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10 КЛАС 

UNIT 7 Student’s book p.67     

BE YOUR OWN LIFE COACH exc.1, 2, 3 

Exc.4 Reading: Life and how to live it – exc.4 

Vocabulary: 1.overdramatise,ed – драматизирам повече от необходимо 

2. а shame – срам 3.simplistically – опростенчески 4.snap at smo. - отговарям грубо 5.put things 

in perspective – вземам предвид/под внимание 6. change for the better - променям към по- 

добро 7.sleep on sth. – отлагам вземане на решение за следващия ден 8. to be suited to –  

подходящ съм за нщ. 9.similarly – подобно на 10. It’s not all about you. - не е заради теб, не си ти  

причината 11. be out of touch – недостижим съм 11.unreasonable – неразумен 12.overreact – пре 

игравам 13.get it right - постъпвам правилно 14. kind to – любезен, внимателен към 15. look for  

perfection – очаквам нщ. да е съвършено 15.take control of – поемам контрола в/у нещо  

16.hasty – прибързан 17.jump to a conclusion -  стигам до заключение 

p.70 GRAMMAR: If only and I wish     exc.1,2 

1. I wish I COULD disappear – Иска ми се да можех да изчезна.   It’s about present time. 

2.If only someone UNDERSTOOD me. -  Само някой да ме разбираше. It’s about present time. 

3.If only I HAD STUDIED harder for that test. – Само да бях учил повече за този тест.(но не съм) 

Отнася се за минал момент. It’s about past time. 

4.I wish I HADN’T SAID those things to my parents. – Искаше ми се да не бях казвал тези неща на  

моите родители.(но съм ги казал) Отнася се за минал момент. . It’s about past time. 

Когато говорим за настояще и бъдеще времето след тези изрази е минало просто. 

Когато говорим за миналото времето е минало перфектно т.е. връщаме се една стъпка назад. 

VOCABULARY – Life’s ups and downs 

1.to(not) go your way – нещата (не) се случват както искам 2.blame smo./sth. - упреквам нкг./нщ. 

3.to let smo. down – разочаровам нкг. 4.to try your hardest - правя всичко по силите си  

5. to get in the way of sth. – преча, заставам на пътя на нкг. 6.to dwell on sth. - говоря, мисля  

дълго за 7. to(not) work out the way we’d like them to - нещата се развиват по начина, по който  

(не) искаме 8.to(not) live up to your expectations – оправдавам очакванията 

p.70 exc.1 , 2 
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