
14. 05. 2020г.-САМО ЗА 5 А КЛАС 

I 9A I’m cold! 

Weather 

sunny-слънчево foggy- мъгливо It’s snowing.- Вали сняг. cloudy- облачно 

It’s raining.-Вали дъжд. windy-ветровито cool- хладно It’s warm.- Топло е. 

It’s cold. – Студено е.  horrible- ужасен to put up a tent- разпъвам палатка 

a bit-малко What’s the weather like?- Какво е времето? 

Упр. 1/стр. 166 от учебника: Свържете изразите с дадените картинки. Запишете в 

тетрадките. 

Упр. 3/стр. 166: Погледнете картинките на стр. 167 и отговорете на въпросите. 

Напишете отговорите в тетрадките си. 

Упр. 4/стр. 166: Прочетете текстовете на стр. 167 и отговорете на въпросите. Напишете 

отговорите в тетрадките си. 

Дом. работа: стр. 176 от учебника 

12.05.2020 г. Само за 5 Б клас 

I.Упражнение върху some/any/no, a/an, much/many/a lot of, how 

much/how many- 2 част 

Стр. 161 от учебника   Стр. 162 от учебника- в час 

Стр. 163 от учебника 

Помагало: стр. 61, 64- страниците са снимани и качени в МС ТИЙМС 

II. ЗА ДВАТА КЛАСА 

9A Language space  

Present Continuous tense- Сегашно продължително време 

1. Образуване на сегашно причастие- Причастието е форма на глагола, 

която на английски, веднъж образувана, не се променя по род или число, 

т.е. причастието има една и съща форма за всички лица и числа. Има 

различни видове причастия-сегашни, минали и др. 



 Сегашно причастие на английски се образува като към основната 

форма на глагола прибавим окончание –ING. 

work+ -ing= working- работещ, -а, -о, -и; работейки 

Правописни промени: При някои глаголи се наблюдават промени в 

правописа, когато се добавя окончание –ing.  

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

добавяме –ing. 

live+ -ing= living, а не liveing 

write+ -ing= writing, a не writEing 

- Когато глаголът завършва на една гласна и съгласна, 

удвояваме последната съгласна и тогава добавяме - ing. 

stop+ -ing= stopPing 

travel+ -ing= travelLing 

- Когато глаголът завършва на съгласна и “y”, тогава “y”  не 

се променя на “i” , за разлика от друг път и просто 

добавяме –ing. 

study+ - ing= studying 

cry+ -ing= crying 

Задача: Образувайте сегашните причастия на следните глаголи и ги 

запишете в тетрадките си: 

wear, stay, win, walk, ride, make, eat, sit, take, have, drive, run, talk, do, do, 

help, drink, wash, draw, hide, watch, sing, read, build, cook, try, know, listen 

2. Употреба на Сегашно продължително време- използваме, за да 

говорим за действия, случващи се в момента на говорене 

Пример: They are watching TV now. –Те гледат телевизия сега. 

3.  Образуване и форми: 



 А)положителна форма- образува се като използваме формите за 

сегашно време на глагола “to be”- am/is/are , а след тях се поставя 

сегашното причастие на глагола 

Пример: The boy is playing computer games at the moment. 

В това изречение сказуемото се състои от две глаголни форми и затова то 

се нарича съставно сказуемо. Формите на “to be” изпълняват роля на 

спомагателен глагол, а сегашното причастие- на главен глагол. 

 Б) отрицателна форма- образува се като поставим отрицателна 

частица “not“ след спомагателния глагол “to be”. 

(+) The boy is playing computer games at the moment. 

(-) The boy is not/ isnt’t playing computer games at the moment. 

Дом. работа: учебник стр. 168/ упр. 4, 5 

    Стр. 177/ упр. 1,2 

 

 

 

 

 

 

 


