
Шести клас 

I. Упражнение върху Минало просто и Минало продължително време.    

Направете упражненията от стр. 130-131 на учебника.  

II.  Упражнение върху Минало просто и Минало продължително време.   

Членуване на съществителното име. 

Към сниманите страници от учебника има и добавени снимани няколко други, 

които не са от учебника. Трябва да се направят  упражненията от тяx за упражнение- 

 стр. 56-Unit 7 Practice-цялата 

       стр.60- Unit 7 Practice-цялата 

      стр. 61-Unit 7 Practice- цялата 

 

III. Изразяване на бъдещи действия с граматична конструкция “be going to” 

1. Употреба: 

„ Be going to” е граматична конструкция, която се използва за изразяване на 

бъдещи действия, които възнамеряваме да направим в бъдеще, като в много 

голяма част от случаите се има предвид далечното бъдеще. Говорещият само 

има намерение да извърши действието и го заявява, без предварително да е 

направил подготовка за извършване на действието. 

 

He is going to be a journalist when he grows up. 

2. Образуване и форми-  

 

a) Положителна-  Когато трябва да използваме „be going to”в  положителни 

изречение тогава използваме формите за сегашно време на глагола to be- 

am/is/are. След „be going to” задължително се поставя  главен глагол в 

основна форма. 

I am going to study German.   We are going to study German. 

You are going to study German.  You are going to study German. 

He/She/It  is going to study German.  They are going to study German. 

 

б) отрицателна- Образува се като поставим отрицателна частица  „not“ след 

формите на глагола “be”. 

 

I am not going to study German.  We are not going to study German. 

You are not going to study German.  You are not going to study German. 

He/She/It  is not going to study German. They are not going to study German. 

 

Кратките форми са isn’t/ aren’t 

 

в) обикновени въпроси- те се образуват като сложим формата на „be“ най-

отпред в изречението. 

 

Аm I going to study German?    Yes, you are. /No, you aren’t.  

Are you going to study German?   Yes, I am./ No, I am not.  



Is he/she/it going to study German?   Yes, he/she/ it is./ No, he/she/it isn’t. 

Are we going to study German?   Yes, you are. No, you aren’t. 

Are you  going to study German?  Yes, we are./No we aren’t. 

Are they  going to study German?  Yes, they are. ?No, they aren’t. 

г) специални въпроси 

Структура: 

1. Въпросителна дума или фраза 

2. Спомагателен глагол “be”-am/is/are 

3. Подлог 

4. going to 

5. главен глагол в основна форма 

6. останалите части на изречението. 

(1)What (2)are (3)you (4)going to (5)cook (6)tonight? 

Направете упражнения 2 и 3 от страница 136 на учебника, както и упр. 4 на стр. 144 

IV. Упражнение върху граматична конструкция “Be going to” 

Направете следните упражнения: учебник-стр. 145- цялата 

           стр. 146- цялата 

     помагало- стр. 64 Unit 8 practice- цялата 

             стр. 65 Unit 8 practice-цялата 

V. “Be going to”за изказване на предположения. Предлози за движение. 

1. Друга употреба на  “Be going to” e за случаите, когато искаме да 

предположим, че нещо ще се случи съвсем скоро. Не сме сигурни, че то 

ще се случи със сигурност, но имаме признаци, които подсказват за това 

и които ние виждаме в настоящия момент. 

Пример: Look at the dark clouds! It’s going to rain! 

Направете упражнения 1,2 на стр. 140 и упражненията на стр. 148 от 

учебника. 

2. Предлози за движение. 

Предлозите в английския език се делят на различни видове. Предлозите 

за движение оказват посоката, в която човек или предмет се движат. 

а) to- към, в посока на 

 The cat is going to the other room. 

б) up- нагоре За движение в посока нагоре. 

 We were walking up the hill when the rain started. 

в) down- надолу За движение в посока надолу 

We were walking down the stairs when he opened the door. 

г) over-над, по За движение, което включва преминаване от едната 

страна на нещо до другата му, често минавайки над това нещо, във 

въздуха например.  

 The birds flew over the trees.  

 Go over the bridge, then turn left! 



д) into- в, във За движение от вътре навън. Много често след глагол за 

движение. 

The cat jumped into the box. 

е) out of- навън от, извън За движение от вътре навън. Много често след 

глагол за движение. 

They walked out of the room. 

ж) under-под За движение под нещо. 

The baby is crawling under the table. 

Направете упражненията на стр. 140 и упражнение 5 на стр. 141 от учебника. 

VI. Упражнение върху „ Be going to”за предположения и предлози за 

движение. 

Направете упражненията от учебника на стр. 148 и упр. 4  на стр. 149. 

Направете упражненията от помагалото на стр. 68 и стр. 69- Unit 8 Practice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


