
!!!Този урок е само за VII Б  клас. 

UNIT 7B Language space-First Conditional- Wh- questions, Using “because”;    

a little/a few 

1. Превръщане в специални въпроси на условни изречения от първи тип- 

 Специалните въпроси на този тип изречения се образуват  като най- напред 

намерим простото изречение, с което сме представили резултата и него направим специален 

въпрос. Образуваме специален въпрос в бъдеще просто като най-напред поставим 

въпросителната дума, след което е спомагателен глагол“ will”. На трето място е подлогът, а на 

четвърто е главният глагол в основна форма. След това е простото изречение, с което сме дали 

условието с “if”.  

Пример: What will you do if you lose your mobile phone?  

 2. Употреба на подчинителен съюз „ because”- използваме „ because”, за да дадем 

обяснение за причината поради, която вършим дадено действие. Подчиненото изречение, 

въведено с „ because” може да е във всяко едно глаголно време, в зависимост от това какво 

иска да каже говорещият. На английски пред „ because” не се поставя запетая.  

Пример: I want to be taller because I want to become a basketball player. 

 3. A little/ a few- количествени определители 

  a) a little-означава „ малко, но достатъчно“ и се поставя пред небройни 

съществителни имена.   

Пример: There is only a little apple juice in that glass. 

  b) a few-означава „ няколко, но достатъчно“ и се поставя пред бройни 

съществителни имена в множествено число. 

Пример: There are a few people at the sports centre today. 

Направете упр. 1,3 от стр. 122 на учебника и упр.  4 и 6 от стр. 123 на учебника. 

to take off- събличам, свалям (за дреха); излитам(за самолет) 

to take part-участвам 

to take place-случвам се, провеждам се 

to take photos- правя снимки 

Домашна работа: Направете упражненията от стр. 130, 131 и 132 от учебника в тетрадката за 

домашна работа. 

 

 



28.04.2020г. УРОКЪТ Е И  ЗА ДВАТА КЛАСА 

I 8A LET’S GO TO SOUTH AFRICA 

Countries and cities-стр. 134-135 от учебника 

Упр. 1/стр 134 Свържете всяка държава с нейния флаг. 

 След това намерете нейната столица от упр. 2 и напишете думата на английски за 

националността.  

Пример: Bulgaria- Sofia- Bulgarian 

Упр. 4/ 134 стр. Прочетете текстовете на 135 стр. и отговорете с вярно(Т/true) или невярно 

 ( F/false) 

a coast- морски бряг  a middle- среда to bet- обзалагам се 

suburbs- предградия, покрайнини to hang out-мотая се, размотавам се с приятели 

a wonder- чудо  to be starving- умирам от глад 

Дом работа: Напишете новите думи по 10 пъти в тетрадката за домашна работа и ги 

научете. Направете упражненията от стр. 144 на учебника 

 

29.04.2020г. УРОКЪТ Е САМО ЗА VII A КЛАС 

II. 8C SKILLS 

The Incredible History of Cities 

Прочетете статията и свържете заглавията от упр. 3/стр. 142 с 
отделните абзаци от текста. 

ancient-древен to develop-развивам се a population- население 

to produce- произвеждам an invention- изобретение  to experience-преживявам 

to suffer from- страдам от dirt- нечистотия, мръсотия 

Направете упр. 4 на стр. 143 от учебника. 

Дом. работа: стр. 150 от учебника. 

 

 


