Со што прави пица Горан во петок? 
8. Дали Горан оди на работа за викенд?  8. Што прави Горан во сабота? 
9. Каде оди Горан во недела?  9. Дали Горан оди во музеј во недела? 
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3. Слушајте: 
 

 БАНКАТА 

 

Х 
работи секој ден 

од понеделник до петок 
не работи 

во сабота и во недела 
е ОТВОРЕНА 

од понеделник до петок 
е ЗАТВОРЕНА 

во сабота и во недела 

 

                    мн. 
ОТВОРЕН/ -А/ -О / -И 
ЗАТВОРЕН/ -А/ -О/ -И 

3.1.  + : 
Пример:  
А: (пошта?) - Кога работи поштата? 

 Б: (8.30 – 19.30 недела Х ) - Поштата е отворена секој ден од 8.30  до 19.30 часот. 
 Поштата е затворена во недела.  
   

А  Б 
1. пошта?  1. 8.30 – 19.30 недела Х 
2. 13.00 – 23.00 вторник Х  2. ресторан „КАЛЕ“? 
3. аптека?  3. 9.00 – 22.00 недела Х 
4. 10.00 – 18.00 понеделник Х  4. музеј? 
5. интернет кафе?  5. 24 часа недела Х 
6. 20.00 – 24.00 среда Х  6. театар? 
   

3.2. Читајте го дијалогот: 
 
А: Добар ден! 

Б: Добар ден! 

А: Извинете, каде е пазарот? Треба да купам овошје и зеленчук за семејството. 

Б: Пазарот е блиску, но сега не работи. Пазарот е отворен од 7 до 15 часот, а сега е 16 часот. 

А: А каде има продавница и дали е отворена? 

Б: Да, има една продавница и отворена е.  

Одете право, свртете лево кај банката и продавницата е таму. Отворена е 24 часа. 

 А: Благодарам, пријатно! 

 Б: Пријатно 

 

3.2.1.  Зборувајте како во дијалогот од т. 3.2. 
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4. Слушајте: 
 

   

   

   

   
 

4.1. +  Комуникативни вежби - крстозбор Месеци 
 

5. Слушајте: 
ЈАНУАРИ е ПРВИОТ МЕСЕЦ во годината. Маја има роденден НА ВТОРИ јануари. Братот на 
Маја има роденден во ФЕВРУАРИ, тој има роденден на ТРЕТИ февруари. Мајката на Маја има 
роденден во МАРТ, таа има роденден на ЧЕТВРТИ март. Таткото на Маја има роденден во 
АПРИЛ, тој има роденден на ПЕТТИ април. Бабата и дедото на Маја имаат роденден во ист месец, 
тие имаат роденден во АВГУСТ. Бабата има роденден на СЕДМИ август, а дедото на ОСМИ 
АВГУСТ. Кога некој има роденден, мајката на Маја прави торта, таткото купува храна и сокови, а 
братот на Маја е ди-џеј.  

 

5.1. Пополнете: 
МЕСЕЦИ 

1.ЈАНУАРИ е првиот месец во годината 7.ЈУЛИ е ________ месец во годината 
2.ФЕВРУАРИ е вториот месец во годината 8.АВГУСТ е ________ месец во годината 
3.МАРТ е третиот месец во годината 9.СЕПТЕМВРИ е ________ месец во годината 
4.АПРИЛ е четвртиот месец во годината  10.ОКТОМВРИ е ________ месец во годината 
5.МАЈ е петтиот месец во годината  11.НОЕМВРИ е ________ месец во годината 
6.ЈУНИ е _______ месец во годината 12.ДЕКЕМВРИ е ________ месец во годината 

 

5.2.  + :        
 
Кој е првиот месец во годината? 
Кога е роденденот на Маја? 
Во кој месец е роденденот на братот на Маја? 
На кој датум е роденденот на братот на Маја? 
Кога има роденден мајката на Маја? 
Во кој месец е роденденот на таткото на Маја? 
На кој датум има роденден таткото на Маја? 
Во кој месец се родендените на бабата и на дедото? 
На кој датум има роденден дедото на Маја? 
На кој датум има роденден бабата на Маја?  
 
 

       мн. 
прв(и)/ -А/ -О / -И 
втор(и)/ -А/ -О/ -И 
трет(и)/ -А/ -О/ -И 
четврти/ -А/ -О/ -И 
петти/ -А/ -О/ -И 
шести/-А/-О/-И 
седми/-А/-О/-И 
осми/-А/-О/-И 
деветти/-А/О/-И... 
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5.3.  + : 
Пример:  А: Кога е вашиот роденден? 
  Б: Мојот роденден е на дваесет и први јули. А кога е вашиот роденден? 
 

5.4.  + : 
1. Кој е најубав месец во годината? 
2. Кога е роденденот на вашиот дечко/ вашата девојка? 
3. Во кој месец одите на одмор? 
4. Кога е роденденот на вашиот прв дечко / вашата прва девојка? 
5. Кога е Нова година? 
6. Кој датум е денес? 
7. Кој е шестиот ден во неделата? 
8. Дали вашата втора кола е „хонда“? 
9. Кога прават ајвар луѓето во Македонија? 
10. Како се вика третиот претседател на Америка? 
11. Кога има џез-концерт во вашиот град? 
12. Која е третата планета? 
13. Дали десеттата недела е последната недела од PST? 
14. Кога е Ноќта на вештерките? 
15. На кој датум е последниот ден од PST? 
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АЈДЕ ДА ВЕЖБАМЕ И ДА ПОВТОРИМЕ!  
1 

1.  Напишете збор до буквите: 
 
Пример: ј - јајце 
ј_____  с_____  д______ н_____ м______ к______ 
а_____  у______ о______ а_____  и______ о______ 
с_____  м_____ б______   р______ р______ 
    р______   о______ п______ 
    о______   в______ у______ 
    в______   е______ с______ 
    о______   н______ 
    л______ 
    е______ 
    ц______ 

2.  +  
 Од каде е...? / Од каде се...? 

 
Ванеса  

Ванеса не е од М___________, таа не е Македон___.  

Ванеса е од А_________. Таа е Американ___. 

 
Блажо 

 

Блажо не е______________________________________________.  

Блажо е ________________________________________________. 

 
 Џон    Мајкл  

Џон и Мајкл____________________________________________.  

______________________________________________________. 

 
Елена   Деспина 

 

______________________________________________________. 

______________________________________________________. 

 
Хедер  Метју   Моли  

______________________________________________________. 

______________________________________________________. 

 
Лазар   Елена  Трајко 

 

_____________________________________________________. 

_____________________________________________________. 

 

3.  Напишете ги прашањата: 
____________________________?  Јас се викам Сузана. 
____________________________?  Имам 24 години. 
____________________________?  По професија јас сум актерка. 
____________________________?  Од Македонија. 
____________________________?  Во Скопје. 
____________________________?  Да, имам една сестра. 
____________________________?  Не, не сум мажена. 
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____________________________?  Да, имам дечко. 
____________________________?  Пица. 
____________________________?  Кафе без шеќер. 
 

3.1.  + Прашувајте го вашиот партнер како во т. 3.  
 

3.2. Зборувајте за Миле и за Весна: 
 

А. МИЛЕ ТРАЈКОВСКИ 
35 години 
бизнисмен 
Македонија 
Кавадарци 
еден брат 

женет 
две деца 

грав 
ракија 

Б. ВЕСНА ИЛИЕВСКА 
50 години 

професорка 
Македонија 

Охрид 
две сестри 

мажена 
едно дете, две внуки 

риба 
вино 

 

3.3.  + Прашувајте го вашиот партнер за брат/сестра, дечко/девојка... како во т.3.2 
 

4.  Комуникативни вежби – Eден/една/едно – многу 
 

5.  Прашувајте ги сите од групата: 
 

ШТО ЈАДЕТЕ ОБИЧНО ЗА... 

ИМЕ (i)    

ЈАС    
    
    
    

 

5.1. Зборувајте за другите од групата: 
Пример:  
А: Што сака да јаде ______ за појадок? 
Б: За појадок таа/тој сака да јаде житарки со млеко.  
А: .......................................................... 
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6.  +  
Пример:  
А: Колку е три плус пет? 
Б: Три плус пет е осум. А колку е два плус шест? 
А: Осум, исто така. 
 

Прашајте то вашиот партнер: 
Колку е ......? 

А.  
• 3+5=? 
• 15+4=? 
• 20+70=? 
• 40+27=? 
• 90+50=? 
• 220+66=? 
• 313+25=? 
• 500+227=? 

 Б.  
• 2+6=? 
• 16+4=? 
• 19+25=? 
• 80+40=? 
• 27+33=? 
• 300+337=? 
• 550+222=? 
• 823+66=? 

 

7.  + Прашувајте го партнерот колку денари се продуктите: 
Пример:  
А: Колку денари се чоколадите? 
Б: Чоколадите се 40 денари. 
 

А 
чоколади – ???   
сокови – 50  
портокали – ??? 
банани – 60 
јајца – ???    
јаболка – 20 
патлиџани – ???   
пиперки – 20  
масло – ???  
путер – 80  
млеко – ??? 
сирење – 80 

 Б 
чоколади – 40   
сокови – ??? 
портокали – 40 
банани – ??? 
јајца – 50   
јаболка – ??? 
патлиџани – 60   
пиперки – ??? 
масло – 45 
путер – ???  
млеко – 45 
сирење – ??? 

 

7.1. Најдете 2 продукта што имаат иста цена: 

А. Пиперките и јаболката се по 20 денари. 

Б. _________ и _________ се по 40 денари. 

В. _________ и _________ се по 50 денари. 

Г. _________ и _________ се по 60 денари. 

Д. _________ и _________ се по 80 денари. 

Ѓ. _________ и _________ се по 45 денари. 
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8.  +  Прашајте го партнерот: 
 

А  Б 
Што сакате да правите? 

 
Што имате? 
 ,  и  
Што немате? 
  и  
Што треба да купите? ??? 

    
Б  А 
Што сакате да правите? 

 
Што имате? 
 ,  и  
Што немате? 
  и  
Што треба да купите? ??? 

 

8.1.  + Правете дијалози за: супа, омлет, мусака, овошна салата... како во т. 8 
 

9. + Комуникативни вежби – Обојте! 
 
10.  Најдете 13 зборови поврзани со сликата: 
 

 
 

С Ш Ф Д Е Д О Ќ Љ Е 
Е Е Џ К О И Ж Е Ѕ Р 
С Б М А Ј К А Р Ќ А 
Т Р А Е Е И Л К Ч З 
Р А К Б Ј Ѓ Ж А Ш В 
А К Д Б А С И Н Т Е 
Т А Т К О Н Т А П Д 
О Љ Ф Г Ј К Р В Б Е 
В Н У К А Б Н З О Н 
А С О П Р У Г А А К 

 

10.1.  Направете приказна со зборовите од т. 10 
Пример: Моето семејство живее во Невада........... 
 
 
 
 

 52 
Hosted for free on livelingua.com



 
 

10.2.  + Зборувајте за вашите семејства: 
Пример: Дали имате сестра? / Колку години има таа? / Што работи?.......... 
Да, имам сестра. Таа има 36 години. Таа работи во болница, таа е докторка................. 

  

11.  Пополнете ги дијалозите според мапата: 
 

 

 

   
 
 

 
 

 
 

 
 
1. 
А: Извинете, каде е продавницата? 
Б: Продавницата е ______ џамијата и поштата, ________ киното и ______ ресторанот. 
А: Благодарам. 
 
 
2. 
А: Извинете, каде е аптеката? 
Б: Аптеката е _______ ___ киното, ______ поштата и ______ железничката станица. 
А: Благодарам. 
 
 
3. 
А: Извинете, дали знаете каде е киното? 
Б: _____________________________________________________________________. 
А: Благодарам. 
 
 

11.1.  Разговарајте во парови за објектите од мапата, како во дијалозите од т.11 
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12.   Прашајте ги сите од групата: 

КОГА (ОДИ) НА...? 

ИМЕ 

  
 

Професорот во сабота и во вторник понеделник, вторник, 
среда, четврток и петок / 

    
    
    
 

12.1. Зборувајте за другите од групата, според т.12 

 

13.   + : Колку е часот? 

 A   Б 

1. 

     

1. 

 

2. 

 

2. 

 

 

3. 

     

3. 

 

4. 

 

4. 
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14.  Прашајте ги сите од групата: 

КОГА Е  НА...? 
ИМЕ 

 ВАШАТА МАЈКА ВАШИОТ ТАТКО ВАШИОТ БРАТ/СЕСТРА 

професорот 22 март  16 ноември  1 јуни  
јас    

    
    
    

 

14.1.  Зборувајте за вашиот роденден и за другите од групата, според т.14 
 

15.  + Прашувајте и одговарајте: 

А  Б 
1. Како се викате? 1. Од каде сте? 
2. Што сте по професија? 2. Што работите? 
3. Дали сакате кафе со шеќер? 3. Како се вика вашата мајка?/ Каде живее 

таа? 
4. Што сакате да јадете за појадок? 4. Дали знаете колку е едно турско кафе во 

Македонија? 
5. Што сакате да пиете навечер? 5. Дали сте волонтер/волонтерка на Мировен 

корпус? 
6. Дали сте вегетаријанец / вегетаријанка? 6. Колку години имате? 
7. Дали знаете колку е еден леб во Америка? 7. Што сакате да јадете за ручек? 
8. Што пиете наутро? / А навечер?  8. Дали сте професор/ка? 
9. Кога е вашиот роденден? 9. Дали сте вие Македонец/Македонка? 
10. Во колку часот појадувате? 10. Што купувате кога одите на пазар? 
11. Дали сакате бурек со јогурт? 11. Дали сакате да јадете леб, путер и џем? 
12. Што сакате да правите за вечера? 12. Што треба да купите за шопска салата? 
13. Каде живее вашето семејство во Америка? 13. Како се вика вашиот „татко“ од 

Македонија? 
14. Дали имате дечко/девојка? / Како се вика? 14. Колку пари се пиперките во Македонија? 
15. Што правите во Македонија? 15. Дали сакате да пиете млеко? 
16. Дали знаете каде е поштата во вашиот град 

/ вашето село? 
16. Во колку часот вечерате? 

17. Дали сакате да јадете месо? 17. Кога е роденденот на вашиот брат / сестра? 
18. Колку години има вашиот брат/сестра? 18. Кој е најстар во вашето семејство? 
19. Дали имате помлад брат? 19. Дали имате постара сестра? 
20. Во колку часот одите на часови по 

македонски јазик? 
20. Каде сакате да одите за викенд? 
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9. СЕКОЈ ДЕН 
 

1.  Слушајтe:  
 

 Ова е Давор Стојановски. Тој __________ во Скопје и __________ како професор по македонски јазик. 

Давор оди на работа секој ден од понеделник до петок. Тој  СТАНУВА во 6 часот, потоа  

СЕ МИЕ и  СЕ ОБЛЕКУВА. Давор појадува дома,  јаде омлет со сирење или леб со путер и 

џем. По појадокот Давор ЧИТА ВЕСНИК и ________ кафе со сопругата. Во 7 часот Давор 

 ИЗЛЕГУВА од дома и оди на работа. Давор не  ДОЦНИ на работа. Кога  

ПРИСТИГНУВА, Давор прво чита и-меил, а потоа ПИШУВА  ПИСМА за пријателите 

во Франција. 

1.1. + Зборувајте за Давор: 
А 
1. Каде живее Давор? 
2. Каде оди секој ден? 
3. Каде појадува Давор? 
4. Што прави Давор по појадокот? 
5. Што прави Давор во 7 часот? 
6. Што прави тој кога пристигнува на работа? 

Б 
1. Што работи Давор? 
2. Што прави Давор секој ден во 6 часот? 
3. Што појадува Давор? 
4. Со кого пие кафе тој? 
5. Дали Давор доцни на работа? 
6. Што прави потоа? 

 

1.2.  +  Прашајте ги сите од групата: 
КОГА ОБИЧНО...? 

Име 

 
 

книги   
 

писма  
Jас       
       
       
       

 

1.2.1.  Зборувајте за некој од групата, според т.1.2: 
Пример: Тој обично станува во 6.30 часот секое утро, се мие во 6.45 часот и се облекува до 7 часот. Од 
дома излегува во 7.15. Навечер чита книги, а за викенд пишува писма. 
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2.  Слушајте и пишувајте : 

Давор Стојановски 100% (____________) е на време 

на работа. Тој 0% (____________) не доцни. Давор 

80% (_________) работи на компјутер. Тој 10% 

(__________) пие чај на работа, бидејќи повеќе сака 

кафе. 60% (___________) има пауза од 12 до 13 

часот, но 30% (_____________) не оди на пауза бидејќи има многу работа. 

 

2.1.  + : 
Пример: (100%) - Што правите секогаш?  
   Јас секогаш пијам кафе наутро. А вие? 
   Јас секогаш купувам леб наутро. 
 

 
ШТО ПРАВИТЕ...? 

ИМЕ 100% 80% 60% 30% 10% 0% 
ЈАС       

       
       
       

 

2.1.1.  Зборувајте за другите од групата според т.1.2: 
Пример: Тој (име) секогаш пие кафе без шеќер. Никогаш не јаде месо... 

 
 

2.2.  +  Напишете (А за Џејн, Б за Горан):  
Во колку часот обично станува? 
Што прави потоа? 
Кога појадува? 
Што појадува понекогаш? 
Што пие секогаш со појадокот? 
Во колку часот обично излегува од дома? 
Во колку часот е на работа?  
Дали понекогаш доцни на работа? 
 

    НИКОГАШ  
0% 

    

    10%  
РЕТКО 

    

   30% 
ПОНЕКОГАШ  

   

  60%  
ОБИЧНО 

  

 80%  
ЧЕСТО 

 

100%  
СЕКОГАШ 
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А  

 
Џејн 

Џејн обично станува во 8 и 15.................... 
 
 
 
 
 
 
 

 
Б  

 
Горан 

Горан секогаш станува во 7 и 15. 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3. Погодувајте (А за Горан, Б за Џејн) и  пополнете: 
Пример:  
А: Јас мислам дека Горан секогаш станува во 7 и 45. 
Б: Не, Горан секогаш станува во 7 и 15.  
 
 

3.    Слушајтe: 

Давор работи до 15 часот. Потоа оди дома и ________ со семејството. По ручекот секогаш 

 СЕ ОДМОРА. Понекогаш  СЛУША музика или  ГЛЕДА телевизија. 

Давор често ___________  писма или  РАЗГЛЕДНИЦИ за пријателите во Америка. 

Кога има време, Давор обично ________ книги, а понекогаш чита весници. Навечер Давор -

излегува со пријателите. За викенд обично  СЕ ШЕТА со децата во парк и  СЕ ВРАЌА 

дома ДОЦНА.  ЛЕГНУВА околу 22 часот и  СПИЕ 8 часа.  
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3.1. + Зборувајте за Давор: 
 

А 

1. До колку часот работи Давор? 

2. Што прави по ручекот? 

3. Што прави Давор често? 

4. Што чита понекогаш? 

5. Што прави Давор за викенд? 

6. Во колку часот легнува? 

Б 

1. Што прави Давор по работа? 

2. Како се одмора Давор? 

3. Што прави обично Давор кога има време? 

4. Што прави навечер? 

5. Кога се враќа дома? 

6. Колку часа спие Давор? 

 

3.2.  Речник во слики – Глаголи 2, СЕКОЈ ДЕН 
 

3.3.  + Прашајте ги сите од групата: 
 

КОЛКУ ЧЕСТО...? 
име 

 
по полноќ 

   
разгледници 

 
рано 

јас      
      
      
      
 

3.4.  Зборувајте за некој од вашето семејство, како во т.3.3: 
Пример: Мајка ми ретко се враќа дома од работа на пладне. Таа никогаш не слуша музика, но често 
чита книги. Ретко пишува разгледници за пријателите. Мајка ми секогаш легнува рано. Обично гледа 
телевизија пред да спие... 
  

3.5.  + : 
Пример:  
А: Кога обично се враќате од школо? 
Б: Јас обично се враќам од школо во 12 и 30. А вие, кога се враќате од школо? 
А: Јас обично се враќам од школо во 13 часот бидејќи по школо одам на интернет. 

• Кога обично се враќате од школо? 
• Дали секогаш ручате со семејството? 
• Кога се одморате? 
• Како се одморате? 
• Колку често слушате музика? 
• Каква музика сакате да слушате? 
• Што гледате обично на телевизија? 
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• Кога гледате телевизија? / Што гледате често? 
• Што сакате да читате? 
• Колку често читате весници? 
• Што пишувате повеќе, писма или разгледници? 
• Кога и каде се шетате? 
• Дали вечерате дома или во ресторан? 
• Дали често излегувате со другите волонтери? 
• Каде излегувате обично? 
• Во колку часот обично легнувате? 
• Колку часа спиете? 

 

3.6.  Направете приказна со новите зборови од т.1 и од т.2  
Пример: Бобан е бизнисмен. Секој ден тој............................................................. 
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10. СРЕЌЕН ПАТ!   
 

1. +  Слушајте и пишувајте: 

Елена сака да знае каде е железничката станица, затоа што многу сака да  ПАТУВА со  (_____). 

Таму има многу  (__________), многу возови, многу луѓе што сакаат да патуваат и многу е 

интересно. Ретко патува со  (________) бидејќи (________) е многу поскап од билетот 

за воз, а таа нема многу  (_______). (_________ _______) обично е поевтин од

  (_________  __  ________ _________), па секогаш купува повратен билет од 

(______________) на железничката станица.  
        

1.1.  + : 
 
A 
1. Што сака да знае Елена? 
2. Што има на железничката станица? 
3. Зошто Елена почесто патува со воз? 
4. Каков билет купува Елена најчесто? 
 

Б 
1. Зошто сака да знае каде е железничката? 
2. Дали често патува со автобус? 
3. Дали повратниот билет е поскап од билетот 

во еден правец? 
4. Каде купува билет Елена? 

 

1.2.  + + : 
Пример: 
А: Што сакате повеќе, да патувате со дечкото / девојката или со пријателите? 
Б: Повеќе сакам да патувам со пријателите. 
А: Зошто сакате да патувате со пријателите, а не со дечкото / девојката? 
Б: Затоа што е поинтересно......................................  

 
ШТО (САКА) ПОВЕЌЕ, ДА (ПАТУВА)... 

1. со дечко/девојка или со пријатели? Зошто?  

2. навечер или преку ден? Зошто?  

3. со воз или со автобус? Зошто?  

4. во Македонија или во Америка? Зошто?  
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1.2.1.  Зборувајте за вашиот партнер од т. 1.2 
Пример: Таа повеќе сака да патува со дечкото зашто тоа е романтично. 
 

1.3.  Вежбајте со партнерот: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

2. +  Слушајте и пишувајте: 
 

Здраво, јас се викам Катерина. Сакам да патувам со  АВИОН во Москва. Треба да 

купам билет, но немам пари на мојата  КРЕДИТНА КАРТИЧКА. Морам да одам 

во  МЕНУВАЧНИЦА и да сменам евра. Во Москва можам да се шетам или да одам во 
многу музеи. Многу сакам да патувам!!! А вие? 
 

Здраво, јас се викам Кирил и не сакам многу да патувам, па затоа не морам да имам  

 ПАСОШ. Јас не знам да возам  АВТОМОБИЛ, но не можам да возам и 

 ТОЧАК. Често одам  ПЕШКИ и затоа не треба да купувам билети за автобус 

. Јас сакам да патувам само со  БРОД. 
 

а. 

А: Колку е еден за Скопје? 
Б:  или ? 
А: . 
Б: 300 денари. 
А: Благодарам! 
 

  

 

б.  

А: Во колку часот има  за Битола? 

Б: Во . 

А: На кој ?  

Б: На  број 3. 
А: Фала.  

в. 

А: Дали има  за  во 
? 
Б: Да, има. 

A: Колку  е билетот до Прилеп? 
Б: 480 денари. 

А: Еден , ве молам. 
Б: Повелете! 
А: Благодарам! 
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2.1.  +  
 
А      Б 
Што знае да прави Катерина?  Што треба да купи Катерина?   
Што не сака да прави Кирил?  Што не мора да има Кирил? 
Каде мора да оди Катерина?  Што треба да прави таму? 
Што не знае Кирил?    Што може да прави Катерина во Москва? 
Што сака да прави Катерина многу? Што не може да прави Кирил? 
Што не треба да купува Кирил?  Со што сака да патува Кирил?  
 

2.2.  +  Поврзете и  кажете што сака/треба/ мора/може/знае да прави Катерина: 
 
Пример:  
А: Што знае да прави Катерина? 
Б: Катерина знае да зборува руски јазик. 
 
ЗНАЕ  

 
 

ДА 

зборува руски јазик. 
ТРЕБА смени пари. 
МОРА купи билет. 
МОЖЕ оди во музеј. 
САКА патува во Москва. 
 

2.3.  +  Поврзете и  кажете што НЕ сака/треба/ мора/може/знае да прави Кирил: 
Пример: 
А: Што не може да прави Кирил? 
Б. Кирил не може да вози точак. 
 
не МОЖЕ  

 
 

ДА 

вози точак. 
не ТРЕБА има пасош. 
не МОРА вози автомобил. 
не ЗНАЕ купува билети за автобус. 
не САКА патува многу. 
 
 

2.4.  Речник во слики – СРЕЌЕН ПАТ 
 

2.5.  + : 
Колку пасоши имате? 
Каков пасош имате? 
Дали имате кредитна картичка? 
Колку често купувате со кредитна картичка? 
Кога одите во менувачница? 
Каде е менувачницата во вашиот град? 
 
 
 

 63 
Hosted for free on livelingua.com



 

2.6.  + : 
Пример:  А: Дали сакате да патувате со воз? 
  Б: Да, сакам да патувам со воз. 
  А: Каде...? 
 

НАЈДЕТЕ НЕКОЈ КОЈ САКА ДА ПАТУВА СО: 
 

   
 

 
 

Име       

Каде       

 

2.7.  +  Кој вози што? Поврзете! 
 
Пример:  
А: Што вози Томас? 
Б: Јас мислам дека Томас вози воз. 
 
 

 
Томас 

 
Маверик 

 
Ленс Армстронг 

 
Михаел 
Шумахер 

 
Попај 

     

   
 

 

 
 

2.8.   и   или  Х 
ДАЛИ ЗНАЕТЕ ДА ВОЗИТЕ...? 

ИМЕ 

    
 

 
јас       
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2.8.1. Зборувајте за другите од групата според т. 2.7. 
Пример: Таа не знае да вози авион, но знае да вози кола, точак и автобус. Исто така, не знае да 
вози воз и брод. 

 

3. + Слушајте и  пополнете: 

 

3.1. +  + : 
 

 
Пример: 
А: Во колку часот поаѓа/тргнува возот од Скопје за Кочани? 
Б: Возот од Скопје за Кочани поаѓа/тргнува во 9 часот и 15 минути. 
А: На кој перон? 
Б: На перон број 2. 
А: Во колку часот пристигнува/доаѓа во Кочани? 
Б: Во Кочани пристигнува/доаѓа во 11 часот и 10 минути. 
А: Дали возот за Кочани доцни? 
Б: Не, не доцни, на време е. 

 

3.2. Комуникативни вежби (А и Б) -  дијалог Среќен пат! 

 

 ОД    С К О П Ј Е 

  
ДО/ЗА 

 
ПОАЃА/ТРГНУВА 

ВО 
 

НА ПЕРОН 

 
ПРИСТИГНУВА/ 

ДОАЃА 
ВО 

 
ДОЦНИ 

Кочани _________ _____ _________ / 

А ОД    С К О П Ј Е Б ОД    С К О П Ј Е 

 
ДО/ЗА 

поаѓа / 
тргнува 

  

перон 

пристиг-
нува / 
доаѓа 

 
доцни 

  
ДО/ЗА 

поаѓа / 
тргнува  

перон 

пристиг-
нува / 
доаѓа 

 
доцни 

Кочани    9.15      2 11.10 / Кочани    9.15      2 11.10 / 
Битола     Битола    10.30      5 13.20 15мин. 
Велес    11.55       3 13.10 5 мин. Велес     
Штип     Штип    15.20      4 16.00 / 
Тетово    6.35      6 7.10 10мин. Тетово     
Кичево     Кичево    13.10      5 15.05 30мин. 
Прилеп   8.25      3    10.30 / Прилеп     
Неготино     Неготино    14.40      1 16.20 / 
Гевгелија   13.50      4 17.15 35мин. Гевгелија     
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3.3.  Правете дијалози употребувајќи ги следниве фрази и прашања: 
 

А 

 

Б 

 

• САКАМ ДА ПАТУВАМ ЗА... 
• ВО КОЛКУ ЧАСОТ ПОАЃА ВОЗОТ / АВТОБУСОТ...? 
• НА КОЈ ПЕРОН? 
• КОЛКУ ПАРИ Е ЕДЕН БИЛЕТ ВО 1 ПРАВЕЦ? 
• КОЛКУ ПАРИ Е ПОВРАТЕН БИЛЕТ? 
• ВО КОЛКУ ЧАСОТ ПРИСТИГНУВА/ДОАЃА ВО...? 
• ДАЛИ ДОЦНИ? 

 
 

3.4.  +  Најдете ја грешката и поправете ја! 
 
1. Ристо сакам да патувам со воз.  
Ристо сака да патува со воз. 
2. Кога поаѓаат автобусот од Куманово зад Свети Николе? 
______________________________________________? 
3. Повратно билет е 200 денар. 
______________________________________________. 
4. Во билетарата работат една стара маж. 
______________________________________________. 
5. Кога патувам во авион, сакам да седи до убави жени. 
______________________________________________. 
6. Возот доцнат 35 минути. 
______________________________________________. 
7. Децата сакам да возам точак. 
______________________________________________. 

 

3.5. Поставете прашања за следниве одговори: 
 
1. ______________________________ ?  Возот пристигнува во 10 часот. 

2. ______________________________ ?   Обично патувам со воз. 

3. ______________________________ ?   Да, возот за Атина доцни 90 мин. 

4. ______________________________ ?   Да, знам да возам кола. 

5. ______________________________?  Возот тргнува во 7 и 30. 

6. ______________________________?  На перон број 1. 

7. ______________________________?  Повратен билет е 110 денари. 

8. ______________________________?  Никогаш не патувам со брод. 

9. ______________________________?  Често возам точак. 

10. _____________________________?  Билет во еден правец е 60 денари. 
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Здраво, Ема! 
Јас утре ќе одам на 
планина. Што ќе 
правиш ти? 

Здраво, Тони! Утре јас 
ќе гледам филм во 
кино и потоа ќе пијам 
кафе со пријателите. 

11. ШТО ЌЕ ПРАВИТЕ УТРЕ? 
 

1. Слушајте! 
  

    
   
  
  
 
 
 
 
 
 

 

1.1.  + : 
Што ќе прави Ема утре? 
Што ќе прави Тони утре? 
Што ќе правите вие утре? 
 

1.2. Пополнете во табелата:     

1.2.1.  +  со зборовите од табелата: 
Пример: 
А: Кога ќе гледате филм со семејството? 
Б: Вечер ќе гледаме филм со семејството. А вие? 
 
 

1.3.  Направете приказна со зборовите 
од т. 1.2: 
 
Пример:  
Вера вечер ќе оди на концерт. Таму ќе...  

 

2. Слушајте: 

ЌЕ ГЛЕДА                                           
(Тој ќе гледа филм) 

1. Јас ЌЕ гледам 1. Ние ЌЕ гледаме 
2. Ти ЌЕ гледаш 2. Вие ЌЕ гледате 
3. Тој 
    Таа ЌЕ гледа 
    Тоа  

3. Тие ЌЕ гледаат 

-а група -е група -и група 

 
гледа  

јаде 
 

оди 

 
_________ 

 
__________ 

 
__________ 

 
__________  

__________ 
 

__________ 

 
__________ 

 
__________ 

 
__________ 

 ДАЛИ ТАА ЌЕ ВОЗИ КОЛА ВО МАКЕДОНИЈА? 

 Да, таа ЌЕ кола во Македонија. Х Не, таа НЕМА ДА  кола во Македонија. 
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2.1. + : 
Јулијана ќе оди на гости кај пријателката. Јулијана НЕМА ДА оди на гости кај пријателката.  
Рик ќе пишува писмо на родителите во Америка. ____________________________________________ 
Јана ќе станува рано за викенд.  ____________________________________________ 
Мајка ми ќе купува нова кола во август. ____________________________________________ 
Јас ќе излегувам со пријателите до доцна. ____________________________________________ 
Тие ќе живеат со родителите 20 години. ____________________________________________ 

 

2.2.  + : 
• Дали некогаш  ќе правите ручек за македонското семејство? 
• Дали некогаш ќе возите кола во Македонија? 
• Дали вечер ќе се шетате со волонтерите? 
• Дали ќе пиете ракија за појадок? 
• Дали ќе зборувате македонски со семејството од Америка? 
• Дали утре ќе патувате во Охрид? 
• Дали ќе се миете со ладна вода утре? 
• Дали ќе работите за пари во Македонија? 
• Дали ќе јадете ајвар, леб и сирење за вечера? 
• Дали секој ден во Македонија ќе купувате леб? 

 

3. Слушајте: 
♂- Следниот викенд ќе одиме во театар. 

♀- Следната недела ќе правиме ручек со пријателите. 
☺- Следните денови ќе имаме часови по македонски јазик. 

СЛЕДЕН СЛЕДНА СЛЕДНО СЛЕДНИ 
♂ ♀ ☺  

 

3.1.  Речник во слики – ПРИЛОЗИ ЗА ИДНО ВРЕМЕ 
 

3.2.  +  Прашувајте и одговарајте: 
Пример: 
А: Каде ќе одите следниот месец? 
Б: Следниот месец ќе одам кај пријателите во Куманово. А вие, каде ќе одите следниот месец? 
А Б 
1. Каде ќе одите следниот месец? 1. Каде ќе живеете следната година? 
2. Што ќе правите следната недела? 2. Што ќе појадувате утре? 
3. Каде ќе живеете за четири дена? 3. Каква боја ќе има вашата нова кола? 
4. Колку часа по македонски јазик ќе имате  
    задутре? 

4. Во колку часот ќе одите на пракса  
    следниот пат? 

5. Каде ќе вечерате вечерва? 5. Каде ќе излегувате следниот викенд? 
6. Кога ќе патувате во Америка? 6. Што ќе читате следната недела? 
7. Каде ќе живеете за три месеца? 7. Кога ќе пишувате домашна работа? 
8. Дали ќе правите ајвар следниот октомври? 8. Каде ќе пиете кафе задутре? 
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3.3.  +  Комуникативни вежби - Прашувајте и одговарајте! 
  

4.    Слушајте : 
 

 
 
 
 
 

 
 
Иван е многу интересен човек. Тој многу сака да патува. Секоја година тој патува во многу земји. Денес 
е во Македонија, а утре ќе биде некаде далеку. Следната недела Иван ќе патува низ Европа и ќе 
посетува многу градови. Ќе јаде убава храна и ќе излегува со нови пријатели. Следниот месец Иван ќе 
биде  дома, но за два месеца, ќе оди во Египет. 
 

4.1.  +  за Иван од т.3: 
 

А  Б 
1. Каков човек е Иван?  1. Што сака Иван да прави многу? 
2. Каде патува Иван?  2. Каде е Иван денес? 
3. Каде ќе биде Иван утре?  3. Дали следната недела ќе патува низ Африка? 
4. Што ќе посетува Иван во Европа?  4. Што ќе прави Иван во Европа? 
5. Кога ќе биде Иван дома?  5. Дали за два месеца Иван ќе биде во Франција? 

 

4.2. Фрлете ја топката и кажете реченица! 
Пример:  А: ТИ... 

  Б: ТИ ЌЕ БИДЕШ во Македонија 2 години. 
 

4.3.  +  Каде ќе бидете: 
  а. утре во 8 часот / во 15 часот / во 23 часот 
  б. следната недела 
  в. следниот месец 
  г. следната година 

Пример:  А: Каде ќе бидете утре во 8 часот? 
  Б: Утре во 8 часот ќе бидам во музеј со пријателите. А вие, ...? 

 

4.3.1.  Зборувајте за партнерот: 
Пример: Тој утре во 15 часот ќе биде во музеј со пријателите. 

1. Јас ЌЕ БИДАМ... 1. Ние ЌЕ БИДЕМЕ... 
2. Ти ЌЕ БИДЕШ... 2. Вие ЌЕ БИДЕТЕ... 
3. Тој/Таа/Тоа ЌЕ БИДЕ... 3. Тие ЌЕ БИДАТ... 

 ДАЛИ ТОЈ ЌЕ БИДЕ ВО СКОПЈЕ СЛЕДНИОТ ВИКЕНД? 

 
 

Да, тој ЌЕ БИДЕ во Скопје следниот 
викенд. 

Х 
 

Не, тој НЕМА ДА БИДЕ во Скопје следниот 
викенд. 
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4.4.  Направете како во примерот: 
 

Пример: 
А: Денес вие сте во кино и гледате филм. 
Б: Утре вие ќе бидете во кино и ќе гледате филм. 
 

А Б 
Денес јас сум во Велес на состанок. _______________________________________ 

Таа не е во банка во 19 часот. _______________________________________ 

Весна е на пазар и купува овошје. _______________________________________ 

Јана и Јанко се на гости кај Ана. _______________________________________ 

Родителите никогаш не се помлади од децата. _______________________________________ 

Вие и вашиот брат сте волонтери на Мировен корпус. _______________________________________ 

 
Б А 
Бобан е во ресторан и руча. _______________________________________ 

Ние сме на концерт на Мадона во Белград.  _______________________________________ 

Повратниот билет не е поскап од 2 билета во еден 
правец. _______________________________________ 

Вашата мајка е во менувачница за да смени пари. _______________________________________ 

Вие не сте во Куманово. _______________________________________ 

Ти си богат.   _______________________________________ 

 

4.5.  Направете приказна „Што ќе прават?“ според сликичките: 

 
 

 
СЕ МАЖИ  

 

 
СЕ ЖЕНИ  

 

 

 
ПАТУВА  

 

 
СЕ ТУШИРА 

 
 

 
ВЕЧЕРА  

 

  

 
КУПУВА  

 

 
ЗБОРУВА  

 

 
СЕ БАКНУВА 
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12. ШТО ПРАВЕВТЕ ВЧЕРА? 
 

1. Слушајте : 
  

  
 
 
 

   
 
 

1.1.  Фрлете ја топката и кажете реченица! 
Пример:  А: ТИ... 

  Б: ТИ БЕШЕ во школо вчера со пријателите. 
 

1.2.  +  за вас: 
Пример: 
А: Дали вчера бевте на пазар? 
Б: Да, вчера бев на пазар. 
А: Во колку часот бевте на пазар? 
Б: Бев на пазар во 7 часот наутро. 
А: Со кого бевте на пазар? 
Б: Бев на пазар со мојата пријателка. 

 

1.3.  +  за вашите семејства:  
Пример: 
А: Дали вчера вашата сестра беше во црква? 
Б: Да, таа вчера беше во црква. 
А: Во колку часот беше во црква? 
Б: Таа беше во црква во 11 часот. 
А: Со кого беше во црква? 
Б: Таа беше во црква со сопругот. 
 

1.4.  + : 
 
 
 
 
 
 
 

1. ЈАС БЕВ ... 1. НИЕ БЕВМЕ... 
2. ТИ БЕШЕ... 2. ВИЕ БЕВТЕ... 
3. ТОЈ/ТАА/ТОА БЕШЕ... 3. ТИЕ БЕА... 

1 

 

2 

 

3 

@ 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 Дали беше тој во кино вчера? 

 Да, тој беше во кино вчера. 

Х Не, тој не беше во кино вчера. 

Јас бев во 
диско! Супер 
беше! 

Вчера јас бев 
дома со баба ми и 
со дедо ми. А ти? 

Еј, здраво! Каде 
беше ти вчера? 
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Дали вчера бевте на концерт на Бродвеј? 
Дали вашето семејство од Америка беше во Македонија? 
Дали бевте во театар во Скопје? 
Дали ________ и ________ (имиња) беа во Хрватска пред 5 дена? 
Дали вие и вашата мајка од Америка бевте во продавница? 
.............................................................................. 
 

1.5.  +  Најдете ја грешката и поправете ја! 
Пример:  Ти беа на работа. 
  Ти беше на работа. 
  

1. Јас вчера беше во кино. 
___________________________________. 
2. Вие беше во ресторан. 
___________________________________. 
3. Ти бев во парк да се шеташ. 
___________________________________. 
4. Тие беше во Скопје вчера. 
___________________________________. 
5. Ние не бевте на гости. 
___________________________________. 
 

6. Тој не бевме на школо во понеделник. 
___________________________________. 
7. Лидија бев во Скопје за викенд. 
___________________________________. 
8. Тоа беа со точак до Велес. 
___________________________________. 
9. Дедо ми бев многу добар човек. 
___________________________________. 
10. Родителите на Мет не беше во Охрид. 
___________________________________. 
 

2. +  Слушајте и пишувајте: 
 
Ова е Логан. Тој ______ волонтер на Мировен корпус во Македонија. Кога Логан _______ во 

Скопје секогаш (_________ ) во ресторанот „Ден и ноќ“. Многу (_________) 

македонска храна, па често (________) полнети пиперки и (_________) црвено вино. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

САКА  ЈАДЕ  ОДИ  
1. САКАВ 1. САКАВМЕ 1. ЈАДЕВ 1. ЈАДЕВМЕ 1. ОДИЕВ 1. ОДИЕВМЕ 
2. САКАШЕ 2. САКАВТЕ 2. ЈАДЕШЕ 2. ЈАДЕВТЕ 2. ОДИЕШЕ 2. ОДИЕВТЕ 
3. САКАШЕ 3. САКАА 3. ЈАДЕШЕ 3. ЈАДЕА 3. ОДИЕШЕ 3. ОДИЕА 

 
 
 

1. – В 1. - ВМЕ 
2. – ШЕ 2. - ВТЕ 
3. – ШЕ 3. – А 
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2.1.  +  Одговорете на прашањата за т. 2: 
 

A 
1. Што беше Логан? 
2. Каде одеше Логан секогаш? 
3. Што јадеше тој често во ресторанот? 

Б 
1. Каде беше тој волонтер? 
2. Што сакаше тој многу? 
3. Што пиеше тој во ресторанот? 

 

2.2.  + Што правевте вчера? 
 

2.3.  +  Одговорете на прашањата: 
 
Во Америка... 
 Што сакавте да јадете за појадок? 
 Во колку часот поаѓавте на работа? 
 Во колку часот пристигнувавте на работа? 
 Дали се туширавте со ладна вода? 
 Кога се враќавте дома по работа? 
 Кога првпат гледавте филм во кино? 
 Во кои денови излегувавте со пријателите и каде? 
 Дали често доцневте на школо? 
 Каква кола возевте? 
 Дали се бакнувавте по 3 пати со вашите пријатели? 
  

2.4.  Напишете прашања со зборовите од сликите во минато време: 
 
А   Б  

 
Каков точак возевте кога бевте мали? 

 

Дали често патувавте кога бевте во 
Америка? 

 
____________________________? 

 
_____________________________? 

 
_____________________________? 

 
_____________________________? 

 
____________________________? 

 
____________________________? 

 
_____________________________? 

 
_____________________________? 

 

2.4.1.  +   Прашувајте го партнерот според т. 2.4 
Пример: 
А: Каков точак возевте кога бевте мали? 
Б: Кога бев мал, возев црвен точак. 
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3. Слушајте и пополнете : 

Кога Бренда живееше во Америка, секој ден беше многу зафатена. Во понеделник  

(__________), во вторник  (_________) во паркот, во среда  (__________) јога или аеробик, 

во четврток  (__________) тенис со дечкото, а во петок излегуваше со пријателите и  
(_________) цела ноќ. Бренда никогаш не беше уморна. 

 
 
 

3.1.  +  Одговорете на прашањата за т. 3: 
 

A 
1. Дали Бренда имаше слободно време кога 

живееше во Америка? 
2. Каде одеше во вторник и што правеше таму? 
3. Со кого играше тенис во четврток? 
4. Што правеше со пријателите цела ноќ? 

Б 
1. Што правеше Бренда во понеделник? 
2. Што вежбаше таа во среда? 
3. Кога излегуваше со пријателите? 
4. Дали Бренда беше уморна? 

 

3.2.   +  : 
Пример: Дали вчера вежбавте и каде вежбавте? 
  

НАЈДЕТЕ НЕКОЈ ШТО ВЧЕРА: 

 
    

 

име      
каде       

 

3.2.1.  Зборувајте за другите од групата, според т. 3.2 
Пример: Ана вчера вежбаше дома.  
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13. МИНАТАТА ГОДИНА... 
 

1. Слушајте: 
  

: Здраво, Рајан! Каде беше СИНОЌА? 

: Здраво, Маргарет! Синоќа бев во театар. А каде беше ти синоќа? 

: Синоќа бев дома бидејќи ЗАВЧЕРА бев со волонтерите во кино, а во театар бев 
МИНАТИОТ викенд. 

: Маргарет, ти многу често излегуваш некаде.☺ 
 

1.1.  + : 
Каде беше Рајан синоќа? 
Каде беше Маргарет синоќа? 
Каде беше Маргарет завчера? 
Каде беше Маргарет минатиот викенд? 
Што прави Маргарет често? 
Каде бевте вие синоќа / вчера / завчера? 
 

1.2.  Речник во слики – ПРИЛОЗИ ЗА МИНАТО ВРЕМЕ 
 

1.3.  +  
Пример:  
А: Кога таа гледаше филм на телевизија? 
Б: Tаа гледаше филм на телевизија вчера.  
А: 
1. Кога таа (гледа) филм на телевизија?  

i)  __вчера__ 

2. Завчера јас (руча) во ресторан. 
3. Кога вие (се шета) во Скопје?  
 ____________ 
4. Вчера  јас и брат ми (сум) во кино. 
5. Кога вие (сум) на гости кај пријателите? 
 ____________ 
6. Синоќа мајка ми (прави) торта за роденден. 
7. Кога Стојан и Габи (трча) 10 километри? 
 ____________ 

Б: 
1. Таа (гледа) филм на телевизија вчера. 
2. Кога ти (руча) во ресторан?  
 _________ 
3. Синоќа  ние (се шета) во Скопје. 
4. Кога ти и вашиот брат (сум) во кино?  
 _________ 
5. Завчера ние (сум) на гости кај пријателите.  
6. Кога мајка ви (прави) торта за роденден? 
 __________ 
7. Стојан и Габи вчера (трча) 10 километри. 
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1.3.1.  +  Зборувајте за себе како во в.1.3.: 
Пример: 
А: Кога вие гледавте филм на телевизија? 
Б: Јас гледав филм на телевизија завчера. А кога ти ручаше во ресторан?  

 

1.4.  + : Денес е 31 октомври, 2011 година. 
 
 
 
 
 
Пример:  А: Кога купувавте зеленчук на пазар? 
  Б: Минатиот викенд купував зеленчук на пазар.  
 

А:   Б:  
1. Кога купувавте зеленчук на пазар? 27 и 28 октомври 
2. Кога зборувавте со семејството од Америка? од 22 до 28 октомври 
3. Кога се шетавте со дечкото/девојката во парк? 30 октомври, 21 часот 
4. Кога читавте книга? 29 октомври 
5. Кога се мажевте / женевте? 2010 година 
6. Кога гледавте телевизија? 30 октомври 
  
Б: А: 
1. Кога бевте во кино? 29 октомври 
2. Кога слушавте рок музика? од 22 до 28 октомври 
3. Кога вечеравте во ресторан? 27 и 28 октомври 
4. Кога пишувавте домашна? 30 октомври, 20 часот 
5. Кога правевте појадок за семејството? 2010 година 
 

1.5.  + : 

Вие сте: 1   2   3   4   5   6  
 
Дали минатиот месец зборувавте македонски?  
Што правевте минатата недела? Со кого? 
Каде живеевте лани? Со кого? 
Што правеа вашите родители минатиот викенд? 
Каде бевте минатото лето? Со кого? 
Што правевте минатиот понеделник? 
Што мислите, што правев јас минатиот месец?   
Што правевме заедно во Куманово минатиот месец? 
Каде пиевте пиво минатата среда? Какво пиво пиевте? 
Каков бурек јадевте минатата недела? 
.................................................................................................. 
 

октомври  2011 година 
п в с ч п с н 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31     
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1.6.  +  Комуникативни вежби - Зборувајте за Кате и за Аце! 

 

2.  Пополнете го дијалогот: 

А:  _______________!  

Б:  _______________! Како си?  

А: ! Завчера бев на гости кај Меги, волонтерката во Куманово. 
 
Б: И..? Како си помина? 

А: Си поминав многу добро.  __________ оро,  _________ домашно вино, 

 __________ пита и  ___________ само македонски јазик. А ти, како си помина завчера? 

Б: Јас не си поминав толку интересно бидејќи цел ден бев дома и  ___________  телевизија. 
 

2.1. Прочитајте го дијалогот од т.2 во парови 
 

2.2. Зборувајте како во дијалогот од т.2 
 

2.3.  + : 

 
 

2.4.  Зборувајте со сите од групата: 
Пример: А: Дали танцувавте минатата сабота? 
  Б: Да, танцував минатата сабота. 

А: Каде танцувавте минатата сабота? 
Б: Танцував во диско. 

  А: Со кого танцувте во диско? 
  Б: Танцував со мојата девојка. 
 
 

 Како си поминавте? Што правевте? 
Каде бевте минатиот викенд?    

Каде бевте синоќа?    

Каде бевте минатата среда?    
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НАЈДЕТЕ НЕКОЈ КОЈ... 

 
минатата 

сабота 

 
минатата 
година 

 
пред 5 
години 

 
минатиот 

април 

 
во океан 
минатиот 
декември 

  
пред 2 дена 

 
синоќа 

 
мусака 
завчера. 

 
        

 

2.4.1.  + Прашувајте и зборувајте според т.2.3 
 

Кој танцуваше минатата сабота? 
Каде танцуваше? 
Со кого танцуваше? 
На каква музика танцуваше? 

 

2.5. + +  Читајте и пишувајте реченици во минато време: 
Пример: 
А: Денес слушам музика. 
Б: Вчера слушав музика. 

А Б 
1. Денес учиме македонски јазик. 1. ________________________________________. 
2. _____________________________________. 2. Обично појадувам леб, путер и мед. 
3. Родителите на Маја работат во понеделник. 3. ________________________________________. 
4. ______________________________________. 4. Раде гледа телевизија секоја вечер. 
5. Секој викенд Мет пишува писмо за девојката. 5. ________________________________________. 
6. ______________________________________. 6. Дали вие излегувате во петок навечер? 
7. Нема да одам во Велес следната среда. 7. ________________________________________. 
8. ______________________________________. 8. Гоце секоја година плива маратон. 
9. Ти ќе живееш во Кратово следните 2 години. 9. ________________________________________. 
10. _____________________________________. 10. Дали следниот петок ќе гледаме филм во кино? 
 

2.6.  +  Комуникативни вежби – Прашувајте ја другата група! 
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14. КАКВО Е ВРЕМЕТО ДЕНЕС? 
 

1. +  Слушајте и пополнете: 
Сега е месец ноември. Во ноември е есен. Во кои други месеци е есен? 
  

ГОДИШНИ ВРЕМИЊА 
 

 

 •_____________•  ____________ 

____________ 

____________ 

 

•_____________• ____________ 

____________ 

____________ 

 

•_____________• ____________ 

____________ 

____________ 

 

•_____________• ____________ 

НОЕМВРИ  

____________ 

   

1.1.  + :  
Што се пролет, лето, есен и зима? 
Кое годишно време е во март, април и мај? 
Кога е зима? 
Кое годишно време е во јуни, јули и август? 
Кога е есен? 
Кое годишно време е најубаво? 
Во кое годишно време е вашиот роденден? 

 

1.2.   и  : 
 

НАЈДЕТЕ НЕКОЈ КОЈ : 

 
    

име     
зошто?     
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1.2.1.  Зборувајте за другите од групата, според т. 1.2 
Пример: Вил сака пролет бидејќи во пролет е убаво и може да се шета надвор. 

 

2.  + Слушајте и пополнете: 

Во Македонија во ________и во ________ има многу (_________). Понекогаш има  

(_________) и ретко има (__________), но во ___________има многу дожд. Во есен 

понекогаш има и  (__________). Во _______ во Македонија има  (__________) и 

 (__________). 
 

2.1.  + : 
Пример: Во Скопје во пролет има многу сонце и понекогаш многу дожд. Во лето има најмногу 
сонце, понекогаш има дожд и ветер, никогаш нема снег и магла. Во есен секогаш има дожд, а во 
зима има снег.  
 

ШТО ИМА ВО ВАШИОТ ГРАД ВО... 
ИМЕ 

    
јас     

     

     

     
 

2.2.  + : 
Пример:  
А: Што сакате повеќе, пролет или есен и зошто?  
Б: Повеќе сакам есен бидејќи нема многу сонце и надвор е поинтересно и има многу убави бои. А 
вие, што сакате повеќе? 
 

ШТО (САКА) ПОВЕЌЕ... 

1. пролет или есен? Зошто?  

2. зима или лето? Зошто?  

3. снег или дожд? Зошто?  

4. ветер или магла? Зошто?  

5. облаци или сонце? Зошто?  
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3. Слушајте и пополнете : 
Надвор има... Надвор... Времето е... 

 СОНЦЕ ________ сонце _____________ 

 ОБЛАЦИ има облаци _____________ 

 ДОЖД ________  _____________ 

 ВЕТЕР ________ ветер _____________ 

 СНЕГ ________ снег / 

 МАГЛА има магла / 

 

3.1.  + :  
Какво е времето во... во вашиот град? 

ИМЕ ГРАД 

    
јас      

      

      

      

 

3.1.1. Зборувајте за другите од групата, според точка 3.1 
Пример: Виктор е од Висконсин. Таму во пролет времето е сончево и понекогаш врнежливо. Во 
лето во Висконсин... 

 

3.2.  + : 
Што правите кога грее сонце? 

Дали сакате да возите точак кога надвор врне? 

Дали пливате кога паѓа снег? 

Дали излегувате кога има магла? 

Што правите кога времето е врнежливо? 

Дали можете да трчате кога дува ветер? 

Каде одите кога паѓа снег? 

На какво време сакате да се шетате во парк? 
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4. +  Слушајте и пишувајте: 
 

Во зима, кога температурата е -5° C (____________), надвор е многу  (___________ / 

____________). Обично во Македонија е многу ладно во јануари и во февруари. 

Во лето, кога температурата е 40° C (__________), надвор е многу (___________ / 

___________). Обично така е во јули и во август. 

 

4.1.  Речник во слики – КАКВО Е ВРЕМЕТО?  
 

4.2.  + : 
 

КАКВО Е ВРЕМЕТО ДЕНЕС? 
КАКВО БЕШЕ ВРЕМЕТО ВЧЕРА? 
КАКВО ЌЕ БИДЕ ВРЕМЕТО УТРЕ? 

Пример: 
  А: Какво е времето денес? 
  Б: Денес времето е облачно, цел ден врне дожд и дува ветер и многу е ладно. 
Температурата е -3° C. 

 

4.3.  +  Комуникативни вежби - Какво е времето...? 
 

 

5. +  Слушајте и пишувајте: 
Јована многу сака да __________ . Минатата година таа беше во Калифорнија. Времето беше многу 
__________ и ___________ и таа ___________ секој ден.  

________ Јована сака да оди на планина со Иван, но не сака да _______ кола кога ______  (______). 

Ако е  (________) утре, Јована ќе оди на планина со Иван. Ако паѓа  (________), тие  ќе 
бидат дома и ќе гледаат филм. Ќе одат на планина кога времето ќе биде подобро.  

 
 

 АКО + ПАЃА снег, ЌЕ БИДАМ дома. 

Х АКО + НЕ ПАЃА снег, НЕМА ДА БИДАМ дома 
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5.1.  + : 
Што сака да прави Јована многу?  
Каде беше Јована минатата година? 
Какво беше времето во Калифорнија? 
Што правеше таа во Калифорнија? 
Каде сака да оди Јована утре? Со кого? 
Дали Јована сака да вози кола кога паѓа снег? 
Што ќе прават Јована и Иван утре ако е времето сончево? 
Што ќе прават Јована и Иван ако утре паѓа снег? 

 

5.2.  + : 
Пример: 
  А: Што ќе правите утре ако е времето сончево? 
  Б: Ако е времето сончево, ќе возам точак. 
 

Што ќе правите утре ако е времето...? 
ИМЕ 

     
јас  

 
    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 
 

5.2.1. Зборувајте за другите од групата, според точка 5.2. 
Пример: Aко е времето магливо, Сара утре нема да оди во Скопје со кола, ќе оди со автобус. 

 

5.3.  Поврзете ги речениците:  
 
1. Ако грее сонце... 
2. Ако работам во супермаркет надвор од градот... 
3. Ако живеам во Париз... 
4. Ако треба да правам пица, а немам кечап... 
5. Ако има добар филм на ТВ... 
6. Ако вежбам секој втор ден... 
7. Ако е затворена банката... 
8. Ако не доцни автобусот... 
9. Ако излегувам во диско...  

 
    ...нема да излегувам со пријателите. 
    ...ќе пијам најубаво вино. 
    ...секој ден ќе одам со точак на работа. 
    ...ќе танцувам цела вечер. 
    ..ќе бидам кај баба ми на време. 
 1  ...ќе играме тенис. 
    ...ќе бидам убава како Синди Крафорд. 
    ...ќе правам пица со патлиџани без кечап. 
    ...нема да имам пари за нова кола.  
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5.4. Продолжете ги речениците на партнерот: 
Пример: А: Ако имам многу пари... 
  Б: Ако имам многу пари, следното лето ќе одам на Карибите. 
 

А 
Ако имам многу пари... 

Тие ќе патуваат за Австралија... 

Ако има магла... 

Ќе вежбаме јога заедно... 

Ако сакаш нешто многу... 

Ако патува во Франција... 

 

Б 
Тој ќе се жени... 

Ако е времето врнежливо... 

Ако не зборуваш добро македонски јазик... 

Утре ќе играме фризби...   

Ќе трчаме маратон следната година... 

Ако задутре работиш... 
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АЈДЕ ДА ВЕЖБАМЕ И ДА ПОВТОРИМЕ!  
2 

1. + : Составете ја приказната: 
 

1. Секоја година...  
2. Пристигнува на железничката 
станица...  
3. Со такси... 
4. Следниот ден...  
5. Од таму... 
6. Понекогаш има магла...  
7. Бојан често оди...  
8. Навечер...  
9. Обично, се враќа во хотелот...  

…станува рано,...  
…излегува со пријателите...  
…се шета во Лувр… 
…во ресторан... 

 
 

...многу доцна.  

...во 20 часот. 

...Бојан оди во Париз.  

...и не може да оди на 
Ајфеловата кула.  
...и оди на Ајфеловата кула.  
...се гледа целиот град.  
...и јаде најубава француска 
храна.  
...и одат во диско клубови. 
...тој оди во хотелот.  

 
1.___________________________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________________________ 
3.___________________________________________________________________________ 
4.___________________________________________________________________________ 
5.___________________________________________________________________________ 
6.___________________________________________________________________________ 
7.___________________________________________________________________________ 
8.___________________________________________________________________________ 
9.___________________________________________________________________________ 

 

1.1.  + во врска со т.1:  
 
А       Б 
Каде оди Бојан секоја година?   Во колку часот пристигнува на железничката станица? 

Како оди во хотелот?    Што прави следниот ден наутро? 

Каде оди Бојан? Зошто?    Зошто понекогаш не може да оди таму? 

Каде оди Бојан често?    Што прави таму? 

Што прави Бојан навечер во Париз?  Каде оди Бојан со пријателите? 

 

2.   Комуникативни вежби - Пополнете ги соодветните предлози! 
 

ЗА ЗАД ОД ВО СПРОТИ 
СО НА  ДО ПРЕД 
ПО  КАЈ  МЕЃУ 
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3. + Прашувајте и одговарајте! 
Пример:  
А: Кога имате часови по јазик? 
Б: Јас имам часови по јазик секој ден од понеделник до петок. 
 

А 
1. Кога имате часови по јазик? 
2. Кога е вашиот роденден? 
3. Каде живеете сега? 
4. Со кого сакате да се шетате? 
5. Каде е поштата? 
6. За колку време ќе одите дома? 
7. Каде ќе пливате ако одите во Охрид? 
8. За колку време ќе вечерате? 
9. Со кого имате часови по јазик? 
10. Пред колку време патувавте со авион? 

Б 
1. Во колку часот имате часови по јазик? 
2. Кога имаат родендени вашите родители? 
3. Со кого живеете? 
4. Со кого сакате да пиете кафе? 
5. Каде е банката? 
6. За колку дена ќе биде Денот на благодарноста? 
7. Каде ќе пливате ако одите во Скопје? 
8. Кога живеевте во Америка? 
9. Кога немате часови по јазик? 
10. Кој датум е денес? 

 

4. Речник во слики - Глаголи 3 
 

4.1. Направете приказна со глаголите (на пример, за Ромео и Јулија) 
 

5.   Комуникативни вежби - Никола и Соња 
 

5.1. Напишете ги прашањата! 

5.2.  + Прашувајте и одговарајте! 
 

6.  ШТО ЌЕ ПРАВАТ ТИЕ? 
Пример: Вечер тој ќе излегува со девојката. 

• Вечер тој ______________ со девојката ( ) 

• Утре јас _______________ пица со Јулија. ( ) 

• Јована ________________ чај во 12 часот. ( ) 

• Тие ________________ во Охридско Езеро овој викенд. ( ) 

• Ние _________________ во паркот утре. ( ) 
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• Таа никогаш _________________ сама. ( ) 

• Марија _____________ музика за викенд. ( ) 

• Ние ________________ во хотелот утре наутро. ( ) 

• Вие ________________ по часовите. ( ) 
 

6.1.  +  во врска со т. 6!    
Пример:  
А: Вечер тој ќе излегува со девојката. 
Б: Како се вика девојката? / Каде ќе 
излегуваат? / Што ќе вечераат?... 

 

7.  +  Најдете ја грешката и поправете ја! 
Пример:  Обично тој стануваат рано. 
  Обично тој станува рано. 
 
1. Секој ден јас стануваат рано. 
___________________________________. 
2. Ние обично играм фудбал во сабота. 
___________________________________. 
3. Утре ние ќе излегуваат на кафе. 
___________________________________. 
4. На 23 ноември таа ќе имате роденден. 
___________________________________. 
5. Минатиот викенд тој бевме во Скопје. 
___________________________________. 
6. Вие завчера пиев кафе во Ирскиот паб. 
___________________________________. 

7. За викенд таа одат на излет со пријателите. 
___________________________________. 
8. Вие секогаш учиме македонски јазик. 
___________________________________. 
9. Следната недела ти ќе правите торта. 
___________________________________. 
10. Следната година тие ќе патуваш во Кина. 
___________________________________. 
11. Јас синоќа гледаше телевизија 
___________________________________. 
12. Пред 3 месеци мајка ми и татко ми игравте фудбал. 
______________________________________________. 

 

8.  Направете приказна! 
8.1. Кои се тие?  

 
TAA 
Име 

Години 
Професија 

Омилена храна / пијалак / музика 

TOJ 
Име 

Години 
Професија 

Омилена храна / пијалак / музика 

КОГА  ЗОШТО  КАДЕ 
 СО КОГО  КАКО 

ШТО  КАКОВ/КАКВА/КАКВО 

 87 
Hosted for free on livelingua.com



 
8.2. Што правеа? 

8.3. Што ќе прават? 
 
 
 

 

 

 

9.  + Прашувајте и одговарајте: 
 
А  Б 
1. Колку години имате? 1. Кога станувате секој ден? 
2. Колку часа спиете во денот? 2. Каде бевте вчера? 
3. Каде ќе одите утре? 3. Што пиевте минатата сабота? 
4. Каде обично пливате? 4. На каква музика сакате да танцувате? 
5. Какво беше времето вчера? 5. Во кое годишно време често има магла? 
6. Што мислите, какво ќе биде времето утре? 6. Колку пари е повратен билет за авион од 

Македонија до Америка? 
7. Колку често пишувате писмо за 

родителите во Америка? 
7. Колку пати во неделата вежбавте кога 

живеевте во Америка? 
8. Кога ќе паѓа снег во Македонија ? 8. Кога последен пат игравте фудбал? 
9. Колку километри ќе трчате следната 

недела? 
9. Што правевте во Америка кога надвор многу 

врнеше? 
10. Каква боја беше вашиот точак кога бевте 

мал/а? 
10. Што правевте вчера со македонското 

семејство? 
11. Каде бевте пред две години? 11. Што знаете да правите за ручек? 
12. Како се викаат вашите колеги од групата? 12. Каде излегувате со пријателите? 
13. Од каде е вашиот најдобар пријател? 13. Кога тргнувавте на работа пред три месеци? 
14. Ако е температурата – 10 ° C, какво е 

времето? 
14. Како одите на школо? 

15. Кога легнувате навечер? 15. Што гледате најчесто на телевизија? 
16. Дали вчера дуваше ветер? 16. Како се одморате по школо? 
17. Колку пати се туширате во неделата? 17. Што игравте кога бевте дете? 
18. Кога ќе се мажи вашата најдобра 

пријателка? 
18. Кога ќе можете да патувате надвор од 

Македонија? 
19. Кога е Денот на благодарноста? 19. Каква беше вашата прва кола? 
20. Што сакате да читате? 20. Што купувате обично на пазар? 
21. Дали сте вие помлад од вашиот професор 

по македонски јазик? 
21. Каде излегувавте во Америка кога бевте 

тинејџер? 
22. Кога и како пристигнавте во Македонија? 22. Какво е времето во вашиот град во лето? 
23. Кој е најубавиот македонски збор? 23. Колку години ќе живеете во Македонија? 
24. Што најмногу сакате да јадете? 24. Каде ќе патувате ако имате време? 
25. Дали знаете да пишувате со кирилица? 25. Каква музика слушате? 
 

10.   Комуникативни вежби (А и Б)- Кажете нешто за... 
   

TAA 
Пред 2 години 
Каде живееше? 
Дечко?  
.......................... 

TOJ 
Пред 2 години 
Каде живееше? 
Девојка? 
........................... 

Каде и кога се запознаа? 
Како? 

Следната недела 
Следниот месец 
Каде? 
Што ќе прават таму? 
..................................... 
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15. АЛО, АЛО!!!  
 

1. Слушајте: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.  Ставете го дијалогот во вистинскиот ред и зборувајте: 
 

А:  

__. Ми треба _______. 

__. Ако си слободен/на, може да одиме 

следниот викенд? 

__. Добро утро! 

__. Здраво, _____. Тука е ______. 

__. Еве, дома сум. Дали сакаш да одиме на 

планина утре? 

__. Добро, јави ми се! 

__. Чао! 

Б: 

__. Добро, чао! 

__. Еј, здраво! Што правиш? 

__. Важи. Ќе ти се јавам следната недела! 

__. Добро утро! 

__. Извини, не можам утре. Имам многу работа. 

__. Јас сум. 

 

 

1.2. Зборувајте како во дијалогот и употребете: 

 /  /  /  /  /  
вечер / утре  / задутре  / следниот петок / следниот викенд / следната недела ... 

 
 

Ало, добар ден! 
Добар ден! 

Ми треба Сара. 
Јас сум. 

Здраво, Сара! Тука е 
Јован. Дали сакаш вечер 
да одиме во кино? 

Извини, но вечер не    
можам. Може утре? 

Добро, важи. Ќе 
ти се јавам 
утре! Чао! 

Добро, јави ми 
се. Чао! 
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2. +  Слушајте и пишувајте: 
 

  
 

 
А: Добар ден! Ми треба господин 
Ванчо Митковски. 
Б: Добар ден! Ванчо денес не е на 
работа. Кој го бара? 
А: Го бара директорот на Мировен 
корпус. 
Б: Дали треба да му кажам нешто? 
А: Да, ве молам кажете му да ми се 
јави утре на работа. 
Б: Добро, ќе му кажам. Пријатно! 
А: Пријатно!  

А: Добро утро! Ми треба госпоѓа 
Виолета Арсова. 
Б: Добро утро! Виолета денес не е 
на работа. Кој __ бара? 
А: __ бара директорот на Мировен 
корпус. 
Б: Дали треба да __ кажам нешто? 
А: Да, ве молам кажете __ да ми се 
јави утре на работа. 
Б: Добро, ќе __ кажам. Пријатно! 
А: Пријатно! 

 

2.1.  Зборувајте како во дијалозите од т. 2! 
  

2.2.  + Поврзете и направете дијалог: 
Пример:  А: Добар ден! Ми треба директорот на школото! 
  Б: Добар ден! Кој го бара? 
  А: Го бара Маја. 
  Б: Директорот е зафатен и не може да се јави сега. Дали треба да му кажам нешто? 
  А: Да, кажете му дека ќе се јавам подоцна. 
  Б: Добро, пријатно! 
  А: Пријатно! 
 

МИ ТРЕБА: ЈА/ГО БАРА ОДГОВОР (iii) КАЖЕТЕ МУ / КАЖЕТЕ  Ѝ  

директорот на 
школото 

г-ѓа Весна  зафатен е / зафатена е ќе се јавам подоцна 

колегата 
_________ Александар на одмор е ќе дојдам на состанокот 

професорката 
__________ Маја спие да ми се јави 

господинот 
__________ Билјана на работа е ќе правиме забава 

госпоѓата 
_________ Јован не е во земјата ќе дојдам за 30 минути 

 

2.3.  Зборувајте во парови! 
Пример: 
А: Ало! 
Б: Ало, добар ден! 
А: Добар ден, повелете! 
Б: Ми треба Антонио Бандерас, ве молам! 
А: Антонио не може да се јави во моментов. Зафатен е. Кој го бара? 
Б: Го бара Мелани Грифит. 
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А: Мелани, дали треба да му кажам нешто? 
Б: Да, ве молам кажете му дека ќерка ни Стела треба да оди во камп.  
А: Во ред, ќе му кажам. 
Б: Фала, пријатно! 
А: Пријатно! 
 

МИ ТРЕБА: 
     

ГО/ЈА БАРА: 

     
ОДГОВОР: ... ... ... ... ... 

КАЖЕТЕ МУ/Ѝ ... ... ... ... ... 
 

3. Слушајте:  

 

3.1.  Јавете се и повикајте такси на вашата адреса во Македонија!  
Пример: 
А: Ало!  
Б: Ало, добар ден! 
А: Такси „Де лукс“, повелете! 
Б: Ве молам, едно такси на улица „Илинденска“ бр. 1. 
А: До каде ќе одите? 
Б: До улица „Осло“, број 6. 
А: Кола бр. 19 ќе дојде за 2 минути. 
Б: Благодарам, пријатно! 
А: Пријатно! 
 
 
 

Добар ден! Едно такси, 
ве молам, на улица 
„Никола Карев“, број 15, 
до железничката станица! 

Добар ден! Имате грешка / 
Грешка! Ова не е такси 
компанија. Ова е полиција. 

 

Извинете, 
пријатно! 

Ништо, 
пријатно! 
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ТРЕБА ДА ОДИТЕ ДО: 

                
 

3.2.  +  Комуникативни вежби -  Лазар и Елена 
 

4. Слушајте: 

А : Добар ден! Ми треба Златко! Б : Кој ви треба? 

А : Ми треба Златко!   Б :Кој, кој?! Не ве слушам! Зборувајте погласно! 

А : Златко, Златко ми треба!!! Б : Ништо не ве разбирам! Повторете, ве молам!  

А : Златкоооо! Златкооооо!  Б : Јавете се пак! (Тит... тит...тит...тит...) 
 

4.1. Зборувајте како во дијалогот од т. 4!  
 

МИ ТРЕБА: ОДГОВОР 
директорот на ... 

колегата _________ 

професорката __________ 

господинот __________ 

госпоѓата _________ 

Не ве слушам!!! 

Повторете!!! 

Јавете се пак / подоцна / за еден час!!! 

Зборувајте погласно!!! 

Не ве разбирам!!! 

4.2. Зборувајте во парови: 

ВИЕ СТЕ... 

      

ВИЕ ГО/ЈА 
БАРАТЕ 

      

ОДГОВОРИ: 

Зафатен/а е.                      На одмор е.                                Не ве слушам! 
Имате грешка.                         Нешто да му/ ѝ кажам?             Кажете му/ ѝ дека... 

На состанок е.                            Спие.                                    Повторете! 
Не ве разбирам!           Јавете се пак!              Ќе му/ ѝ кажам.                            На пат е. 
    Ќе ти се јавам.                        Јави ми се.                                    Зборувајте погласно! 
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4.2.1.  + : Дали ___ (знае) / (сака) / (слуша) / (гледа) ________? 
Пример:  А: Дали ја знаеш Мадона? 
  Б: Да, ја знам, се разбира. 
  А: А дали ја сакаш? 
  Б: Да, многу ја сакам. Супер е! 
  А: Колку често ја слушаш Мадона? 
  Б: Секогаш кога правам забава за пријателите ја слушаме Мадона. 
  А: Кога последен пат ја гледаше Мадона на концерт? 
  Б: Ја гледав пред три години на концерт во Њујорк. 

5. Слушајте: 
КОГО/ШТО? 

еднина множина 
1. јас МЕ МЕНЕ 1. ние НÈ  НАС 
2. ти ТЕ ТЕБЕ 2. вие ВЕ ВАС 
3. тој ГО НЕГО 3. тие ГИ НИВ 
    таа ЈА НЕА      тоа ГО НЕГО 

5.1.  +  Пополнете според табелата и проверете со партнерот: 
А Б 
Јас ____ барам госпоѓа Мирјана. Јас ја барам госпоѓа Мирјана. 
Мајка ми те знае од сликите. Мајка ми ____ знае од сликите. (ти) 
Ана ____ сака Маријан. Ана го сака Маријан. 
Тој секогаш го пие кафето ладно. Тој секогаш ___ пие кафето ладно. 
Ние утре ќе ____ чекаме родителите на аеродром. Ние утре ќе ги чекаме родителите на аеродром. 
Никола ги гледа фотографиите. Никола _____ гледа фотографиите. 
Ти вчера _____ слушаше. (јас) Ти вчера ме слушаше. 
Симе нè сака и мене и Наташа. Симе ___ сака и мене и Наташа. 
Вчера ___ гледав кога трчавте. Вчера ве гледав кога трчавте. 
Задутре ќе го чекам татко ми пред музејот. Задутре ќе _____ чекам татко ми пред музејот. 

 

5.2.  +  Комуникативни вежби - Директен објект 
 

5.3.  Пополнете со долгите форми за директен објект: 
 

1. Задутре ќе одам во кино со ________. (Марко) 
2. Вчера тие зборуваа за ________. (ти) 
3. Петар цела вечер гледаше во ______. (Христина) 
4. Ти секогаш пристигнуваш на работа пред ______. (јас) 
5. Дали може да ручаме со ______? (вие) 
6. Волонтерите се шетаа со ______ низ Куманово. (ние) 
7. Минатата недела јас играв фудбал со _____. (пријателите) 
8. Јас возев кола, а Виолета возеше точак зад ________. (јас) 
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6. Слушајте: 
КОМУ/НА КОГО? 

еднина множина 
1. јас МИ МЕНЕ 1. ние НИ НАМ 
2. ти ТИ ТЕБЕ 2. вие ВИ ВАМ 
3. тој МУ НЕМУ 3. тие ИМ НИМ 
    таа Ѝ НЕЈЗЕ      тоа МУ НЕМУ 

 
 

6.1.  +  Пополнете според табелата и проверете со партнерот: 
А Б 
Тој секогаш ___ купува појадок. (јас) Тој секогаш ми купува појадок. 
Јан ѝ пишува писмо на мајка му. Јан ___ пишува писмо на мајка му. 
Дедото ____ купува чоколади на внуците. Дедото им купува чоколади на внуците. 
Ивана му се јавува на дечкото секое утро. Ивана ___ се јавува на дечкото секое утро. 
Професорката ___ зборува на македонски. (вие) Професорката ви зборува на македонски. 
Родителите ни кажуваат: сè ќе биде во ред. Родителите ___ кажуваат: сè ќе биде во ред. (ние) 
Мајката ___ чита приказни на бебето. Мајката му чита приказни на бебето. 
Ќе ти правам пица за вечера. Ќе ___ правам пица за вечера. (ти) 
Секој ден ___ ја мијам колата на мајка ми. Секој ден ѝ ја мијам колата на мајка ми. 
Бабата им кажува приказни на внуците.  Бабата ___ кажува приказни на внуците. 

 

6.2.  +  Комуникативни вежби - Индиректен објект 
 

6.3.  + : 
 

Кого најчесто барате на телефон? 
Кој филм го гледавте минатата недела? 
Дали мајка ви ја слуша Мадона? 
Што му/ ѝ купивте на дечкото/ девојката за последниот роденден? 
Што ви читаа родителите кога бевте мали? 
Колку често ѝ пишувате писма на сестра ви? 
Што им пишувате обично на пријателите за Македонија? 
Кого слушате кога возите кола? 
Кого сакате најмногу на светот? 
На кого му зборувате македонски? 
Каде ќе го шетате вашето дете? 
На кого ќе му правите американска вечера? 
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16. НА ДОКТОР  
 

1. Слушајте и пишувајте: 
 

Јас сум Бобан. Секој ден  во 6 часот.   ,  и потоа  по 5 километри  
бидејќи тоа е добро за моето ТЕЛО.  
 

 
НА ____________________ ИМАМЕ: 

 
 

многу  ________________ 
 

едно лево и едно десно ___________ 
 

една _____________ 
 

многу ______________ 
 

едно лево и едно десно ____________ 
 

еден _____________ 

  

1.1. + Речник во слики - ТЕЛО 
 

1.2. +  Комуникативни вежби – Чудовишта - Опишете и нацртајте!  
 

1.3.  +  Прашувајте и одговарајте! 
Пример: 
А: Со што јадеме? 
Б: Јадеме со уста и со заби. А со што гледаме? 
А: Гледаме со.... 
 
A Б 
1. Со што јадеме? 
2. Имаме две ___________на телото. 
3. Со што слушаме? 
4. Со што читаме? 
5. Имаме еден / една ________ на телото. 
6. Со што зборуваме? 
7. Со што играме фудбал?  
8. Со што вежбаме јога? 
9. Имаме две _________ на главата. 
10. Со што пишуваме? 

1. Со што гледаме?  
2. Имаме дваесет _________ на телото. 
3. Каде оди храната? 
4. Со што одиме? 
5. Со што играме тенис? 
6. Можеме да спиеме на _______ или на ______. 
7. Со што мислиме?  
8. Со што пиеме? 
9. Што миеме наутро? 
10. Не излегувај наутро со водена ______! 
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1.4. Слушајте и пишувајте: 

♫ ДЕЛОВИ ОД ТЕЛОТО 
Ајде, ајде, ученици, сите на место. 
Професорот ќе прави нешто многу ретко.    
Учиме за делови од _________. 
Со овој рап ќе го знаете цело. 
 
Сакам девојка со црна ________, 
во _________ носи црвена роза. 
 
Со _________, рапувам, 
со уста… бакнувам. 
 
Ајде, девојко, слушај ме! 
Да, дечко, имам _______  две! 
Ајде девојко, гледај ме! 
Да дечко, имам ________ две! 
 
Ама не те сакам, имаш голема __________... 
глупо играш, значи, сега одам дома. 
 
Ќе одам во дискотека 
Каде друга ме чека 
Јас ќе играм, додека 
Ти учиш за тело сега... 
 
РЕФРЕН: 
Уши се...(Дел од телото) 
_______ е... Очи се... ________ се...заби се... ________ се... _____ е... ______ се... 
 
Учи, учи, глава бучи, 
ајде сите раце горе! 
 

2. Слушајте: 

 
 
 

Не сум добро. 
Болна сум. А ти? Еј, здраво! Како си денес? 

И мене не 
ми е добро. 
Лошо ми е!  

Мене ме боли 
главата. Што те 
боли тебе?  

Мене ме боли 
и главата и 
стомакот !  

Ајде да 
одиме на 
доктор!  
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Добар ден, докторе! 
Добар ден! Како сте? 

Не сум добро! Болна сум! 
А што ви е? 

Ме боли грлото, многу 
кашлам и кивам! (аааа-
пчи-ха!). Мислам дека 
сум настината... 

Дали имате температура? 
Можеби имате грип?! 

Можеби, не знам... 

Ајде, сè ќе биде 
добро за два-три 
дена! 

2.1.  Зборувајте како во дијалогот од т.2! Кажувајте што ве боли! 

                     

                     
 

2.2.  Зборувајте за другите од групата!  
Пример:  
А: Што го боли Душко? / Што му е на Душко: 
Б: Душко го боли грлото. А што ја боли Деспина? / Што ѝ е на Деспина?  
А: Деспина ја боли коленото. 

 

3. Слушајте: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

3.1. Зборувајте во парови како во дијалогот од т. 3:  

А→   

 

←Б 
Ме боли главата / стомакот / грбот / грлото... 

Имам грип / алергија / температура...  

Настинат/а сум / Кашлам / Кивам... 

 Што ви е?  

Од кога? / Зошто? / Каде бевте вчера? / Што 

правевте вчера?... 
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4. Слушајте: 

 
Јас се викам Оливер и работам во банка. На работа цел ден седам, работам на 
компјутер и пијам многу кафе. Кога сум дома, гледам филмови со мојата девојка, 
пушам цигари, пак пијам кафе и читам весници. Никаде не одам пешки. Навечер 
излегувам со мојата девојка или со пријателите и често пиеме алкохол.  
Во последно време се чувствувам многу изморен, нервозен и често ме боли главата. 

Моите заби се многу жолти од многу цигари и од многу кафе.  
 

4.1.  +  : 

 

4.2. + : Давајте му совети на Оливер што да прави за да биде подобро: 
Пример:  
А: Што треба да прави Оливер?  Б: Тој треба да земе аспирин.  
А: Што не треба да прави тој?  Б: Тој не треба да пуши многу цигари. 
 

ТРЕБА ДА... 

 

 НЕ ТРЕБА ДА... 

Х 
____________  

 

____________  

____________  

 

____________  

____________ и  

 

____________  

____________ (ЗАБАР) 

 

____________  

 или  

 

____________  

 

  

 
 

А 
1. Каде работи Оливер? 
2. Колку кафе пие Оливер на работа? 
3. Каде и кога Оливер оди пешки? 
4. Што пие кога излегува со пријателите? 
5. Какви му се забите на Оливер? 

Б 
1. Што прави на работа по цел ден? 
2. Што прави Оливер кога е дома? 
3. Со кого излегува Оливер? 
4. Како се чувствува тој во последно време? 
5. Зошто забите му се жолти? 
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4.3.  +  Прашувајте, одговарајте и давајте совети: 
Пример:  
А: Здраво, како си? 
Б: Не сум добро. Ме боли грлото и многу кашлам.  
А: Леле! Мислам дека треба да пиеш чај и да пиеш витамин Ц. 
Б: Што мислиш, дали треба да одам на доктор? 
А: Па, мислам не! Ќе бидеш подобро. Само треба да се одмораш. 
 
А: 
Многу сум уморен / уморна.  
Имам температура. 

Кашлам. 

Ме боли забот. 

Кивам. 

Ме боли главата. 

Ме боли коленото. 

Имам алергија. 

Имам грип. 

Ме боли грлото. 

Б: 
Треба да пиеш чај! 

Треба да одиш на доктор! 

Треба да земеш аспирин! 

Треба да се одмораш! 

Треба да одиш на забар! 

Не треба да пиеш алкохол! 

Не треба да трчаш! 

Не треба да пушиш! 

Треба да јадеш храна со витамини! 

Не треба да седиш во затворено! 
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17. ЛЕЛЕ, КАКВА ДЕВОЈКА!  
ЛЕЛЕ, КАКОВ ДЕЧКО! 

 

1. +  Слушајте и пополнете: 
 

Ова е Зорица. Таа има 25 години.  
Зорица има ПРАВА и КРАТКА коса. 
 

 
  
 
Ова е Вера. Таа има ______ очи и _______ коса. 
Вера има ВИТКАНА и ДОЛГА коса. 
 

 
 

Ова е Живко. Тој има 60 години. Живко нема коса. Тој е ЌЕЛАВ.  
 
 

1.1.  + : 
А 
Колку години има Зорица? 
Дали е стара Зорица? 
Каква коса има Зорица? 
Какви очи има Вера? 
Каква боја на коса има Вера? 

Б 
Каква коса има Вера?  
Колку години има Живко? 
Дали е млад Живко? 
Дали Живко има коса? 

 

1.2.  + Зборувајте за вас: 
Пример:  А: Каква коса имате? 
  Б: Мојата коса е црна, долга и виткана. А каква коса имате вие? 

 

1.3. Зборувајте за некој од групата: 
Пример: Мајкл има кафеава, кратка и права коса. 
 

2. Слушајте: 
 

Зорица е ВИСОКА 185 сантиметри и работи како манекенка. Таа секогаш мора да биде 
СЛАБА и затоа многу вежба.  
 
 

 
Живко е НИЗОК. Тој е бизнисмен и многу работи. Тој нема време да вежба, 
а сака да јаде сè и затоа е ДЕБЕЛ. 
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2.1.  + : 
А 
Колку е висока Зорица? 
Што работи таа? 
Каква мора да биде Зорица секогаш? 
Што прави Зорица за да биде слаба? 

Б 
Дали е Живко висок? 
Што е Живко по професија? 
Зошто Живко не вежба? 
Дали е Живко слаб? 

 

2.2.  + Зборувајте за вас: 
Какви очи имате? 
Каква коса имате? 
Дали сте ќелав/ќелава? 
Дали сте висок/висока? 
Дали сте низок/ниска? 
Дали сте слаб/слаба? 
Дали сте дебел/дебела? 

 

2.3.  +  Прашувајте за некој од групата и погодете кој е тој! 
 Пример:  А: Дали е маж или жена? 
 Б: Жена е. 
 А: Дали е слаба или дебела? 
 Б: Не е ни слаба, ни дебела. 
 А: Дали е висока или ниска? 
 Б: Висока е. 
 А: Дали е највисока во групата? 
 Б: Не, има и повисоки од неа. 
 А: Каква коса има? 
 Б: Таа има кратка, виткана, црна коса. 
 А: Дали е тоа Кристина? 
 Б: Да! Браво! 

 

2.4.  +  
 
 
 
 
 
 

3. Слушајте: 
Мирјана и Сашо се дечко и девојка. Тие се заедно 3 години. Многу се сакаат. 
Мирјана го сака Сашо бидејќи тој знае многу јазици и секогаш сака да учи нови 
работи. Сашо е многу ИНТЕЛИГЕНТЕН.  Исто така, тој знае да танцува убаво и 
секогаш е интересен кога излегуваат навечер. Сашо е многу ЗАБАВЕН човек. 
Мирјана мисли дека со него никогаш не е ДОСАДНО.  
Сашо ја сака Мирјана бидејќи таа е многу убава. Кога Мирјана оди некаде, сите луѓе 
гледаат во неа. Таа е висока и слаба, јаде малку, а вежба секој втор ден и затоа е 
многу ЗГОДНА. Мирјана не сака да танцува во диско бидејќи е СРАМЕЖЛИВА, 

но затоа Сашо мисли дека таа е ШАРМАНТНА. 

КАКОВ ДЕЧКО/ КАКВА ДЕВОЈКА САКАТЕ ПОВЕЌЕ: 
со кратка или со долга коса? 

со права или со виткана коса? 
слаб/а или дебел/а? 

низок/ниска или висок/а? 
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3.1.  + : 
А 
1. Што се Мирјана и Сашо? 
2. Зошто Мирјана го сака Сашо? 
3. Дали Сашо знае да танцува? 
4. Што мисли Мирјана за него? 
5. Што прават луѓето кога Мирјана оди некаде? 
6. Дали Мирјана сака да танцува во диско? 

Б  
1. Колку години се тие заедно? 
2. Каков е Сашо? 
3. Зошто Сашо ја сака Мирјана? 
4. Какво тело има Мирјана? 
5. Зошто Мирјана не сака да танцува? 
6. Што мисли Сашо за Мирјана?  

 

3.2. А: Опишете:  го вашиот најдобар пријател 
     го вашиот брат 
     ја вашата сестра 

        Б: 
име год. очи коса низок 

/ниска 
досаден 
/досадна 

згоден 
/згодна 

срамежлив 
/срамежлива 

шармантен 
/шармантна 

         
         
         
 

3.3. : 

 
________ 

 
__________ 

 
________ 

 
__________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
_______ 

 
________ 

 
________ 

 
_________ 

 
__________ 

 
_________ 

 
_________ 

 
________ 

 
_______ 

 

3.3.1.  + Прашувајте и одговарајте според сликите: 
ШТО (НЕ)ТРЕБА ДА ИМА ВАШИОТ ПАРТНЕР И КАКОВ (НЕ)ТРЕБА ДА БИДЕ? 

Пример:  А: Каква коса треба да има вашиот дечко/ вашата девојка? 
 Б: Мојот дечко треба да има долга  и црна коса. Тој не треба да има руса коса. 
 А: Дали сакате вашиот дечко да биде срамежлив? 

Б: Не, мојот дечко не треба да биде срамежлив. Тој не треба да биде лош и треба да биде 
забавен. 

 

3.3.2.  + Прашувајте и одговарајте според сликите за вашиот најдобар пријател! 
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18. ШТО ДА ОБЛЕЧАМ? 
 

1. Слушајте: 
 
 Денес е петок. Ирена треба да оди во диско со дечкото што го сака,  
 но има проблем, не знае што да облече.  
 Сега таа е со пријателките Ема и Јана во продавница   
 и пробува облека: 

 
 

 

1.1.  + : 
А: 

  

Кој ден е денес?  

Со кого таа треба да оди во диско? 

Каде е сега Ирена? 

Што прави Ирена во продавницата?  

Која сукња треба да ја носи Ирена? 

Што сака да облече Ирена?  

Што може да купи Ирена во продавницата? 

Што ѝ  кажува Јана за шалот и за чевлите? 

Б: 

 

Каде треба да оди Ирена?  

Каков проблем има Ирена? 

Со кого е Ирена во продавница? 

Што треба да носи Ирена вечер според Ема?  

Која блуза треба да ја носи Ирена? 

Како ѝ стои белата блуза на Ирена? 

Дали ќе носи палто? 

Што ѝ  кажува Јана на Ирена за вечер?  

 

1.2.  Речник во слики - ОБЛЕКА 

 

1. Ирена, јас мислам дека 
треба да ја носиш новата 
сукња и белата блуза. 
Многу убаво ти стои! 
 

4. Да, ќе ги купам! 
Убаво ми стојат! 

5. Со здравје да ги 
носиш новиот шал и 
новите чевли и убаво 
да си поминеш вечер! 

3. Добро! Можеш да го 
купиш и овој зелен шал  и 
црните чевли и ќе бидеш 
најубавата девојка! 

2. Но Ема, јас вечер сакам да 
облечам панталони.  Вечер 
ќе биде ладно, па ќе треба да 
носам и палто. 
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1.3.  + : 
ШТО НОСИТЕ...? 

име 

во 

 

во 

 

во 

 

кога  

 

во 
 

јас      

      

      

      

1.3.1. :  

Што носите секој ден?/ Што носи вашата професорка?/ Што носи вашиот партнер? 

1.4.  Комуникативни вежби – дијалог (А и Б) Во продавница за облека  

 

1.5. Зборувајте како во дијалогот од т. 1.4. 

 

1.6.  + : 
А        Б 
Што носам јас сега?      Што носите кога е времето топло? 
Што носиме кога паѓа снег?    Што носат луѓето кога одат на плажа? 
Што сакате да носите кога спиете?   Што  носите кога излегувате во диско? 
Што носи вашиот брат / вашата сестра на работа? Што носите на состанок? 
Што носи вашиот професор денес?   Какви чорапи носам јас денес?    
 

2. Слушајте: 
Мила: Твојата блуза е многу убава!  
Нона: Благодарам! Мислам дека моите панталони се многу долги. 
Мила: Па сега е модерна долга облека. Гледаш, и Џил има долг фустан. 
Нона: Да, нејзиниот фустан е многу модерен и многу е убав. 
 
 
 

Мила 

Нона 

Џил 
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   множина  
јас мој(от) моја(та) мое(то) мои(те) 
ти твој(от) твоја (та) твое(то) твои(те) 
тој негов(иот) негова(та) негово(то) негови(те) 
таа нејзин(иот) нејзина(та) нејзино(то) нејзини(те) 
тоа негов(иот) негова(та) негово(то) негови(те) 
ние наш(иот) наша(та) наше(то) наши(те) 
вие ваш(иот) ваша(та) ваше(то) ваши(те) 
тие нивни(от) нивна(та) нивно(то) нивни(те) 

? чиј чија чие чии 

 

2.1.  Опишете го вашиот дечко/девојка или член на семејството! 
Пример: Мојот дечко се вика Виктор. Неговата коса е кратка и црна, а неговите очи се зелени. 
Неговата облека е секогаш модерна и убава... 
 

2.2.  +  : 
Пример:  А:Чија е книгата? 
  Б: Книгата е на Џенифер. Книгата е нејзина. 
 

ЧИИ СЕ РАБОТИТЕ? 
 

 
Џенифер 

 
 

  

 
 

Горан 
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2.3. : Пополнете! 
А 

 

Каква е _______________ маица? 

Какви се ______________ панталони? 

________________________________________очи? 

_____________________________________патики? 

____________________________________ кошула? 

___________________________________________? 

___________________________________________? 

___________________________________________? 

 
 
 

Б 

 

Каква е ______________ капа? 

Каква е _____________ кошула? 

_________________________________ панталони? 

_____________________________________ чизми? 

_______________________________________ очи? 

__________________________________________ ? 

__________________________________________ ? 

__________________________________________ ? 

 
 

2.3.1.  +  + според 2.3! 
Пример:  
А: Каква е нејзината маица? 
Б: Нејзината маица е зелена. А каква е неговата капа? 
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19. ХОБИ 
 

1.  Слушајте: 
Никола е професор по македонски јазик.  
Од понеделник до петок тој оди на работа и нема многу слободно време.  
За викенд Никола има повеќе слободно време и тогаш учи странски јазици.  
Тоа е неговото хоби. 
 

1.1.  +  Напишете ги глаголите и зборувајте: 
 

• Што правите во слободно време? 

• Што правевте во Америка кога имавте слободно време? 

• Што ќе правите ако имате слободно време за викенд? 

 

1.2. Зборувајте за колегата од т.1.1 
Пример:  
Тој, кога има слободно време, секогаш вози точак. 
Кога имаше слободно време во Америка, тој трчаше и вежбаше јога. 
Следниот викенд, ако има слободно време, тој ќе чита весник на македонски јазик.     
 

 
____________ 

 
____________ 

 
____________ 

 
____________ 

 
____________ 

 
____________ 

 
____________ 

 
____________ 

 
____________ 

 
____________ 

 
____________ 

 
____________ 

 
____________ 

 
____________ 

 
____________ 
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2.  + : 
 

1. Што работи Мадона? 
а. пее 
б. игра фудбал 
в. прави пици 

 6. Што прави Шекил О`Нил? 
а. игра безбол 
б. игра кошарка 
в. игра фудбал 

2. Што прави Ерик Клептон? 
а. вози велосипед 
б. свири гитара 
в. Танцува 

7. Што играте на плажа? 
а. одбојка 
б. хокеј  
в. кошарка 

3. Што правите кога има снег? 
а. пливате 
б. танцувате 
в. Скијате 

8. На планина за викенд може да... 
а. планинарите 
б. пливате 
в. играте тенис 

4. На хиподром може да... 
а. јавате коњ 
б. јавате мотор 
в. јавате велосипед 

9. Во океан можете да: 
а. трчате 
б. ловите риби 
в. пробувате облека 

5. Најмногу сакате да: 
а. учите македонски  
б. кампувате 
в. одите на пракса 

10. Што правиме со бои? 
а. купуваме 
б. танцуваме  
в. сликаме слики  

 

2.1.  Прашувајте ги сите од групата: 
Пример: 
А: Дали сакате да пеете?   
Б: Да, јас многу сакам да пеам. 
А: Кога последен пат пеевте?  
Б: Последен пат пеев вчера. 
А: А каде пеевте вчера?   
Б: На роденден кај мојот дечко. 
А: Со кого пеевте?   
Б: Со неговата сестра. Ја пеевме песната „Среќен роденден“.  
 

НАЈДЕТЕ НЕКОЈ ШТО САКА ДА 
име ___________________________ 

кога? _________________________ 

каде? _________________________ 

со кого? _______________________ 

име __________________________ 

кога? ________________________ 

каде? ________________________ 

со кого? ______________________ 

име __________________________ 

кога? _________________________ 

каде? _________________________ 

со кого? _______________________ 

име __________________________ 

кога? _________________________ 

каде? _________________________ 

со кого? _______________________ 
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име ________________________ 

кога? ______________________ 

каде? ______________________ 

со кого? ____________________ 

име _________________________ 

кога? _______________________ 

каде? _______________________ 

со кого? _____________________ 

име ________________________ 

кога? ______________________ 

каде? ______________________ 

со кого? ____________________ 

име ___________________________ 

кога? __________________________ 

каде? __________________________ 

со кого? _______________________ 

име ___________________________ 

кога? _________________________ 

каде? _________________________ 

со кого? _______________________ 

име _____________________________ 

кога? ___________________________ 

каде? ___________________________ 

со кого? _________________________ 

3. Слушајте и потоа пишувајте: 
Кога имам слободно време, јас често пливам во базен. Многу сакам ПЛИВАЊЕ. Пливањето е моето 
омилено хоби. Што правите вие кога имате слободно време? Кое е вашето омилено хоби? 
 

ПЛИВА + ЊЕ = 

ПЛИВАЊЕ 

 

3.1.  Пишувајте и кажете кое е вашето хоби: 

3.1.1.  + : 

Пример: Кога беше мала Ивана, имаше многу интересно хоби 

– правење мозаици. Денес таа нема многу слободно време, па 

нејзиното омилено хоби е возење точак, но во иднина сака да 

учи скијање зашто многу ја сака зимата.  

• Кое беше вашето хоби кога бевте мали? 

• Кое е вашето омилено хоби сега? 

• Што сакате да правите во иднина?  

 

3.1.2. Кажете за вашиот партнер од т.3.1.1.  
 
 
 
 

Во слободно  време,  
јас... 

Сакам... 
Моето хоби е... 

 пливам пливање 
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3.2.  + Заокружете  го она што го сакате повеќе: 
 

А.       Што сакате повеќе:       Б. 
пеење или свирење гитара трчање или возење точак 

читање книги или пишување писма пливање или скијање 

јавање коњ или ловење риби играње одбојка на плажа или планинарење 

сликање или танцување кампување или гледање филмови во кино 

живеење во село или живеење во град работење во школо или работење во НВО 

 

3.2.1.  Погодувајте за вашиот партнер! 
Пример: 
А: Што мислиш, што сакам повеќе: пеење или свирење гитара? 
Б: Јас мислам дека повеќе сакаш пеење. 
А: Зошто мислиш така? 
Б: Бидејќи немаш долги прсти за свирење гитара и често пееш на часовите. 
А: Точно. / Не е точно, јас .... 

 

3.3.  Дебата: ШТО МИСЛИТЕ? 
 

Што е подобро за градот: возење точак или одење пешки? 

Што е позабавно: играње фудбал или играње одбојка на плажа?  

Што е подосадно: купување облека или купување куќа?   ЗОШТО? 

Што е полошо: пушење или пиење алкохол? 

Што е поинтересно: играње оро или танцување во диско?    
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20. ШТО ИМА НОВО? 
 

1.  Слушајте:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1.  Одговорете: 
Кој пристигнува секоја есен во Македонија? 
Кој пристигна вчера во Македонија? 

 
Каде одат волонтерите секоја година на ручек? 
Каде отидоа тие на ручек по пристигнувањето? 

 
Кој доаѓа обично таму и зошто? 
Кој дојде оваа година и зошто? 
 

Секоја година во есен ПРИСТИГНУВА нова 
група волонтери на Мировен корпус. 

 Вчера ПРИСТИГНА новата група 
волонтери на Мировен корпус. 

 

ПРИСТИГНУВА 
1. јас пристигнував 1. ние пристигнувавме 
2. ти пристигнуваше 2. вие пристигнувавте 
3. тој пристигнуваше 3. тие пристигнуваа 
    таа пристигнуваше  
    тоа пристигнуваше  

 

ПРИСТИГНА 
1. јас пристигнав 1. ние пристигнавме 
2. ти пристигна ∅ 2. вие пристигнавте 
3. тој пристигна ∅ 3. тие пристигнаа 
   таа пристигна ∅  
   тоа пристигна ∅  

 

1.2.   +  и кажете реченица: 
 

Пример: 

  
Перо јаде хамбургери. Перо изеде 9 хамбургери. 

 

Секоја година во есен во Македонија пристигнува група 
волонтери на Мировниот корпус. Вчера на аеродромот во Скопје 
пристигна новата група волонтери. 
Секоја година по пристигнувањето, групата оди на ручек во 
хотелот во Куманово. Но оваа година групата волонтери отиде на 
ручек во Скопје. 
Обично таму доаѓа директорот на Мировен корпус да им посака 
добредојде. Но оваа година дојде и градоначалникот на Куманово 
да ги поздрави волонтерите на Мировниот корпус. 
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Таа му пишува писмо на дечкото.             Таа го напиша писмото за 10 минути. 

 
Купува Купи 
Кажува  
Прашува  
Се јавува   
Гледа  
Легнува  
Станува  
Излегува  
Јаде  
Пие  
Прави  
Пишува  
Слуша  
Пристигнува  
Оди  
Доаѓа  

 

1.3. +  Напишете ја правилната форма на глаголите и проверете со партнерот: 
 

1. Секој ден тој ѝ __________ на девојката дека е многу убава.  
Завчера тој ѝ __________ дека е најубава од сите девојки. (кажува) 
2. Татко ми обично _________ малку за ручек. 
Тој вчера _________ две пастрмајлии за ручек. (јаде) 
3. Марко секогаш ја ____________ Ангела колку е часот.  
Тој ја _________ Ангела колку е часот пред 5 минути. (прашува) 
4. Дечкото ѝ ____________ на Маја секоја вечер.  
Вчера тој не ѝ _____________. (се јавува) 
5. Волонтерите вчера беа на пат и ___________ доцна. 
Секоја вечер волонтерите ______________ рано. (легнува)  
6. Виолета секое утро _____________ од дома во 8 часот.  
Ова утро таа ________ во 9 бидејќи спиеше до 8 часот. (излегува) 
7. Автобусот вчера __________ на полноќ. 
Обично ____________ во 23 и 30. (пристигнува) 
8. Виктор цел викенд ___________ домашна работа.  
Виктор ја __________ домашната работа синоќа во 23 часот. (пишува) 
9. Јас не ___________ на роденден кај Ангела оваа година. 
Секоја година ние ____________ на роденден кај неа. (оди)   
10. На забавата Марија првпат ја __________ новата песна од Мадона.  
Марија ја ________ музиката на Мадона. (слуша)   
11. Вие никогаш не ____________ на забава, но овој пат морате да __________. (доаѓа) 
12. Додека таа беше во продавница и ________ облека, _______ еден пријател од школо. (гледа) 
13. Бабата секогаш _________ ручек за внуците.  
Денес таа _________ само појадок. (прави) 
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1.4.  Направете приказна со глаголите од т.1.2. (втората колона) 
Пример: Вчера сакав да купам нови фармерки, но ѝ се јавив на мојата пријателка и таа ми рече... 

 

1.4.1.  Менувајте ги речениците на колегите и направете нова приказна: 
Пример: 
Д1: Секогаш слушам рок-музика...  
Д2: Но вчера слушнав една фолк-песна и многу ми се допадна...  

1.5. +  Комуникативни вежби – Менување реченици 
 

 
2. Слушајте: 

Маријан:  Еј, здраво, Дени! Што има ново? 
Дени: Здраво, Маријан. Вчера ја видов Ана. Ми кажа дека сака да купи 
нова кола. И ме праша за тебе. 
Маријан:  Навистина?! Како е таа? Ајде да излеземе некогаш заедно! 
Дени:  Па, мислам дека ти треба да ја прашаш . А што има ново 
кај тебе? 
Маријан:  Ништо посебно. Пред две недели се вратив од Австралија. 
Таму бев да го видам брат ми. Си поминав супер! 

Дени:  Еј, супер! И јас сакам некогаш да отидам во Австралија. Мислам дека е многу убаво. 
 

2.1.   + Читајте го дијалог во парови! 
 

2.2. Зборувајте како во дијалогот! 
 
3.  Слушајте: 
  Викторија ја виде Ана во театар со Марко. Таа ја праша Ана што има ново. 

 
Ана: Што има ново?! Па, Викторија... Утрото испив едно кафе без шеќер и изедов 
еден кроасан со чоколадо. Тоа се мноооогу калории! На работа пристигнав во 8.30, 
задоцнив пола час. Ти се јавив тебе, но ти не беше дома! На паузата отидов во 
банка и видов дека на сметката сум во минус, затоа за ручек не јадев ништо. Се 
вратив дома во 19 часот. На телевизија немаше ништо, ми беше многу досадно. Бев 
многу гладна, но во фрижидерот немаше ништо. Излегов да купам јадење во 

продавница и таму го видов Марко. Тој купи билети и сега ќе гледаме мјузикл. Денот и не беше така 
лош. А што има ново кај тебе?   

 

3.1.  +  Прашувајте и пополнете според текстот: 
А Б 
1. Што направи утрото Ана? 1. Утрото Ана _________ едно кафе без шеќер. 
2. Ана __________ еден кроасан со чоколадо. 2. Што направи Ана откако го испи кафето? 
3. Во колку часот пристигна Ана на работа? 3. Ана _____________ на работа во 8.30 часот. 
4. Ана ________ пола час. 4. Колку задоцни Ана на работа? 
5. Кому се јави Ана? 5. Ана ѝ ________ на Викторија. 
 113 

Hosted for free on livelingua.com



 
6. За паузата Ана ________ во банка. 6. Каде беше Ана за паузата? 
7. Што виде Ана на сметката? 7. Ана _________ дека е во минус. 
8. Ана не ___________ ништо. 8. Што јадеше Ана на паузата за ручек? 
9. Во колку часот Ана беше дома? 9. Ана _____________ дома во 19 часот. 
10. Ана не ___________ ништо на телевизија.  10. Што гледаше Ана на телевизија? 
11. Како се чувствуваше Ана дома? 11. На Ана ѝ_________ досадно. 
12. Ана _______ во продавница за да _____ јадење. 12. Зошто излезе Ана? 
13. Кого го виде Ана во продавницата? 13. Ана го ________ Марко. 
 

3.2.  + Прашувајте и одговарајте: 
 

1. На кого се јавивте синоќа и зошто? 
2. Што им кажавте на македонските / американските родители кога пристигнавте во 

Македонија? 
3. Што ве праша семејството кога првпат ве виде? 
4. Кога првпат задоцнивте на работа и што ви рече директорот? 
5. Каде и со кого излеговте минатиот викенд? 
6. Кога ќе се вратите во Америка? 
7. Дали синоќа отидовте во кино? 
8. Кога последен пат ги видовте пријателите од Америка? 
9. Колку алкохол испивте минатиот викенд? 
10. Колку пастрмајлии можете да изедете за појадок? 
11. Во колку часот легнавте вчера? 
12. Кога дојдовте денес на час по македонски јазик? 
13. Каде бевте на одмор пред 5 години и што купивте од таму? 
14. Што ќе му направите за јадење на вашиот партнер кога ќе дојде на романтична вечера? 
15. На кој датум пристигнавте во Македонија? 
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 АЈДЕ ДА ВЕЖБАМЕ И ДА ПОВТОРИМЕ!   
3 

1. + : Составете ја приказната: 
1. Минатата сабота му се јавив...  

2. Му кажав дека сакам...  

3. Потоа ѝ се јавив...  

4. Јас морав да...  

5. Но и седењето дома...  

6. Ја прочитав...  

7. А потоа им...  

8. На крајот,.. 

...седам дома зашто... 

...на мојата најдобра пријателка,.. 

...но таа не можеше да дојде... 

...книгата „Малиот принц“,.. 

...да одиме да возиме точаци 
заедно,.. 
...направив ручек на моите 
родители...  
 

 

...тоа беше многу убава сабота. 

...и тие беа многу среќни!  

....на мојот дечко.  

...зашто ја болеше коленото.  

...не сакав сама да возам точак. 

...не беше лошо.  

...која ме направи многу среќна! 

...но тој ми рече дека има многу 

работа.  

 
1.___________________________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________________________ 
3.___________________________________________________________________________ 
4.___________________________________________________________________________ 
5.___________________________________________________________________________ 
6.___________________________________________________________________________ 
7.___________________________________________________________________________ 
8.___________________________________________________________________________ 

 

1.1. + во врска со т.1:  
А        Б 
На кого му се јави таа минатата сабота?   Што му кажа? 
Што ѝ одговори дечкото?     На кого се јави потоа? 
Зошто пријателката не можеше да оди со неа?  Што мораше да направи таа? 
Што направи таа кога остана дома?   Како се чувствуваше после читањето? 
Што направи потоа за родителите?    Како се чувствуваа тие?    
Каква беше саботата?     Дали вие ја читавте книгата „Малиот принц“? 

Што мислите за книгата „Малиот принц“? Дали ви се допаѓа? 

2. + Напишете ги спротивностите: 
1. маж  __________ 9. здрав __________ 17. ден  __________ 
2. татко __________ 10. висок __________ 18. малку __________ 
3. баба  __________ 11. ладно __________ 19. црно __________ 
4. син  __________ 12. рано __________ 20. голем __________ 
5. лош  __________  13. десно __________ 21. лето  __________ 
6. интересен __________ 14. среќен __________ 22. женет __________ 
7. дебел __________ 15. дечко __________ 23. млад __________ 
8. убав  __________ 16. кратка __________ 24. интелигентен _______ 
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2.1.  +  Напишете колку можете подолга реченица со зборовите од т.2! 
 

3.  Комуникативни вежби - Квиз  
 

4. Ставете ги сликите во вистинскиот ред и составете приказна: 

 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 

5. +  Одговорете на прашањата и прашувајте го партнерот: 
 

КАКВА ОБЛЕКА САКАТЕ? 
1.  Колку често ... 
а. купувате нова облека?  

 еднаш во месецот  
 секој шести месец  
 ретко  

б. читате списанија за мода?  
 често  
 понекогаш 
 никогаш 

в. одите во продавница за облека? 
 многу често 
 понекогаш 
 многу ретко 

2.  Како се облекувате обично...  
а. за на школо / за на работа? 
б. за дома? 
в. за на свадба? 
3. Одговорете...  
а. Што носи вашата професорка/ вашиот професор? 
б. Дали купувате скапа облека? 
в. Кој од вашата група се облекува најмодерно? 
г. Што е модерно сега? 
д. Дали секогаш носите модерна облека? 
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6. Продолжете ја приказната и зборувајте 1 минута: 
 
Пример: Никогаш не направив пита со компири кога живеев во Америка, а многу сакав! Секогаш правев 
пита со зелка и со кромид, зашто на моите родители многу им се допаѓаше. Само мојот дечко сакаше 
пита со компири и со пиперки, но јас не бев добра девојка и не му направив. Сега ми е многу жал за тоа. 
 

• Никогаш не направив... 
• Кога отидов во Скопје... 
• Секогаш сакав да... 
• Кога имав шест години... 
• Мојата најдобра пријателка од Америка... 
• Ако следната зима има многу снег... 
• Кога ќе одам во Скопје, сакам да... 

 

6.1.  Прашувајте ги вашите колеги во врска со нивните приказни! 
Пример: Што друго знаете да правите? / Дали и сега сте заедно со дечкото од приказната? 
 

7. Опишете ги луѓето од сликите! 
 
Пример: Кит Ричардс е многу грд. Тој е стар и не е шармантен. Неговата коса е долга и кафеава, а 
неговите очи се зелени. Кит Ричардс е висок и слаб. Тој носи бела маица и пуши цигара. Тој е постар од 
Дени де Вито, од Бред Пит, од Џон Гудман и од Шекил О`Нил. Мислам дека е постар и од Мел Гибсон.  
 
 

 
  
 

Б
 В Г 

 

Д 
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Ж 

З 

А 
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8.  +  Комуникативни вежби (А и Б) - Што ќе правите ако..?  
 
 

9.  Составете приказна од следниве зборови. Употребете по најмалку 1 збор од 
секоја група зборови: 

Пример: Убавата сопруга на нивниот професор минатото лето се чувствуваше одлично.  
 

1 
продавница   појадок 
грб    сопруга 
година   фармерки  
воз    рака 
заб    парк 

3 
минатото лето   вчера наутро 
потоа    тогаш 
во 20 часот   пред 2 недели 
минатиот викенд  за 30 минути 
многу често   синоќа 

2 
прочита  се врати 
се јави   се бакнува 
излезе   кажа 
изеде   легне 
се чувствува  јава 

4 
убав   голем 
зелен   висок 
стар   слаб 
нејзин   бел 
ќелав   глупав 

 

10.  +  Комуникативни вежби (А и Б) - Кажете нешто за...  
  

11.  Дебата – ШТО МИСЛИТЕ? 
 

• Броевите од мобилните телефони треба да им ги даваме само на блиските луѓе. 

• Треба да одиме на доктор само кога сме многу болни.     

• Жените треба да се облекуваат помодерно од мажите.     ЗОШТО? 

• Трчањето и возењето точак се изгубено време. 

• Подобро е прво да ја слушнеме лошата вест, па потоа добрата. 
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21. МАКЕДОНСКА КУЈНА 

1. +  Слушајте и поврзете: 
 

A: Здраво Џон! 
Б: Здраво Џејн! 
А: Џон, сакам да направам шопска салата за ручек.  

Дали може да ми кажеш како мајка ти ја прави шопската салата? 
Б: Да, секако! Еве вака: 

• Прво КУПУВА краставици, патлиџани, кромид и сирење, 

• ги МИЕ краставиците и патлиџаните, 

• ги ЛУПИ краставиците, 

• ги СЕЧЕ патлиџаните, краставиците и кромидот 

• СТАВА сол и масло 

• и МЕША сѐ заедно. 

• На крај го РЕНДА сирењето 

и салатата е многу вкусна, мммм...  
 

1.1.  +  Зборувајте со партнерот: 
Која е вашата омилена салата? 
Како ја правите вашата омилена салата? 

 

2. +  Слушајте и пишувајте: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

купува купи купете 

 мие ______ ______ 

лупи ______ _______ 

сече _______ _______ 

меша _______ _______ 

става _______ _______ 

ренда _______ _______ 

 

ИМПЕРАТИВ!!! 
- а група 

(измеша) 

-е/-и група  

(измие) 

-е/-и група 

(стави) 

2 ед. -ј (измешај) -ј (измиј) - и (стави) 

2 мн. -јте (измешајте) -јте (измијте) - ете (ставете) 
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2.1.   Кажете му на вашиот партнер како да направи шопска салата? 
 
Треба да купите зеленчук.     → Купете зеленчук! 
Треба да го измиете зеленчукот.   → _____________________________!  
Треба да ги излупите краставиците / кромидот. → _____________________________! 
Треба да ги исечете патлиџаните /    → _____________________________! 
краставиците / кромидот. 
Треба да ставите сол и масло.    → _____________________________! 
Треба да ја измешате салатата.    → _____________________________!  
Треба да изрендате сирење.    → _____________________________! 

 

2.2.  + : 
Како да направам турско кафе? 
Како да ја направам твојата омилена салата?  
Како да направам овошна салата? 
Како да направам таратур? 
Како да направам сладолед?  
Како да направам коктел? 
 

3. Слушајте: 

Ангела:  Научив да   готвам едно многу вкусно јадење! Се вика мусака. 

Борис:  Навистина?! Мора да ми го кажеш рецептот! 

Ангела:  Купи пола кило мелено месо, пола кило компири, кромид и јајца.  

Борис: Добро, но како да го направам јадењето?   

Ангела: Вака: прво, излупи ги и исечи ги кромидот и компирите.  ПРЖИ го месото во 

масло заедно со кромидот. Стави сол и црн пипер. Во едно тенџере стави вода да ВРИЕ . Стави 

ги компирите во водата и  ВАРИ ги. 

Борис: А колку време треба да ги варам компирите? 

Ангела: 5 минути, а потоа исечи ги и стави ги во тавче. Откако ќе го испржиш месото, стави го врз 

компирите, а врз месото повторно стави компири. На крај, измешај 3-4 јајца и стави ги врз компирите. 

Тавчето стави го во топла рерна и  ПЕЧИ го јадењето 40 минути. 

Борис: Кога сакаш да ЗГОТВАМ мусака и да дојдеш на гости да ја пробаш? 

Ангела: Ајде утре! 

Борис:  Еј, супер! Важи! Те чекам! 
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3.1.  + : 
• Што научи да готви Ангела? 
• Како се вика јадењето? 
• Што сака Борис? 
• Што треба да купи Борис за рецептот? 
• Што треба да направи Борис со компирите и со кромидот? 
• Колку минути треба Борис да ги вари компирите? 
• Што треба да направи Борис со месото? 
• Што треба да направи Борис откако ќе го испржи месото? 
• Што треба да стави на крај? 
• Колку минути треба да го пече Борис јадењето? 
 

3.1.1. Разговарајте како во дијалогот од т. 3 и заменете со: 

 
САРМА 

 
 

ПОЛНЕТИ ПИПЕРКИ 
 

ТАВЧЕ ГРАВЧЕ 

 
ПАСТРМАЈЛИЈА 

 

 
ПИНЏУР 

 
зелка/лозов лист 

мелено месо 
ориз 

кромид 

пиперки 
мелено месо 

ориз 
кромид 

грав 
црвени пиперки 

кромид 

брашно 
јајце 
месо 

пиперки 
патлиџани 

лук 

 

3.1.2.  Зборувајте со партнерот: 
Кое е вашето омилено јадење? Кажете како го правите. 
 

4. +  Речник во слики –  ВО РЕСТОРАН 
 

4.1.  + : 
А: Добар ден! Повелете! 
Б: Добар ден! Ве молам, едно _______! 
А: Повелете! 
Б: Сакам една голема ________ салата без кромид, ___________  
______ и помфрит со сирење. 
А: Нема пилешко месо. Дали сакате ___________ или 
_________? 
Б: Не, благодарам. Дали имате риба? 
А: Да, има риба и многу е _________. 
Б: Добро, може риба. А какви сокови имате? 
А: Има сок од портокал, кока-кола и спрајт. 
Б: Донесете ми сок од портокал. 
А: Дали сакате нешто за _________? 
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Б: За десерт сакам ____________ од чоколадо и од ванила. 
А: Во ред, сега ќе ви го донесам _________ __ ________ и јадењето. 
Б: Ве молам, ако може да ми донесете и _____  __ _____ ________. 
А: Да, секако! 
 

4.2.  Комуникативни вежби (А и Б) - Мени 

А →  Б→    

5.  Поврзете: 

 

Тортата има многу шеќер и многу 
чоколадо. Тортата е...  

 

КИСЕЛИ 

 

Не можам да јадам чили пиперка, 
зашто е многу... 

 
СОЛЕНО 

 

Во краставиците има многу оцет и 
тие се многу... 

 

ЛУТА 

 

Во помфритот секогаш ставам 
многу сол. Сакам да јадам... 

 
БЛАГА 

 

5.1.  +  Зборувајте со партнерот: 
• Што е солено? 

• Што е благо? 

• Што е кисело? 

• Што е луто?

5.2.  +  Зборувајте со партнерот: 
 

• Кое јадење го јадете без прибор? 
• Кое е најлутото јадење во американската кујна? 
• Дали ви се допаѓа македонската храна? Зошто? 
• Во кое јадење не ставате сол и црн пипер? 
• Кое е вашето омилено благо јадење?  
• Кое е најблагото јадење во американската кујна? 
• Што ставате во храната за да биде кисела? 
• Дали можете да јадете супа без лажица?  
• Кое е најкиселото јадење во американската кујна? 
• Кое е вашето омилено луто јадење? 
• Што е полуто, пинџурот или ајварот? 
• Кое е најсоленото јадење во американската кујна? 
• Каква храна сакате да јадете и зошто? 
• Какво месо сакате да јадете? 
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22. МАРФИЕВ ЗАКОН 
 

1. +  Слушајте и поврзете: 

Роберт е волонтер на Мировниот корпус во Македонија. Тој сега живее во  КУЌА, заедно со 

неговото македонско семејство. Пред да дојде во Македонија, тој живееше во висока ЗГРАДА 

во Чикаго, на осмиот КАТ. Во  СТАНот тој имаше: 
 
 
 
СПАЛНА СОБА  

КУЈНА 

ТРПЕЗАРИЈА 

ДНЕВНА СОБА и  

БАЊА 

 
 
 

1.1.  +  Зборувајте со партнерот: 
Пример:  
А: Во кој град живеевте во Америка? 
Б: Јас живев во Вичита. А вие? 
• Во кој град живеевте во Америка? 
• Дали живеевте во куќа или во зграда? 
• На кој кат живеевте во куќата / во зградата? 
• Со кого живеевте? 
• Колку соби имавте? 
• Која соба беше најголема во вашиот стан / куќа? 
• Каде гледавте телевизија? 
• Каде спиевте? 
• Каде јадевте? 
• Каде готвевте? 
• Каде се туширавте? 
• Колку време поминувавте во кујната? 
• Во која соба поминувавте најмногу време? 
• Каде живеете сега? 
• Колку соби има таму? 
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2. + Слушајте и пишувајте: 
 
Еве што има Роберт во неговата куќа: 

Во  има: голема  (_______); висок  (______);  (_______) во кој 

секогаш има топла вода; бела (____ _______); мало и убаво  (________); и  (________  
 
и _______) за миење лице, раце и заби. 

Во    има: нов и скап  (_________); стара (________) во која Роберт 

седи додека го пие првото кафе и чита весник; до фотелјата има  (_______ _______); голем и грд  

 (_________) и гооооолем телевизор. 

Роберт има и  . Во неа има 4 кафеави  (_________) и една мала    (________). 
 

Во   на Роберт има: голем  (_________), а спроти него има  (__________) 
во кој е неговата облека. 
 

Омилена соба на Роберт му е  . Таму поминува многу време. Во неа има  

(________) на кој готви многу вкусни јадења и  (_________) каде секогаш има ладно пиво. 

Откако ќе изеде сè, Роберт ги мие чиниите во (___________). 
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2.1.  +  Зборувајте со партнерот: 
Што има во бањата на Роберт? 
Што мислите, што има друго во бањата на Роберт? 
Што има во дневната соба на Роберт? 
Што мислите, што има друго во дневната соба на Роберт? 
Што има во трпезаријата на Роберт? 
Што мислите, што има друго во трпезаријата на Роберт? 
Што има во спалната соба на Роберт? 
Што мислите, што има друго во спалната соба на Роберт? 
Што има во кујната на Роберт? 
Што мислите, што има друго во кујната на Роберт? 

2.2. Речник во слики – МАРФИЕВ ЗАКОН 
 

2.3.  Опишете: 
Каков беше вашиот стан во Америка? 
Каква е куќата во која живеете сега? 
Каков сакате да биде вашиот стан во кој ќе живеете следните 2 години? 
 

2.4.   Комуникативни вежби - Што има во куќата? 
 

3.  Слушајте: 
Јас сум Софија. Минатата недела ја видов куќата во која ќе живеам следните две години. Куќата има 2 
ката. Јас ќе живеам на првиот кат. На вториот кат живее мојот нов газда со сопругата и децата. На мојот 
кат има три соби: дневна, трпезарија и спална соба. Исто така, има кујна и бања. Сè беше убаво, но...  
Во кујната немаше фрижидер, а шпоретот беше РАСИПАН, во спалната соба беше СКРШЕН 
прозорецот, а во дневната соба беше ПРЕГОРЕН телевизорот. Газдата ми рече дека за една недела ќе 
купи нов фрижидер, дека шпоретот ќе биде ПОПРАВЕН, дека ќе стави нов прозорeц и дека ќе го 
поправи телевизорот.  
 

3.1.  + Зборувајте со партнерот: 
1. Што виде Софија минатата недела? 
2. Колку ката има куќата во којa ќе живее Софија? 
3. На кој кат ќе живее Софија? 
4. Кој живее на вториот кат во куќата? 
5. Колку соби има на катот на Софија и кои се тие? 
6. Што немаше во кујната? 
7. Што му беше на шпоретот? 
8. Што не беше добро во спалната соба? 
9. Што не беше добро во дневната соба? 
10. Што ѝ рече газдата на Софија? 
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3.2.  Пополнете: Што може да биде... и кажете реченица 
 

РАСИПАН/А/О-И СКРШЕН/СКРШЕНА/О-И ПРЕГОРЕН/А/О-И 
шпорет прозорец телевизор 
   
   
   
   
   

 
РАСИПА + Н/НА/НО-НИ = РАСИПАН/НА/НО-НИ 

 
ПЕЧЕ + Н/НА/НО-НИ = ПЕЧЕН/ ПЕЧЕНА/ ПЕЧЕНО- ПЕЧЕНИ  

 
ПРЖИ + Н/НА/НО-НИ = ПРЖЕН/ ПРЖЕНА/ПРЖЕНО-ПРЖЕНИ 

 
Примери: 

Телевизорот е расипан = расипан телевизор 
Месото е печено = печено месо 

Компирите се пржени = пржени компири 
 

4. Слушајте: 
 

А: Ало, добар ден! Ми треба господин Кирил Вангелов! 
Б: Здраво, Мелани, јас сум! 
А: Господин Кирил, имам проблем во станот. Не работи бојлерот во кујната, 

мислам дека е прегорен. Нема СТРУЈА во дневната соба. Во бањата чешмата 
е скршена и нема вода. Ве молам, ако може да му се јавите на мајсторот, да дојде и да види што е 
проблемот. 

Б: Да, ќе му се јавам на мајсторот, само кажи ми кога ќе бидеш дома. 
А: Ќе бидам дома утре до 12 часот, а потоа морам да одам на работа. 
Б: Во ред!  
А: Ви благодарам многу! 
Б: Ништо Мелани, пријатно. 
 

4.1.  + : 
  1. На кого се јавува Мелани? 

2. Зошто му се јавува Мелани на газдата Кирил Вангелов? 
3. Каков проблем има Мелани? 
4. Што бара Мелани од газдата? 
5. Кога ќе биде дома Мелани? 
6. Што треба да поправи мајсторот во станот на Мелани? 

 
 

4.2.  Зборувајте како во дијалогот за вашите проблеми во станот! 
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4.3.  +  +  Пополнете според примерот, кажете реченица и прашувајте се во 
парови: 

 
Пример:  А: Тортата е купена.  
  Б: Купената торта беше многу вкусна. 
 
 

А купи 
купен/на/но-ни 

носи 
________ 

изеде 
________ 

прочита 
________ 

вари 
________ 

направи 
________ 

слуша 
________ 

Б меша 
____________ 

сече 
________ 

отвори 
________ 

напиша 
________ 

сака 
________ 

поправи 
________ 

испие 
________ 
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23. ДАЛИ СТЕ БИЛЕ ВО ОХРИД?  
 

1. Слушајте: 

 
 
 

1. ЈАС СУМ БИЛ/А/О  1. НИЕ СМЕ БИЛЕ 
2. ТИ СИ БИЛ/А/О 2. ВИЕ СТЕ БИЛЕ 
3. ТОЈ, ТАА, ТОА ⊗ БИЛ/А/О 3. ТИЕ ⊗ БИЛЕ 

 

1.1.  +  Зборувајте за дијалогот: 
 
А 
1. Од каде се врати Деспина? 
2. Дали Алберт бил некогаш во Охрид? 
3. Дали и Деспина била во Струга? 
4. Со кого била во Струга? 
5. Со кого бил Алберт во Струга?  
6. Со кого и каде сака да оди Алберт? 

 Б 
1. Кога била таму? 
2. Каде бил Алберт?  
3. Колку пати била Деспина во Струга?  
4. Колку пати бил Алберт во Струга? 
5. Што слушна Деспина? 
6. Зошто? 

 

1.2.  +  
• Дали сте биле во Скопје?  

o Со кого? / Кога? /  Дали ви се допаѓа?.. 
• Каде во Македонија сте биле досега?  

o Со кого? / Кога? / Дали ви се допаѓа?... 
 

Здраво, Алберт! 
Како си? 

Здраво, Деспина! 
Еве, добро. Што 
има ново? 

Ништо, сега се вратив од 
Охрид, бев на викенд. Дали 
ти некогаш си бил во Охрид? 
 

Не, не сум бил никогаш, но 
сум бил во Струга. А ти дали 
си била таму? 

Да, сме биле многу пати со 
дечкото. А кога и со кого си 
бил ти во Струга? 

Паа, сум бил 2 пати. Прво бев 
пред еден месец со моето 
семејство, а потоа со пријателите. 
 

Аааа, да, знам . Слушнав дека 
не си бил само со пријатели, 
туку дека и Ангела била со вас... 
 

Да, да, сакаме да одиме заедно и 
во Охрид. Слушнавме дека било 
многу убаво. 
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1.3.  + Прашувајте и пишувајте ( / Х): 
 

ДАЛИ СТЕ БИЛЕ?.. 

 во 
Дизниленд  

во 
Њујорк 

на НБА 
натпревар 

во 
паркот 

Јелоустoун 

на 
кафе кај 
соседите 

на концерт 
на Мадона 

во 
Париз 

( / Х)        
со кого        

Кога        
 

1.3.1.  +  Погодувајте за другите, во врска со т.1.3. 
Пример:  
А: Јас мислам дека таа била во Дизниленд. 
Б: Што мислиш, со кого била? 
А: Со нејзината баба. 
Б: А кога била во Дизниленд? 
А: Мислам дека била во Дизниленд на 7 години. 
Б: Неее, таа била во Дизниленд, пред 2 години со дечкото. 
 

2. +  Слушајте и пишувајте: 
Јас сум од Македонија и нормално, јас сум јадела ајвар многу пати. А вие? Дали сте... 
 

јадел/јадела/јадело - јаделе   ______________________  

______________________   ______________________  

______________________ филмот  ______________________ книгата  
 

ГЛЕДА  ЈАДЕ  УЧИ 
сум гледал/а сме гледале сум јадел/а сме јаделе сум учиел/а сме учиеле 
си гледал/а сте гледале си јадел/а сте јаделе си учиел/а сте учиеле 
гледал/а/о гледале јадел/а/о јаделе учиел/а/о учиеле 

 

2.1.  + Прашувајте се со глаголите од т.2 во л-форма! 
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2.2.  Направете реченици од следните зборови во л-форма: 
 

Митко / и работи / во Русија. / живее  _____________________________________________________ 

се вика / Баба му / Ана.   _____________________________________________________ 

гитара. / Порано / свири / Дејан  _____________________________________________________ 

пред две години. / Весна и Џон / се венча _____________________________________________________ 

сум / Ти / во Америка.   _____________________________________________________ 

5 години. / Јас / има / научи да плива / кога ____________________________________________________ 

Вие / во Македонија / со авион. / пристигна____________________________________________________ 

ја покани / Ние  / на забавата. / Тања  _____________________________________________________ 

 

2.3.  Прашувајте ги сите од групата: 
 

НАЈДЕТЕ НЕКОЈ КОЈ... 
 име кога Каде 

 пешки 10 километри 

   

 маратон 

   

ракија 

   

 поезија 

   

 на школо 

   

 во школо 

   

  со брод 

   

„Титаник“ во 
кино 

   

 „Војна и мир“ 
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2.4.  Одлучете дали партнерот ја кажува вистината: 
 
Пример: 
А: Дали си јадел/а инсекти? 
Б: Да, сум јадел/а инсекти. 
А: Кога си јадел/а инсекти? 
Б: Пред 4 години. 
А: Дали беа вкусни? 
Б: Не беа многу вкусни. 
А: Како беа зготвени? 
Б: Пржени, со многу масло и со сол. 
А: Каде јадеше инсекти?  
Б: Во Никарагва? 
А: Што правеше во Никарагва? 
Б: Работев на проект на една НВО. 
А: Каков проект? 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
 

А  
некој филм повеќе од 

8 пати 

 
под отворено 

небо 
 

караоке 
 

маратон 
 

љубовна песна 

/Х 

     

 

Б 
 

камила во Сахара 
 

мини сукња 
 

камион 
 

со познат пејач 

 
повеќе од 5 
километри 

/Х 

     

 
 

2.5.  Направете приказна со л-форма и употребете ги зборовите:  
 

ЉУБОВ   СЕ САКААТ  ЖИВЕЕ  СЕМЕЈСТВО  НОСИ 

 УБАВА ДЕВОЈКА  БИСЕР   ЈАНКО  СЕКОГАШ 

 ИЗБЕГА  ОХРИД  ПАСТРМКА  ЗЛАТКА 
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БИ САКАЛА... 
• Да студирам во Париз 
• Да патувам околу светот 
• Да работам во компанијата на Д. Трамп 
• Да имам многу пари... 

или 
• Да се омажам за принц на 25 години... 

2.6. Продолжете ги речениците од приказната: 
 
Си бил еден дедо, кој ___________________________________________________________________. 

Еден ден, тој се шетал __________________________________________________________________. 

Додека седел покрај реката, тој видел______________________________________________________. 

Тие носеле расипан телевизор и дедото ____________________________________________________. 

Заедно отишле во шумата кај бабата и _____________________________________________________. 

Бабата им рекла дека ___________________________________________________________________. 

На крај тие ___________________________________________________________________________. 

 
3. Слушајте: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ШТО БИ САКАЛЕ ВИЕ? 
 
 
 
 
  
 

 

3.1.  Направете реченици од следниве зборови со „би сакал / би сакала / би сакале“, а потоа 
проверете со партнерот: 

 
Јас / биде / пилот    ______________________________________________ 

Филип / работи / НАСА   ______________________________________________ 

Јулија / стане / балерина   ______________________________________________ 

Моите браќа / живее / во Канада ______________________________________________ 

Децата / има / голем точак  ______________________________________________ 

Марија / купи / ново „порше“  ______________________________________________ 

Ти / се вози / со камион   ______________________________________________ 

Ние / оди / во Индија / на одмор ______________________________________________ 

Вие / носи / убава/ облека   ______________________________________________ 

Лазар / зборува / со / Далај Лама ______________________________________________ 

Јас / добие / милион евра / на лото ______________________________________________ 

Елена / се мажи / со дечкото  ______________________________________________ 
 

 БИ САКАЛ  

 БИ САКАЛА БИ САКАЛЕ 

 БИ САКАЛО  
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3.2.  + Зборувајте со партнерот: 
 

ДАЛИ БИ САКАЛЕ?... 
 
 

 
 

да (зборува) 
македонски јазик... 
 

да (се мажи/жени) 
во Македонија... 
 
 

да (патува) со 
дечкото/девојката во...  
 

да (вози) авион 
 

да (биде) познат/а... 
 

да (поправа) расипани 
компјутери  
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 24. МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ  
 
1. Слушајте:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.  +  Прашувајте се во парови: 
 

 За кого е приказната? 
 Каде отишле двајцата пријатели? 
 Зошто отишле таму? 
 Што правеле додека се шетале? 
 Кој излегол пред нив во планината? 
 Што направил едниот пријател? 
 Каде се качил тој? 
 Што не можел да прави другиот пријател? 
 Каде легнал другиот пријател? 
 Зошто легнал на патот? 
 Што направила мечката? 
 

1.2. Зборувајте со партнерот: 
 Што мислите, што ќе се случи понатаму во приказната? 
 

1.3.  + Напишете го крајот на приказната! 
 

1.4. Кажете му го на другиот пар вашиот крај на приказната: 
 

   

2.  Напишете ги сврзниците од текстот од т.1! Кои други сврзници ги знаете? 
  
И  НО   
     АКО 
 
 

ДВАЈЦА ПРИЈАТЕЛИ 
Си биле еднаш двајца пријатели. Еден ден отишле во планина бидејќи сакале да се 

прошетаат. Додека се шетале, зборувале и гледале колку е убава планината. Потоа, од 
никаде, пред нив излегла една голема кафеава мечка. Едниот пријател истрчал до првото 
дрво и се качил на него иако дрвото било многу високо. Другиот пријател не можел да 

трча и затоа легнал на патот како мртов за да се спаси од мечката. Мечката дошла до него, 
но... 
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2.1. Направете реченици со сврзниците од т. 2: 
 Пример: 
А: Тој работел далеку од градот и... 
Б: ... секој ден одел на работа со кола. 
 

2.2.  Поврзете ги речениците: 
 
Сакам да јадам хамбургер и... ... татко ми вози автомобил. 
Мајка ми вози точак, а... ... се чувствувате подобро. 
Сестра ми го чекаше дечкото цела вечер, но... ... неговиот авион задоцни. 
Ќе дојдам кај вас на гости ако... ... болниот многу кашлаше. 
Не купивме билети за театар бидејќи... ... за утре немаме домашна работа. 
Задутре ќе гледаме филм на телевизија или... ... таа му се јави на телефон. 
Диркторот пристигна на состанокот на време иако... ... имам време. 
Тој се тушираше кога... ... билетарата беше затворена. 
Професорката рече дека... ... ќе одиме во кино. 
Старата кола беше расипана затоа... ... да пијам кока-кола без шеќер. 
Докторот пишуваше рецепт додека... ... тој мораше да купи нова. 
Треба да пиете многу витамини за да... ... тој никогаш не дојде. 
 

2.3.  +  Довршете ги речениците како во примерот: 
 
     и  ќе работам во невладина организација.__________ 
     но  ___________________________________________ 
     а  ___________________________________________ 
     ако  ___________________________________________ 
     затоа  ___________________________________________ 
Ќе живеам во Македонија бидејќи ___________________________________________ 
     иако  ___________________________________________ 
     за да  ___________________________________________ 
     додека ___________________________________________ 
     или  ___________________________________________ 
     кога  ___________________________________________ 
      
 

2.4. Комуникативна вежба - Завршете ја реченицата на партнерот! 
 

2.5.  +  : 
Дали ќе излезете да се шетате иако надвор многу врне? 

Што пеете додека се туширате? 

Што ќе правите ако немате струја во вашиот стан? 

Дали мислите дека парите се поважни од љубовта? 

Што ќе направите за да зборувате македонски подобро? 
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2.6.  +  Слушајте и пишувајте: 
 

 
_________ 

 
___________ 

 
______________ 

 
___________ 

 
__________ 

 
____________ 

 
_____________ 

 
___________ 

 

2.6.1. Направете приказна во л-форма со зборовите од т. 2.4. и со сврзниците од т.2 
 Пример: Пред многу години живеел еден многу згоден принц кој се викал Рамбо... 
 

2.7. Кажувајте некоја приказна во л- форма и одговарајте на прашањата од групата: 
 Пример:  
А: Си била една девојка...   
Б: Како се викала таа?   
А: Девојката се викала Марина.  
В: Колку години имала Марина?  
А: Марина имала 20 години.  
Г: Каде живеела Марина? 
А: Марина живеела во Кратово со своите родители... и била многу убава... 
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25. МИРОВЕН  КОРПУС  
 

1. Слушајте:  
 
Љубица: Здраво! Јас сум Љубица. Како се викате вие? 
Лора: Јас се викам Лора. 

Љубица: Вие не сте од Македонија, така? 
Лора: Да, јас сум од Америка, јас сум Американка. 
Љубица: Што правите во Македонија? 
Лора: Јас сум волонтерка на Мировен корпус. 
Љубица: Мировен корпус?! Што е тоа Мировен корпус? 
Лора: Мировен корпус е американска НЕПОЛИТИЧКА, НЕРЕЛИГИОЗНА, 
НЕВОЕНА и ВЛАДИНА организација. 
Љубица: А што работите тука? 

Лора: Јас ПРЕДАВАМ англиски јазик во школото, а моите колеги 
работат или во општините или во невладините организации. 
Љубица: А дали е тоа нова организација? 
Лора: Не, не е нова организација. Мировниот корпус е ФОРМИРАН во 1961 година од 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ Џон Ф. Кенеди. 
Љубица: А дали работите само во Европа? 
Лора: Не, Мировниот корпус има волонтери во повеќе од 90 земји во светот. 
Љубица: А колку долго ќе живеете и ќе работите тука? 
Лора: Две години. 
Љубица: Интересно! Навистина ми е мило што ве запознав!  
 

ПОЛИТИКА  → ПОЛИТИЧКА  → ________________ 
РЕЛИГИЈА  → РЕЛИГИОЗНА → ________________ 
ВОЈНА  → ВОЕНА  → ________________ 
ВЛАДА   → ВЛАДИНА  → ________________ 

 

1.1.  + : 
 

• Како се викате? 
• Од каде сте? 
• Што правите во Македонија? 
• Што е Мировен корпус? 
• Кога е формиран Мировниот корпус? 
• Од кого е формиран Мировниот корпус? 
• Во колку земји во светот има волонтери на Мировен корпус? 
• Каде ќе работите вие? 
• Колку години ќе живеете во Македонија? 

 

1.2.  :  
• Што друго знаете за Мировниот корпус? 
• Како помага Мировниот корпус во Македонија? 
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2. Слушајте: 

 
Ова е Кевин. Тој дојде во Македонија во септември. Тој е волонтер на Мировниот корпус и 
ќе живее во Македонија следните две години. Тој сакаше да научи нов јазик и да запознае 
нови луѓе и нова култура. Затоа тој стана волонтер на Мировниот корпус. Сега тој има 
многу пријатели во Македонија и среќен е што може да ѝ помага на неговата организација 
со проектите. Секоја недела тој им се јавува на своите пријатели во Америка и им кажува 
колку прекрасна земја е Македонија.  
 

 

2.1.  + Зборувајте за Кевин од т. 2! 
 

А 
1. Кога дојде Кевин во Македонија? 
2. Колку долго ќе живее тој во Македонија?  
3. Што прави Кевин сега во Македонија? 
4. Што им кажува Кевин на пријателите? 

 Б 
1. Што е Кевин?  
2. Зошто Кевин стана волонтер на Мировен корпус? 
3. Како ѝ помага Кевин на неговата организација? 
4. На кого се јавува Кевин секоја недела? 

 
ЗОШТО ВИЕ СТАНАВТЕ ВОЛОНТЕР НА МИРОВЕН КОРПУС? 

 

2.1.1. +  Поврзете и зборувајте со партнерот: 
Пример:  
 
А: Јас станав волонтер на Мировен корпус затоа што сакам да патувам и да запознавам нови 
земји и за да им помагам на луѓето во другите земји. А ти, зошто стана волонтер? 
Б: Јас, исто така, сакам да им помагам на луѓето, но станав волонтер затоа што сакам да предавам 
англиски јазик на луѓе од други земји и за да научам друг јазик. 
 

ЗАТОА ШТО САКАМ ДА... 
ЗА ДА... 
 

 ПОМАГАМ НА ЛУЃЕТО ВО ДРУГИ ЗЕМЈИ 
НАУЧАМ НОВ ЈАЗИК 
ЗАПОЗНАВАМ НОВИ КУЛТУРИ 
ПАТУВАМ И ДА ЗАПОЗНАВАМ НОВИ ЗЕМЈИ 
ПРЕДАВАМ АНГЛИСКИ ЈАЗИК ВО ДРУГИ ЗЕМЈИ 
ЖИВЕАМ НА ДРУГО МЕСТО 

 

3.  Слушајте: 
 

КОИ СЕ ТРИТЕ ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА МИРОВНИОТ КОРПУС? 
  
 

• РАЗМЕНА НА ИНФОРМАЦИИ И ИСКУСТВА 
 

• ПОДОБРО РАЗБИРАЊЕ ЗА ЛУЃЕТО ОД АМЕРИКА 
 

• ПОДОБРО РАЗБИРАЊЕ ЗА НАРОДИТЕ ВО СВЕТОТ 
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3.1.  +  
 
А  Б 
1. Кој го формирал Мировниот корпус? 
 

 1.  а. Картер  
 б. Кенеди  
 в. Обама 

2.  а. 1961 г. 
 б. 1969 г. 
 в. 2003 г. 

 2. Мировниот корпус е формиран во... 

3. Мировниот корпус е ___________ 
организација. 

 3.  а. воена 
 б. политичка 
 в. владина 

4.  а. како професори по англиски 
 б. како професори по македонски 
 в. во општини 

 4. Волонтерите не работат... 

5. Во колку сектори работат волонтерите 
во Македонија?  

 5.  а. 2 
 б. 3 
 в. 4  

6.  а. над 30 
 б. над 90 
 в. над 900 

 6. Во колку земји во светот има волонтери на 
Мировниот корпус? 

7. Колку цели има Мировниот корпус?  7. а. само една 
 б. многу 
 в. три 

8.  а. јадење и пиење 
 б. размена на искуства и знаење 
 в. планинарење и патување 

 8. Која е основната цел на Мировниот 
корпус?  

 

3.2. Зборувајте со партнерот за Мировниот корпус и за неговите цели! 
 

• Дали Мировен корпус е политичка организација? 
• Која е втората цел на Мировниот корпус? 
• Дали Мировниот корпус е невладина организација? 
• Дали волонтерите треба да бараат пари од организациите во кои работат? 
• Каков треба да биде еден волонтер на Мировниот корпус? 
• Која е првата цел на Мировниот корпус? 
• Дали волонтерите мора да го зборуваат јазикот на земјата во која ќе живеат 2 години? 
• Која е третата цел на Мировниот корпус? 
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АЈДЕ ДА ВЕЖБАМЕ И ДА ПОВТОРИМЕ!  
4 

1.   + Читајте, зборувајте и пишувајте, и потоа проверете: 
 

Радмила и Хјуго патуваа со авион за Македонија. Иако знаеше дека ќе ги види нејзините 

родители и пријатели, Радмила беше малку тажна, затоа што во Америка ја остави Олга. Додека 

надвор врнеше дожд, Олга долго и тажно плачеше за Радмила и Хјуго. Ах, убавото куче 
Олга... 
 

1.1.  + : 
• Со што патувале Радмила и Хјуго? 
• Каде патувале тие? 
• Што знаела Радмила? 
• Како се чувствувала таа? 
• Зошто Радмила била тажна? 
• Какво било времето? 
• Што правела Олга? 
• Што е Олга? 

 

2. Зборувајте за членовите од семејството Јованови: 
Пример: Никола има 87 години. Тој е најстар во семејството. Никола е сопруг на Марија и татко на 
Кирил и на Ана. Тој е дедо на Зоран, на Иван и на Маја. 
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Што работи? 

Колку години има?  
Како изгледа? 
(очи/коса/ 
висок/низок/ 
слаб/дебел) 

Дали има хоби? Кое? 

Дали е најмлад/а? 

Дали е најстар/а? 
Дали е забавен или здодевен? 

2.1.  Зборувајте за вашето семејство од Америка! 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

3. Одберете збор и направете реченица! 
 

НИКОГАШ СЕГА РЕТКО НАУТРО 
ПОНЕКОГАШ НАВЕЧЕР ВЧЕРА ЧЕСТО 

УТРЕ ОБИЧНО СЕКОГАШ СНОШТИ 
ЗАДУТРЕ ПОДОЦНА ЛАНИ ЗАВЧЕРА 

 

4. Споредете: 
Пример: Италија е помала од Франција, а Франција е поголема земја од Италија.Во Италија луѓето 
се позабавни, а во Франција луѓето се поубави и пошармантни. Храната во Италија е повкусна од 
храната во Франција. Виното во Франција е поскапо од виното во Италија. Франција е помодерна 
земја... 

o Италија / Франција 

o точак / кола 

o воз / автобус 

o македонска мода / американска мода 

o мажи / жени 

o ајвар / кавијар 

o кампување / хотел 

o виски / ракија 

o панталони / сукња 

o планина / плажа 

o џез-музика / рап-музика 

5.  Правете дијалози со партнерот, со следниве зборови: 

 

 

 

1.  БРОД / АВСТРАЛИЈА / СЛЕДНОТО ЛЕТО 
БИЛЕТ / СИДНЕЈ / 300 ДОЛАРИ 

 

2.  АВТОБУС / КИЧЕВО / ПОВРАТЕН 
ДОЦНИ / 200 ДЕНАРИ / ПОАЃА 

 
3.АВИОН / ЊУЈОРК / НА 25 НОЕМВРИ 
   НЕМА БИЛЕТ / 20 ДЕКЕМВРИ / 500 ДОЛАРИ 
 

4.  ВОЗ / ВЕЛЕС / ВО ЕДЕН ПРАВЕЦ 
НА ВРЕМЕ Е / 170 ДЕНАРИ / 

 
  141 

Hosted for free on livelingua.com



 

6.  + Речник во слики - Глаголи 4 

7.  Комуникативни вежби (А и Б) - Зборувајте за... 

8. Зборувајте по 2 минути со вашиот партнер за... 

ПРВИОТ ПАТ КОГА... 

 
алкохол 

 
караоке  

 
коњ 

 
це-де 

 
торта 

 
на планина 

 
со авион 

 
во океан  

 
кола 

 
помфрит 

 

9.  + Пополнете: 

• _____ ручек сакам да јадам леб, компири и месо. 
• Книгата _____ Марко е _____ креветот. 
• Автобусот ____ Велес ____ Скопје патува 1 час.  
• ______ 30 минути ќе имаме пауза. 
• Разгледницата ____ Лондон е ____ Ирена. 
• Треба да купам пиперки ______ ајвар. 
• Дојдов ____ Скопје ____ автомобил. 
• Автобуси има ____ автобуската станица. 
• _____ недела не работиме! 
• Минатото лето _____ брат ми патувавме _____ велосипеди ____ Франција. 
• Секој ден одам _____ гости. 
• _____ вечера секогаш јадам овошје 
• Учениците одат ______ училиште. 
• Банката работи _____ 7 ____ 19 часот. 
• Мојот роденден е _____ 23 октомври. 
• Автобусот _____ Велес поаѓа во 6 часот. 

ДО  НА 
 СО  ОД 
ВО    НИЗ     ЗА 
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ТОМ   ЕВА   МАРГАРЕТ   АНА 
 

ЏОН   МАРК   ГОЦЕ    МЕРИ 
 

АРТА   ГОРАН  ЈАСМИНА   СТИВ 
 

• Поштата има пауза ____ 12.30 ____ 13 часот. 
• ____ Охрид ____ Скопје има 174 километри. 
• Ајварот го правиме ______ септември. 
• Општината е _____ улица „Илинденска“. 
• Радмила е _____ Македонија. Таа живее ____ Велес. 
• Железничката станица е _____ автобуската станица. 
• Марки, разгледници и писма има _____ поштата. 
• Секој ден имаме ручек _____ 13 часот. 
• _____ петок ќе одиме _____ Битола. 
• Авионот _____ Рим пристигнува _____ Скопје _____ 9 и 30. 
• _____ ресторанот „Стара куќа“ има многу вкусна храна. 
• Возот ____ Гевгелија пристигнува _____ железничката станица _____ 10 и 45. 
• Таа секогаш оди ____ одмор _____ родителите.  
 

10.   +  КОЈ СЕДИ КАДЕ? 
Пример: Марк вели: Десно од мене седи Гоце, а десно од него седи Мери. Јас седам меѓу Ева и 
Марк, а спроти нив седат Маргарет и Јасмина... 
 

 
 
  

 Маргарет вели: Лево од _____ седи Ева, а до ________ е Том. 

 Стив и Јасмина велат: Спроти ________ седат Гоце и Мери. Спроти ________ се 

Маргарет и Ана. 

 Џон вели: Арта е спроти __________, а десно од _______ седи Горан. 

 Џон и Гоце велат: Меѓу ________ е Марк, а спроти ______ се Ева и Горан. 

 Јасмина му вели на Стив: Ти си до ________, а спроти _______ е Мери. 

 Том, Џон и Арта им велат на Ева, Марк и на Горан: Вие сте спроти _______, а спроти 

_______ се Маргарет, Гоце и Јасмина. 

 

11.   +  Комуникативни вежби - Каде беа и што правеа на..? 
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12.  А: Кажувајте приказна во минато време и одговарајте на прашањата од групата! 

 Б/В/Г...: Поставете му по најмалку 2 прашања на волонтерот што зборува! 
 

Пример: 
 
А: Пред две години отидов на најубавиот одмор во мојот живот... 
Б: Каде отиде на одмор?   
В: Со кого беше таму?  
Г: Што направивте таму? 
 

13.   +  ШТО ЌЕ ПРАВАТ / ШТО ПРАВАТ/ ШТО НАПРАВИЈА ТИЕ?: 
 

 
Што ќе прави тој? Што ________ тој? Што __________________? 
Тој ќе ________________. Тој ја ____________________. Тој ја _________________. 
 
 

 
_____________________? _________________________? _______________________? 
_____________________. _________________________. _______________________. 
 
 

 
_______________________? ________________________? ________________________? 
_______________________. ________________________. ________________________. 
 
 

 
_______________________? _______________________? ________________________? 
_________(краде)________. _______________________. _________(украде)________. 
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14.  +  Прашувајте и одговарајте: 
А Б 
1. Колку пати сте биле надвор од вашата земја и 

каде? 

1. Која пејачка ја игра Евита Перон во филмот 

„Евита“? 

2. Кој е најубав град во Македонија? 2. Како се вика најмалата американска држава? 

3. Со кој актер/актерка би сакале да играте заедно 

на филм? 

3. Зошто станавте волонтер на Мировниот корпус? 

4. Кажете рецепт за некое јадење! 4. Што ќе му зготвите на вашето семејство за 

ручек? 

5. Што ќе правите ако надвор паѓа снег, а вашата 

кола е расипана?  

5. Каде работевте пред да дојдете во Македонија? 

6. Кога е роденденот на вашата најдобра 

пријателка? 

6. Дали ќе излезете на состанок со девојката / 

дечкото ако игра вашиот омилен фудбалски тим? 

7. Каква музика обично слушате додека возите 

кола? 

7. Што ќе носите за Нова година? 

8. Кој беше вашиот омилен спорт кога бевте во 

школо? 

8. Какво е времето во есен во вашиот град? 

9. Колку често вечеравте во ресторан во Америка? 9. Каков треба да биде вашиот идеален партнер? 

10. Што ќе направите за да имате многу пријатели? 10. Каква организација е Мировниот корпус? 

11. Што треба да правите ако имате висока 

температура, кашлате и сé ве боли? 

11. Што не треба да правите ако сте настинати? 

12. Што е поскапо, кафето во Старбакс или 

турското кафе?  

12. Кој е вашиот омилен филм и зошто? 

13. Што знаете да поправите? 13. Што правите кога вашиот фрижидер е прегорен 

и кога храната е расипана?  

14. Каде, како и со кого ќе патувате следната 

година? 

14. Што знаете за градот/селото во кое ќе живеете 

следните 2 години? 

15. Дали во вашиот град/село има пошта и каде е?  15. Што сакате повеќе, варени или пржени јајца? 

16. Зошто го сакате летото? 16. Зошто ја сакате зимата? 

17. На кој инструмент знаете да свирите? 17. Што сакате повеќе, да зборувате со пријателите 

на телефон или да се видите со нив на кафе? 

18. Што најчесто го прашувате вашето семејство? 18. Дали би сакале да сликате на Монмартр? 

19. Како се одморате кога ќе се вратите од школо? 19. За колку години ќе се вратите во Америка? 

20. Дали некогаш сте виделе позната личност? 

Која и каде? 

20. Што учевте најмногу во школо? 
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15.   Ставете ги сликите во вистинскиот ред и составете приказна: 
 

 
 
 
 

Hosted for free on the Peace Corps Language Archive located at: 
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______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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