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Macedonian

Romanization

да биде

da bide

останува

ostanuva

постанува

postanuva

(to) have

да има

da ima

(to) do / (to) make

да направи

da napravi

може

moze

да знаете како да

da znaete kako da

да знаете како

da snaete kako

(to) be

can / (to) know how to
(to) know (how)
(to) know / (to) be acquainted
with

да знае
да се запознаат
со

da znae
da se zapoznaat so

(to) understand

да разбере

da razbere

(to) speak / (to) talk

да зборува

da zboruva

(to) listen to

да слуша

da slusa

(to) hear

да слушне

da slusne

(to) see

да го видиш

da go vidi

(to) feel

да го почувствува

da go pocuvstvuva

(to) live

да живее

da zivee

(to) want

да сака

da saka

(to) need

да треба

da treba

(to) like

да бендиса

da bendisa

(to) love

да љуби

da ljubi

(to) give

да даде

da dade

(to) take

да земе

da zeme
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(to) play

да игра

da igra

(to) laugh

да се смее

da se smee

(to) come

да дојде

da dojde

(to) go

да оди

da odi

(to) go by […] (e.g. by car)

да оди од

da odi od

(to) write

да пишува

da pisuva

(to) read

да чита

da cita

(to) count

да наброи

da nabroi

(to) pronounce

да се пронајде

da se pronajde

(to) spell

да спелува

da speluva

(to) conjugate

да комбинира

da kombinira

(to) remember

да запамети

da zapameti

(to) forget

да заборави

da zaboravi

(to) eat

да јаде

da jade

(to) try

да се обиде

da se obide

(to) use

да користи

da koristi

(to) open

да отвори

da otvori

(to) close

да затвори

da zatvori

(to) greet / (to) welcome

да го поздрави

da go pozdravi

(to) begin

да започне

da zapocne

(to) end

да стави крај

da stavi kraj

