
 

Теми по Английски език  /16.03.2020 г. - 29.03.2020 г./ 

клас брой 

часове 

Тема на урока страница 

5. 

клас 

1. Skills- упр. 1, упр. 2 Стр. 110 

2. Текст: Poppy’s world Стр. 113 

3. Текст Cathy’s visit to Bansko, стр. 116/ упр. 1, 2 Стр. 117 

4. Упр. 1- преговор на частите на облеклото; Текст Change your life-join a club! Стр. 120; 

Стр. 121 

5. Skills Стр. 128 

6. Упр. 1,3, 4; Текст: Atlantic Wonderboy Стр. 134; 

Стр. 136 

    

6. 

клас 

1. Skills; Упр. 3,4 Стр. 124; 

Стр. 125 

2. Skills; Упр. 1,2,3 Стр. 132 

3. Jobs, упр. 1, 2, 3, 4; текст: It’s my job-and I love it! Стр. 134; 

Стр. 135 

4. Having fun in a town, упр. 1, 2, 3, 4; Текст: The Challenge Стр. 138; 

Стр. 139 

5. Red nose day, упр. 1; Упр. 2, 3 Стр. 142; 

стр. 143 

6. Skills-упр. 1, 2 Стр. 150 

    

7. 

клас 

1. Упр. 1, 6; Текст: Golden needle Стр. 98; 

Стр. 99 

2. Упр. 1, 3, 5; Текст: Webzine Стр. 102; 

Стр. 103 

3. Skills-упр. 1; Упр. 2,3 Стр. 106; 

Стр. 107 

4. Упражненията се правят в тетрадката за домашна работа (от Стр. 108, 111, 

114) 

Стр. 108, 

111, 114 

5. Protecting the environment, упр. 1; The big ecological puzzle Стр. 116; 

Стр. 117 

6. Society –упр. 1,3; Текст: Webzine Стр. 120; 

Стр. 121 

 

 

                                                                                                          В.  Йовчева 

 

 

 



Пети клас 

Учебник:  

1. Стр. 110 Skills- упр. 1, упр. 2 

Текстът се чете, изваждат се и  се превеждат новите думи( може да ползва Google преводач), всяка дума 

се пише по десет пъти в тетрадката  за домашна работа. В Google преводач има опция за прослушване на 

думата, за да се усвои нейното произношение.  

 

2. стр. 113- текст: Poppy’s world 

Текстът се чете, изваждат се и  се превеждат новите думи( може да ползва Google преводач), всяка дума 

се пише по десет пъти в тетрадката  за домашна работа. В Google преводач има опция за прослушване на 

думата, за да се усвои произношението на думата. 

 

3. Стр. 117-текст Cathy’s visit to Bansko, стр. 116/ упр. 1, 2 

Текстът се чете, изваждат се и  се превеждат новите думи( може да ползва Google преводач), всяка дума 

се пише по десет пъти в тетрадката  за домашна работа. В Google преводач има опция за прослушване на 

думата, за да се усвои произношението на думата. След това се правят упражненията от 116 страница. 

4. Стр. 120/ упр. 1- преговор на частите на облеклото 

Стр. 121- текст Change your life-join a club! 

Текстът се чете, изваждат се и  се превеждат новите думи( може да ползва Google преводач), всяка дума 

се пише по десет пъти в тетрадката  за домашна работа. В Google преводач има опция за прослушване на 

думата, за да се усвои произношението на думата. 

5. Стр. 128- Skills 

Текстът се чете, изваждат се и  се превеждат новите думи( може да ползва Google преводач), всяка дума 

се пише по десет пъти в тетрадката  за домашна работа. В Google преводач има опция за прослушване на 

думата, за да се усвои произношението на думата. След това се прави упр. 1 на същата страница. 

6. Стр. 134 упр. 1,3, 4 стр. 136- Текст: Atlantic Wonderboy 

Текстът се чете, изваждат се и  се превеждат новите думи( може да ползва Google преводач), всяка дума 

се пише по десет пъти в тетрадката  за домашна работа. В Google преводач има опция за прослушване на 

думата, за да се усвои нейното произношение.  

 

 

 

 

 



Шести клас 

Учебник: 

1. Стр. 124 Skills, стр. 125-упр. 3,4 

Текстът се чете, изваждат се и  се превеждат новите думи( може да ползва Google преводач), всяка дума 

се пише по десет пъти в тетрадката  за домашна работа. В Google преводач има опция за прослушване на 

думата, за да се усвои нейното произношение.  

2. Стр. 132 Skills , упр. 1,2,3 

Текстът се чете, изваждат се и  се превеждат новите думи( може да ползва Google преводач), всяка дума 

се пише по десет пъти в тетрадката  за домашна работа. В Google преводач има опция за прослушване на 

думата, за да се усвои нейното произношение. 

3. Стр. 134 Jobs, упр. 1, 2, 3,4, стр. 135-текст: It’s my job-and I love it! 

Текстът се чете, изваждат се и  се превеждат новите думи( може да ползва Google преводач), всяка дума 

се пише по десет пъти в тетрадката  за домашна работа. В Google преводач има опция за прослушване на 

думата, за да се усвои нейното произношение.  

4. Стр. 138 Having fun in a town, упр. 1, 2. 3, 4 

Стр. 139 Текст: The Challenge 

Текстът се чете, изваждат се и  се превеждат новите думи( може да ползва Google преводач), всяка дума 

се пише по десет пъти в тетрадката  за домашна работа. В Google преводач има опция за прослушване на 

думата, за да се усвои нейното произношение.  

5. Стр. 142 Red nose day, упр. 1; стр. 143/упр. 2, 3 

Текстът се чете, изваждат се и  се превеждат новите думи( може да ползва Google преводач), всяка дума 

се пише по десет пъти в тетрадката  за домашна работа. В Google преводач има опция за прослушване на 

думата, за да се усвои нейното произношение.  

6. Стр. 150 Skills-упр. 1, 2 

Текстът се чете, изваждат се и  се превеждат новите думи( може да ползва Google преводач), всяка дума 

се пише по десет пъти в тетрадката  за домашна работа. В Google преводач има опция за прослушване на 

думата, за да се усвои нейното произношение.  

 

 

 

 

 

 



Седми клас 

Учебник: 

1. Стр. 98 упр. 1, 6; стр. 99- Текст: Golden needle 

Текстът се чете, изваждат се и  се превеждат новите думи( може да ползва Google преводач), всяка дума 

се пише по десет пъти в тетрадката  за домашна работа. В Google преводач има опция за прослушване на 

думата, за да се усвои нейното произношение.  

2. Стр. 102- упр. 1, 3, 5; Стр. 103 текст: Webzine  

Текстът се чете, изваждат се и  се превеждат новите думи( може да ползва Google преводач), всяка дума 

се пише по десет пъти в тетрадката  за домашна работа. В Google преводач има опция за прослушване на 

думата, за да се усвои нейното произношение.  

3. Стр. 106 Skills-упр. 1; стр. 107/ упр. 2,3 

Текстът се чете, изваждат се и  се превеждат новите думи( може да ползва Google преводач), всяка дума 

се пише по десет пъти в тетрадката  за домашна работа. В Google преводач има опция за прослушване на 

думата, за да се усвои нейното произношение.  

4. Стр. 108, 111, 114- упражненията се правят в тетрадката за домашна работа.  

Текстът на стр. 114 се чете, изваждат се и  се превеждат новите думи( може да ползва Google преводач), 

всяка дума се пише по десет пъти в тетрадката  за домашна работа. В Google преводач има опция за 

прослушване на думата, за да се усвои нейното произношение.  

5. Стр. 116 Protecting the environment, упр. 1, стр. 117 The big ecological puzzle 

 Текстът се чете, изваждат се и  се превеждат новите думи( може да ползва Google преводач), всяка дума 

се пише по десет пъти в тетрадката  за домашна работа. В Google преводач има опция за прослушване на 

думата, за да се усвои нейното произношение.  

6. Стр. 120 Society –упр. 1,3, стр. 121- Текст: Webzine 

Текстът се чете, изваждат се и  се превеждат новите думи( може да ползва Google преводач), всяка дума 

се пише по десет пъти в тетрадката  за домашна работа. В Google преводач има опция за прослушване на 

думата, за да се усвои нейното произношение.  

 

 

 

 

 

 


