
Разработени материали за обучение за 11.05.-15.05.2020г.- 6 клас 

I. 9B Language space 

AFTER and WHEN 

След  подчинителните съюзи „after” и “when”  се използва Сег. просто време или бъдеще 

време с “will“, когато говорим за бъдещи действия. 

I’ll call you when/after I finish my work.  

И двете действия в изречението се отнасят за бъдещето, но са изразени със Сегашно просто 

време  или бъдеще време с “will“ . Тези два подчинителни съюза показват последователността 

на действията в изречението. По-далечното от двете действия се изразява с бъдеще време с 

“will“, а по- близкото – със Сегашно просто. 

Задача: Напишете изреченията от упр. 2 и 3/стр. 158 в тетрадките за работа в клас, като 

използвате съответното време. 

Предлози за място 

Има различни видове предлози в английския език. Предлозите за място показват точното 

местоположение на човек или предмет, когато той е неподвижен и обикновено не се използва 

с глагол за движение. 

Най-често използваните предлози за място са: at/in/on 

a) at- до, на 

at the table, at the door, at the bus stop, at the corner 

б) in-в/във 

in my town, in the countryside, in my pocket 

в) On-на/върху 

on the wall, on the menu, on the farm, on the table, on page 159 

Здача: Направете упр. 6/стр. 159 от учебника. 

WATCH IT!!! 

IN and AFTER за време 

In- в рамките на, най-много до 

I’ll be back in five minutes.- Ще се върна до 5 мин. 

After- след 

He came back after more than an hour.- Той се върна след повече от час. 



Дом. работа: стр. 166-цялата 

     Стр. 167/ упр. 6,7 

II 9C Skills-ROBOT WORLD 

Прочетете текста на стр. 160 и отговорете на въпросите от упр 1 и 

2 от стр. 160 и 161. 

science-fiction- науча фантастика a factory-фабрика unfortunately- за нещастие 

a human-човек, човешко същество  scary- плашещ to guard-пазя, охранявам 

to vacuum- прахосмукирам  similar- подобен useful-полезен  

to explore- изследвам to make a decision- вземам решение artificial- изкуствен 

intelligence- интелект illness- болест, заболяване 

Дом. работа: Преведете текста 

 

 

 


