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Вежби за сегашно време 
 
А. Пополнете ги празните линии, користејќи ја точната форма на глаголот во 
заграда.  (од Киро Глигоров: Македонија е сé што имаме) 
 
1. Ние ____________________ (е) Македонци. 

2. Јас го ____________________ (носи) презимето по дедо ми... 

3. Никој веќе не ги ____________________ (спомнува) ни Панчеви, ни Бојаџиски, 

туку се ____________________ (зборува) за фамилија Глигорови. 

4. А тебе, стари, како ти ____________________ (е) името? 

5. Богами, мене сите во чаршијата ме ____________________ (вика) Глигор. 

6. Е, па, право да ти ____________________ (каже-јас)... 

7. Ние си го ___________________ (вика) дома Кирче... 

8. Па ова не ____________________ (е) јас. 

9. Децата многу ми _____________________ (значи). 

 
Б. Преведете ги следниве реченици на англиски. (од филмот „Како убив светец“) 
 
1. Што правиш, бе?  Гледаш дека те гледа? 
 
 
 
2. Вооружените престрелки помеѓу македонските безбедносни сили и косовско-
албанските сепаристи во кризните реони продолжуваат. 
 
 
 
 
3. Вие знаете колку кошта да се студира во Америка? 
 
 
 
4. Можеш да дојдеш утре да го земеш. 
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В. Ставете ги следните глаголи на вистинското место во текстот.  
погледнува  води   започнуваат   започнуваат   се игра 
доукрасува  плачат  се упатуваат  полни   се приредува 
фрла  завршува продолжуваат се развејува 
пречекуваат носат  бричат   пристигаат 
се одделува  учествуваат се приклонува  се продолжува 
 
Обичаите на Галичка свадба (од 
http://www.culture.in.mk/story_mk.asp?id=20546&rub=44) 

 

Традиционалните адети _____________ во саботата 

навечер. Откако ќе се накити врвот на бајракот со 

цвеќиња, од пред чешмата Упија, свадбарите 

_____________ кон куќата - вила "Доста", каде бајрактарот "_____________" три 

пати со пушка. Потоа зетот и побратимите, според обичајот, ги ____________ со 

свадбарските зурли и тапани кај мостот. 

__________________ со Свекрвино оро пред Упија, кое го ______________ 

свекрвата со сито на главата и со бокал со вино во десната рака. Секоја година 

______________ и Тешкото, кое ги ______________ убавините на Мијачкиот крај.  

Саботната прослава _______________ со "одењето на вода", каде поворката од 

свадбари со борини и факели ја _______________ невестата да _____________ вода 

на три чешми: Секуличе, Винговиче и Упија. Обичаите кои ________________ во 

саботата навечер, во неделното утро ________________ со т.н. канење на мртвите, 

канење на кумот, бричење на зетот и тргнување по невестата. Додека зетот го 
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____________, неговите најблиски ____________, тажејќи што _________________ 

од семејството и _______________ кон невестата.  

Кога стројниците _______________, бајракот со македонското знаме и 

цвеќиња на врвот ______________ на прозорецот од куќата на невестата. Во 

дворот, невестата ______________ низ прстен кон зетот кажувајќи ги љубовните 

зборови: "Из прстен те гледа, в срце да ти влеза". По венчавката, според обичајот, 

на чешмата Упија ______________ свадбена гозба.  

Во официјалниот дел на свадбата _______________ и повеќе од сто сватови-

статисти во галички носии, како и 15 коњаници. 

 


