
Пети клас 

I. Минало просто време-правилни и неправилни глаголи. Положителна и 

отрицателна форма. 

Past Simple Tense- regular and irregular verbs-positive and negative form. 

1. Употреба-Минало просто време се употребява за изразяване на: 

а) действие, извършено в даден момент от миналото, което няма връзка с 

настоящето.  

I met her last night. 

б) обичайно повтарящо се действие в миналото 

Last year we often went to the cinema. 

в) действие или състояние, което е било характерно за вършителя в миналото. 

In the 80s people listened to disco music. 

г) общоизвестни факти или истини, които се отнасят за миналото 

Dinosaurs ate grass and leaves. 

На български се превежда с минало свършено време. 

2. Образуване и форми 

Глаголите в английския език се делят на два вида-правилни и неправилни. 

Всеки от  двата вида глаголи образува Минало просто време по различен начин. 

а) положителна форма 

 

 -правилни глаголи-Те образуват Минало просто време като им добавим 

окончание –ED. Правилните глаголи имат една и съща минала форма за всички 

лица и числа.  

to work-I/You/He/She/It/We/You/They worked yesterday. 

При добавяне на окончание –ЕD към правилните глаголи, при някои от тях 

настъпват промени в правописа: 

- Когато глаголът завършва на „нямо е“, то отпада и тогава добавяме 

окончание –ED 

to live- livED , a нe liveed 

- Когато глаголът завършва на съгласна и “y”, то “y” се променя на “I”и 

тогава добавяме –ED 

to try- tried     to study- studied     to cry- cried 

- При глаголи, които завършват на една гласна и съгласна след тях, 

удвояваме последната съгласна и тогава добавяме –ED 

to stop- stopped  to drop-dropped 

We walked all around the city. 

 

 -неправилни глаголи- няма правила за образуване на формите за 

минало време на неправилните глаголи, затова техните форми се учат наизуст. 

to write-wrote(написах )   to eat-ate(изядох) 

to drink- drank (изпих)    to see-saw(видях) 

to fly- flew(летях)    to go-went(отидох) 

to do-did(направих)    to sleep-slept(спах) 

to meet- met(срещнах)   to speak-spoke (говорих) 

to feel- felt( почувствах)   to give-gave(дадох)  

  

 

They went to the cinema last night. 



б) отрицателна форма - тя се образува като към формата за минало време на 

спомагателния глагол do-did, се прибави отрицателна частица  not – didn’t. 

Didn’t се поставя след подлога. След  didn’t  главният глагол винаги е с основна 

форма.  

-правилни глаголи 

(+)We walked all around the city. 

(-) We didn’t walk all around the city. 

-неправилни глаголи 

(+)They went to the cinema last night. 

(-) They didn’t go to the cinema last night. 

 Направете следните упражнения: 

1. Напишете формата за минало време на следните правилни глаголи: 

work-___________________ help-________________________ 

want-___________________ sail-_________________________ 

stay-____________________ wish-________________________ 

study-___________________ play-_________________________ 

travel-___________________ try-__________________________ 

talk-____________________ tidy-_________________________ 

love-____________________ arrive-________________________ 

smile-___________________ decide-________________________ 

stop-____________________ call-___________________________ 

jump-___________________ dance-_________________________ 

cry-_____________________ copy-__________________________ 

look-____________________ answer-________________________ 

2. Направете упражненията от учебника-стр. 132-упр. 2, 3;  

   стр. 133- упр. 6,7, 9  

 

 

II. Упражнение върху положителна и отрицателна форма на Минало просто време 

стр. 141 и 142 и 143 от учебника 

Упражненията се пишат изцяло в тетрадката за домашна работа. 

 

 

III. Yesterday we celebrated Easter- стр. 131 учебник 

Напишете думите по десет пъти в тетрадката за домашна работа. Научете ги! 

 

Easter[ēstər] Великден   to join - присъединявам се 

Christmas[krisməs] Коледа   tummy[təmē]корем 

Halloween [haləˈwēn,] Хелоуин  to guess[ges]предполагам, отгатвам 

Thanksgiving- Денят на благодарността sweet bread-козунак 

Ramadan [ˈraməˌdan,] Рамазан   lamb[lam]агнешко, агне 

sick[sik]болен     to hide[haid]крия се 

a cold[kōld]настинка    dyed[daid]боядисан    

pyjamas[,pəˈjäməz]пижама   a sweater[swetər]пуловер 

 

Прочетете текста внимателно и  отговорете на следните въпроси: 

А. Who loves Easter most of all holidays?__________________________________________ 



B. Was Poppy ill on Saturday?____________________________________________________ 

C. Who did Poppy send a message to?_____________________________________________ 

D. When was Poppy ill?_________________________________________________________ 

E. What did Monica have for the Easter lunch?______________________________________ 

F. Who wrote the first text?_____________________________________________________ 

G. What did Monica wear for the Easter lunch?_____________________________________ 

H. Who didn’t join the Easter lunch?______________________________________________ 

I. Where were Emma’s cousins from?_____________________________________________ 

J. What was the colour of Emma’s sweater?________________________________________ 

 

Стр. 140-учебник 

Напишете упражнение 1,2 и 3 в тетрадката за домашна работа. 

 

IV. Past Simple Tense- questions and short answers 

Минало просто време- въпросителни изречения и кратки отговори. 

1. Образуване на обикновени въпроси- Това са такива въпроси, на които можем 

да отговорим само с ДА или НЕ. Те се образуват като поставим спомагателен 

глагол DID най-отпред в изречението. Главният глагол винаги е в основна 

форма, независимо дали е правилен или неправилен. 

- Правилни глаголи 

(+)Alice studied at the university. 

(?) Did Alice study at the university? 

Yes, she did./ No, she didn’t. 

- Неправилни глаголи 

(+)Andrew saw his friends last night. 

(?) Did Andrew seehis friends last night? 

Yes, he did./ No, he didn’t. 

В кратките отговори на обикновените въпроси се използват само формите на 

спомагателния глагол “did/didn’t”. 

2. Образуване на специални въпроси- Това са въпроси, които съдържат 

въпросителна дума или фраза и на тях не може да се даде отговор с ДА или 

НЕ. 

Най-често срещаните въпросителни думи или фрази в английския са: 

what-какво,  where-къде, why- защо, who-кой(за хора), when-кога, how-как, 

whose, which- кой( за предмети или животни) 

Специалните въпроси имат строго определен словоред: 

1. Въпросителна дума или фраза 

2. Спомагателен глагол-did 

3. Подлог 

4. Главен глагол- винаги в основна форма 

5. Останалите части на изречението 

(1)Where (2)did (3)Mario (4)live (5)five years ago? 

Направете упражнение 4 на стр. 136 и упражнение 7 на стр. 137 от учебника. 

 



V. Упражнение върху Минало просто време- въпросителни изречения и кратки 

отговори. 

Направете следните упражнения: учебник- стр. 144-цялата 

            стр. 145- упр. 6 

     помагало-стр. 58 Unit 7 Practice- цялата 

           стр. 59 Unit 7 Practice- цялата 

VI. Unit 7C Skills- Buildings 

a museum [muˈzēəm]-музей   south-юг 

a hospital[ˈhäˌspitl]-болница   east-изток 

the Town Hall- кметство    to wear[we(ə)r]-нося, облечен съм с (непр.  гл.) 

a concert hall- концертна зала      wore-носих 

a trip- пътуване     awesome[ˈôsəm]-страхотен 

a cathedral[kəˈthēdrəl]-катедрала   climbing-катерене 

a port-пристанище     maritime [mariˌtīm] морски 

north-север     a ferry-ферибот 

west-запад 

 

Направете упражнение1,2,3 на стр. 138 от учебника.  

Прочетете текста на стр. 139 от учебника “My City by Jamie” 

Направете упр. 1,2 на стр.  146 от учебника. 

 

 

 

 

 


