
          ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Иван Вазов”  с. Русокастро, Бургаска област 

                                                 Отчетен лист – 30.03.2020 г. 

                                                 

 

КЛАС: 6 

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ - ЗУЧ: 

Ден и час от седмичното разписание: Понеделник, 3 ч., 30.03.2020 г. 

Урок – тип на урока: нови знания 

КОМЕНТАР: ОСВЕН обаждането по телефона! 

Отвори учебника на стр. 114, Дружим с грамматикой. 

Обърни внимание на упр. 10. Прочети диалозите и извади в тетрадката подчертаните 

думички. Какви са тези думички?  Кои части на речта са? Какво изразяваме с тях? 

Движение? Да, това са глаголи за движение. В руския език те се употребяват с 

определен падеж, в зависимост от това, какво искам да кажа, че правя - дали 

пътувам с някое от известните  превозни средства, или пък искам да уточня къде 

отивам, къде влизам, къде летя... Тези глаголи са в различна форма, когато искам да 

кажа дали действието, което извършвам, е в момента на говорене, или дали го 

извършвам постоянно. Наричат ги двойка глаголи, ти познаваш някои от тях вече – 

„идти-ходить”/ когато действието се извършва пеша/ и „ехать – ездить” /когато 

действието се извършва с превозно средство/. 

Разгледай табличката под упр. 10., обърни внимание как се употребяват тези глаголи 

в различните моменти. На бълг. език е същото –Отивам на училище. / В момента на 

говорене моето направление е училището/. Я иду в школу. Използва се глагола 

”идти”. Но, ако искам да кажа, че всеки ден аз отивам и се връщам, на български –Аз 

всеки ден ходя на училище. Действието се повтаря...То и на руски е пак същото, 

използва се глагола „ходить” – Я хожу в школу каждый день. Виж думичките в 

таблицата пред глаголите – часто, редко, каждый день/ и направи писмено упр. 10А 

в тетрадките за работа в клас. 

След като завършиш това упражнение, ще разгледаш упр. 11  - с какво пътуваме –на 

чем мы едем?, употребата на Предложния падеж в този случай с предлога „на”. 

Табличката да се препише и заучи! Направи упр. 12, като използваш знанията от 

предната таблица! 

За домашна работа: В учебната тетрадка да се направят упр. 7, 8 и 9 на стр. 47, а 

учениците без тази тетрадка същите упражнения в учебника на стр. 125! 

 

 

 

 



 


