
04.05.2020г. УРОКЪТ Е САМО ЗА VII Б КЛАС 

 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. 

05.05.2020г. УРОКЪТ Е И ЗА ДВАТА КЛАСА 

8А LANGUAGE SPACE- стр. 136 от учебника 

1. Prepositions of movement. Предлози за движение 

Предлозите за движение се използват, за да се укаже посоката на движение на даден 
човек или предмет. Обикновено се поставят след глаголи, които означават движение. 

Погледнете картинките на стр. 136 от учебника. 

А) over- над, по, през, оттатък, от другата страна,  

He travelled over Europe. The plane flew over half the continent. 

You have to walk over the bridge. 

He escaped over the border.  

B) across- през, напреки, отсреща 

They went across the street to enter the shop. 

C) around-по, из, около, близо до, от всички страни, край 

They walked around the city.  We had to walk around the corner. 

D) through- през 

He drove through the village.  I looked through the window. 

E) away from-далече от 

He drove away from the raging fire. 



F) to-към, до, за 

The child rushed to his mother. He went to Liverpool. 

G) along-по, по дължината на, по протежение на, покрай 

Walk along the road until you reach the big monument. 

Упр. 1 Погледнете картинките и обясненията по-горе и попълнете липсващите 
предлози в изреченията. 

Упр. 2 Използвайте някои от предлозите от упр. 1 , за да попълните изреченията. 

2. Модален глагол “MUST“ 

Освен да се изразяват неща, които са абсолютно задължителни с модален глагол             
“ MUST” може да се изразява настойчива покана, препоръка, съвет или увещание. 

You must listen to the new PINK album. It’s fantastic. 

You must come to have lunch with us. 

Упр. 4/стр.  137- Свържете двете части на изреченията и ги напишете в тетрадката си. 

3. Изразяване на количество с a little/little, a few/ few 

A) a few/ a little означават малко, но напълно достатъчно количество или брой и се 
превеждат като „няколко, малко“ 

B) few/little означават съвсем малко количество или брой, които изобщо не са 
достатъчни, и се превеждат като „ малко, почти никакво“ 

“A few/few” се използва с бройни същ. имена, а „ a little/little” -с небройни същ. имена. 

Примери:  

He has a few friends in this town. (няколко, но достатъчно) 

He has few friends in this town. (почти няма) 

There is a little coffee in the cup.( малко, но достатъчно) 

There is little coffee in the cup. ( съвсем малко и недостатъчно) 

Упр. 5/стр. 137 Прочетете изреченията и попълнете като изберете една от четирите 
опции. 

Дом. работа: стр. 145, 146, 147 

 

 

 


