
Разработени материали за дистанционно обучение за периода от 21. 04.  до 24. 04.2020г. 

ПЕТИ КЛАС 

I. UNIT 8A There isn’t any ice cream 

Урок: FOOD , стр. 148-149 от учебника 

 Темата на урока е ХРАНА. Думи, свързани с различните видове храни.  

Погледнете упр. 1 на стр. 148. Свържете картинките с думите от упражнението. 

grapes-грозде , eggs-яйца, apples-ябълки, ice cream-сладолед, biscuits-бисквити, melons-пъпеши, 

oranges-портокали, chicken-пиле, cheese-сирене, bananas-банани, ham-шунка, tomatoes-домати, 

crisps-чипс 

Прочетете текста на стр. 149 , извадете новите думи от урока. 

Let’s check!- Хайде да проверим! 

Wait a minute! – Почакай една минута!  

Don’t worry!- Не се притеснявай! 

Only joking!- Само се шегувам! 

Домашна работа: Научете и напишете новите думи по десет пъти в тетрадката за домашна 

работа. 

Направете упражненията на стр. 158 от учебника. 

Намерете и напишете още 15 думи, отнасящи се за различни храни на английски. 

II. 8A Language space- some or any, a or an, any or no 

 1. Неопределителен член: a/an 

Когато говорим за един брой от нещо или за един човек на английски, само пред 

съществителните бройни в ед. ч. се поставя неопределителен член “a/an”.   

Когато същ. име започва с гласен звук, отпред се поставя „ аn“, а когато то започва със съгласен 

звук се пише „ а“ пред него. 

an orange, an apple, an eye, an elephant, an onion, an olive 

Watch out!   : an hour 

a boy, a ball, a pear, a melon, a burger, a potato 

Watch out! : a uniform 

 2. Some/Any/No 



a) Some- пише се пред бройни същ. имена в ед.ч. и небройни същ. имена, превежда се като: 

някакъв, няколко(на брой) или малко( за количество). Поставя се само в положителни, 

съобщителни изр. 

Примери: (+) There are some flowers in the vase.  

        (+) There is some milk in the fridge. 

б) Any- пише се пред бройни същ. имена в ед. и мн. ч. и небройни същ. имена, превежда се 

като: никакъв, никакви или някакъв, някакви. Поставя се в отрицателни и въпросителни изр.  

Примери: (-)There isn’t any sugar.- небр. същ. име 

       (?)Have you got any tea?- небр. същ. име 

        Аre there any oranges in the bowl? –бр. същ. име 

        There aren’t any olives in the salad. –бр. същ. име 

в) No- поставя се пред бройни същ. имена  мн. ч. или пред небройни същ. имена, но глаголът в 

изречението винаги трябва да е положителен. Използва се само в съобщителни изречения. 

Превежда се като: никакъв,никаква, никакво, никакви 

 Примери: There is no sugar in my coffee. 

        There are no people in the room. 

Направете упражнения 2,3,4 от стр. 150 в учебника. 

Дом. Работа: Направете упражненията на стр. 159 и 160 от учебника в тетрадката за дом. 

Работа. 

 

 

 

 


