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ПРЕДГОВОР
Книгата за учителя по български език за 6. клас
(по-нататък: Книгата) има предназначението да
подпомага работата на преподавателя при организацията и осъществяването на уроците по български език в шести клас на прогимназиалния етап
на основната училищна степен според новата
учебна програма по български език от 2016 г. (понататък: Програмата).
Книгата предлага сведения за методически,
лингвистични, педагогически, психологически и социокултурни факти, процеси и закономерности,
които да станат основа Учебникът по български
език за 6. клас на издателство „Булвест 2000“ (понататък: Учебникът) да бъде използван като средство за успешно комуникативно, езиково и общокултурно развитие на учениците.
Чрез конкретни теоретични сведения и подходящи насоки за практическа работа в Книгата
ясно и достъпно се представят взаимоотношенията между цели, учебно съдържание и методичес
ки варианти на обучението по български език в
6. клас. Дават се идеи как учителят да конструира
резултатни уроци, които са съобразени с условията на образователния процес във всяка образователна ситуация – вид населено място, профил на
училището, възрастови особености и езикова подготовка на учениците и др.
Книгата се състои от две части.
В първата част се разглеждат общи проблеми на обучението по български език в 6. клас и на
учебника по български език за 6. клас. Представя се
Програмата, характеризират се функционалните
и структурните особености на Учебника и на другите елементи от учебния комплект – работни
листове, книга за учителя, електронен вариант
на Учебника, помагало за разширена или за допълнителна подготовка.
Специално внимание в първата част на Книга
та се отделя на възможностите, които Учебни
кът предлага за методическа интерпретация на
постановките, заложени в Програмата. Такива са
например следните:
• осигуряване на начини и средства за развиване на функционалната грамотност на учениците чрез извличане на информация от
текстове при четене с разбиране;
• прилагане на информацията от текстовете
при решаване на житейски проблеми и задачи;
• усъвършенстване на критическото мислене
на учениците чрез аналитично вглеждане в
информацията от текстове;

• развиване на социални умения у подрастващите посредством участие в съвместни
дейности като работа в малки групи, осъществяване на изследователски проекти,
изпълнение на творчески задачи и др.
Книгата предлага алгоритми за четене и анализ на включените в Учебника текстове. Чрез тях
подрастващите ще научат интересни факти и
процеси от заобикалящия ги свят. От особена важност е също така, че когато четат и анализират
текстовете, учениците ще обогатяват знанията
си за човека и природата, ще изразяват собствено
мнение по различни въпроси, ще се учат да използват информацията при решаване на задачи от
всекидневието.
В първата част на Книгата се прави методическа интерпретация на информацията, която
Учебникът предлага: за средствата, закономерностите и правилата на езика; за упражненията за
разпознаване, анализ, редактиране и създаване на
текстове; за тестовите задачи, схемите и таблиците за справка; за приложенията, в които има допълнителни сведения, чието предназначение е да
улеснят работата на учители и шестокласници.
Обосновава се мястото в учебното съдържание
на богатството от начини, по които българският език се използва в многообразието от ситуации на речевото общуване. Изтъква се ролята
на резултатното използване на българския език
като следствие от овладяването на информация:
за текстовете в научното общуване, за думите
като части на речта, за еднородните части в
простото изречение, за сложните съчинени изречения и др.
В първата част на Книгата предлагаме два документа – Държавния образователен стандарт
за прогимназиалния етап на средното училище и
Програмата.
Първата част на Книгата завършва с Примерно годишно разпределение на темите за учебни
занятия по месеци и седмици, които ще ориентират учителите във вида на уроците според дидактическата и според методическата класификация,
ще ги запознаят с новите понятия и съответстващите им термини във всеки урок, ще ги насочат към очакваните резултати от обучението
по всяка тема, ще им предложат идеи за възможни
методи и форми на оценяване.
Втората част на Книгата включва методичес
ки разработки на предвидените урочни занятия.
Дават се конкретни насоки за планиране и провеждане на работата в уроците за нови знания,
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за начален и годишен преговор, за упражнение, за
обобщение, за контрол, за проверка и оценка на
знанията и уменията.
Всяка разработка осигурява информация за целите на урока, за възможни методически варианти
както на цялостната дейност, така и на отделни нейни фрагменти, прави се коментар на спецификата на учебното съдържание, като акцент
се поставя върху новите понятия и начините за
тяхното въвеждане и използване. Анализират се
възможните конкретни звена, обобщават се идеи
за изпълнение на упражненията, дават се отговори на задачите от раздела за проверка и оценка,
както и на задачите за домашна работа. Отделя
се внимание на упражненията, отбелязани със знак
за повишена трудност, определени като изследователски или творчески задачи или като работа
по проект.

В края на втората част има библиография на
методическа и на лингвистична литература, която при желание учителите могат да използват
за повишаване на собствената си професионална
квалификация.
Авторският колектив се надява, че теоретичните сведения и насоките за конкретни практически дейности по време на занятията по български
език в 6. клас, които Книгата предлага, ще послужат на учителите безпроблемно и резултатно да
изпълняват професионалните си задължения, като
постигат оптимален баланс между съобразяване с
нормативните изисквания към организацията на
учебния процес по български език и творческа реализация на собствените си идеи и лични предпочитания.
Пожелаваме приятна и ползотворна работа!
Авторите
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ПЪРВА ЧАСТ

Учебникът в работата
на учителя

1. Особености на обучението по български език в 6. клас
(общообразователна подготовка)
Обучението по български език в 6. клас на прогимназиалния етап на основната образователна
степен (общообразователна подготовка) се организира и се осъществява така, че да се осигурят
приемственост и перспективност в дейностите,
свързани с обогатяване и задълбочаване на социокултурните, езиковите и комуникативните компетентности на учениците (дейности, които са
стартирали по време на учебната работа в предишните класове). Идеята е чрез овладяваните
от шестокласниците знания, умения и отношения, свързани с общуването, текста и езика, да се
гарантира оптимално езиково и комуникативно
развитие на подрастващите.
Съвременният образователен процес по български език в 6. клас притежава особености на кому
никативно ориентирано обучение1. То се характеризира с комплекс от образователни цели, които

накратко могат да бъдат представени по следния
начин:
•• прагматични (функционални) цели – отнасящи
се до необходимостта шестокласниците да
овладяват умения за пълноценно участие в речевото общуване;
•• когнитивни (познавателни) цели – свързани с
възможността шестокласниците да овладяват познание за съвременния български книжовен език и за неговите единици и закономерности;
•• аксиологични (възпитателни) цели – предполагащи изграждане на ценностна система у шестокласниците като следствие от осмисляне
на ролята, която българският език играе за
развитието на личността и на обществото
като цяло.

2. Особености на учебната програма по български език за 6. клас
Програмата, която е базисен документ за цялостната организация и провеждане на обучението в 6. клас, е конструирана така, че да създава
условия за успешна реализация на обучението. Тя
включва:
•• уводна част с представяне на основния є замисъл;
•• фрагменти от Държавните образователни
стандарти за прогимназиалния етап, подбрани с оглед на учебно-възпитателния процес по
български език в 6. клас (вж. „Очаквани резултати от обучението в края на класа”);
•• теми от учебното съдържание в два кръга –
лингвистична парадигма и комуникативна парадигма (с операционализация на очакваните
резултати по теми и списък с новите понятия);
•• препоръчително процентно разпределение
на учебните часове за годината;
•• таблица със специфичните методи и форми
за оценяване на постиженията на учениците;
•• таблица с дейностите за придобиване на ключови компетентности, както и осъществяване на междупредметни връзки.

Важно място в Програмата заема идеята връзките между обучението по български език и другите учебни дисциплини в 6. клас да се представят
посредством типове дейности, чието осъществяване води до формиране на ключови компетентнос
ти. Те са наречени така, защото са предпоставка
учениците да се справят успешно с предизвикателствата на днешния ден, като постигат адекватност между своите собствени способности и
лични цели, от една страна, и целите на общес
твото, от друга страна.
За обучението по български език в 6. клас като
релевантни за осъществяване на междупредметни връзки са определени следните ключови компетентности:
•• умения за общуване на чужди езици;
•• дигитална компетентност;
•• умения за учене;
•• социални и граждански компетентности;
•• културна компетентност и умения за изразяване на творчество.
Съществена особеност на Програмата е стремежът чрез нея да се ограничи (в рационално допустими граници) теоретичното претоварване

Вж. по тези проблеми по-подробно монографията на А. Петров „Проблеми на комуникативно ориентираното обучение по
български език“, София, Издателство Булвест 2000, 2012 г.
1
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на обучението по български език в 6. клас с нефункционална теоретична информация, т.е. информация, която няма инструментална стойност за повишаване на комуникативната компетентност
на подрастващите и следователно няма пряко
отношение към целите и задачите на съвременното обучение по български език. Във формален план
тази тенденция е отразена чрез инструкцията за
препоръчително разпределение на часовете по
следния начин: 44% от учебното време е за нови
знания, 37% – за практическа работа с езика (упражнения), 6% – за преговор, 6% – за обобщение, и
7% – за контролни и за класни работи.
Идеята е освободеното от теоретични занимания учебно време да бъде оползотворено, като
се насити с дейности, имащи отношение към:
•• развиване на умения за четене на текстове
от различни източници (вкл. електронни) с
цел извличане и осмисляне на информация;
•• усъвършенстване на езиковия усет на шестокласниците посредством предотвратяване и редактиране на стилно-езикови слабости
(работа с грешки);
•• практикуване на езика чрез създаване на текстове от различни функционално-смислови
типове реч и предназначени за различни функционални сфери и комуникативни ситуации.
Реализацията на прагматичните цели на обучението по български език в 6. клас се осъществява
посредством предвидените в Програмата съдържателни ядра, които дават информация за:
•• особеностите на текстовете, използвани
при научно общуване (преди всичко вниманието е насочено към урочната статия като вид
научен текст);
•• начините за извличане и обработване на информация от урочна статия;
•• признаците на отговора на научен въпрос
като вид научен текст;
•• спецификата на текстовете за осъществяване на социални контакти – обява и делова
покана.
Ефектите от реализацията на прагматичните
цели на обучението в 6. клас са обобщени в графите „Социокултурни компетентности“ и „Комуникативни компетентности“ в таблица, която носи
названието „Очаквани резултати от обучението
в края на класа”.
Осъществяването на когнитивните цели на
обучението по български език в 6. клас става с помощта на предвидените в Програмата учебни
теми от т.нар лингвистична парадигма. Това е
проблематика, ориентирана към овладяване от
учениците на основни езикови единици като условие: за осмисляне на базисни правописни, правого-

ворни и пунктуационни правила; за изграждане на
умения за прилагането на тези правила в речевата
практика.
В 6. клас по български език се въвеждат следните нови понятия: показателно местоимение,
въпросително местоимение, относително местоимение, отрицателно местоимение, неопределително местоимение, обобщително местоимение, променливо я, сегашно деятелно причастие,
минало страдателно причастие, деепричастие,
минало неопределено време, минало предварително време, бъдеще време в миналото, съюз, междуметие, частица, еднородни части, съчинителна връзка, безсъюзно свързване, съюзно свързване,
сложно съчинено изречение.
Предвидените за овладяване в 6. клас знания за
езика (преди всичко за съвременния български книжовен език) са основа за усъвършенстване на лингвистичната компетентност на подрастващите,
за обогатяване на техните познавателни способности и за усъвършенстване на логическото им
мислене. Тези знания имат и важна общокултурна
стойност. Те са сигурен фундамент, върху който
шестокласниците ще развиват и ще усъвършенстват своята комуникативна компетентност
във връзка с овладяването на чужди езици.
Резултатите от реализацията на когнитивните цели на обучението са обобщени в графата
„Езикови компетентности“ в таблица с названието „Очаквани резултати от обучението в края на
класа”.
Залог за успешна реализация на аксиологичните
цели на обучението по български език в 6. клас са
различни инструкции в Програмата, които интерпретират българския език като средство за
изграждане у подрастващите на утвърдени през
годините в обществото ценности – любов към родината, толерантно отношение към другите народи и държави, уважение към природата и институциите, осмисляне на категориите добро – зло,
хуманно – нехуманно, красиво – грозно, отговорно
отношение към бъдещето на планетата и на човечеството и др.
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3. Особености на учебния комплект по български език за 6. клас
на издателство „Булвест 2000“
Учебният комплект по български език за 6. клас
на издателство „Булвест 2000“ включва учебник,
книга за учителя, комплект работни листове, електронен вариант на учебника, помагало за разширена или за допълнителна подготовка по български
език.
Всички елементи от учебния комплект са съоб
разени с Държавните образователни стандарти
за учебно съдържание по български език за 6. клас
от 2015 г. и с учебната програма по български език
за 6. клас от 2016 г.

3.1. Учебникът по български език
за 6. клас – съдържателни, структурни
и функционални особености
Учебникът по български език за 6. клас на издателство „Булвест 2000“ е създаден от авторския
колектив, след като е отчетено влиянието на различни постоянни и променливи фактори, оказващи
влияние върху образователните процеси по време
на езиковите занятия. Сред факторите като посъществени могат да бъдат посочени няколко:
•• общите цели на обучението по български език
в прогимназиалния етап на основната образователна степен;
•• нормативните изисквания на новия Държавен
образователен стандарт от 2015 г. и на новата учебна програма от 2016 г.;
•• възрастовите и психo-физиологичните особености на шестокласниците.
Важна роля за успешната работа с Учебника на
учители и ученици играят Пътеводителят и „легендата” с условни знаци (вж. на с. 6 – 7 и на с. 8).
Пътеводителят предлага снимки на няколко
страници от Учебника с линии, които насочват
към пояснителни карета. В тях е разположено
кратко представяне на същността и функциите
на учебната информация от съответните части
на страниците.
Подробното представяне на условните знаци
дава възможност учители, ученици и родители да
се запознаят с особеностите на семиотичната
парадигма в Учебника. Знаците са разположени в
началото на текстове, анализи, въпроси, задачи,
таблици и пр. Те дават представа за конкретното учебно съдържание, разположено на определено
място в урочната разработка. Такива знаци са нап
ример следните:
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а)
– знак за четене и извличане на информация от текст;
б)

– знак за дискусия;

в)

– знак за нови знания;

г) )

– знак за речник с непознати думи;

д)

– знак за определение;

е) [...] – знак за съкращаване на текст;
ж)

– знак за номер на задача;

з)

– знак за задача с повишена трудност;

и)

– знак за работа по групи;

к)

– знак за работа по проект;

л)

– знак за изследователска задача;

м)

– знак за творческа задача;

н)
оценка;

– знак за проверка, оценка и само-

о)
– знак за проверка и оценка (Вариант 1,
Вариант 2).
Към семиотичната парадигма на Учебника се
отнасят и цветовете на различните подложки и
ограничителни линии, които маркират спецификата на определен тип информация, например:
•• с карета и ограничителни линии в различни
нюанси на синия цвят са маркирани страниците, върху които са разположени съдържателни ядра, свързани с текстове за водене на
дискусии, и съдържателни ядра, представящи
теоретични сведения от т.нар. лингвистична парадигма на учебното съдържание;
•• с карета и ограничителни линии в различни
нюанси на зеления цвят са маркирани страниците, върху които са разположени съдържателни ядра, свързани с различни по вид дейности (упражнения) – за учебен лингвистичен
анализ, за преобразуване и редактиране, за
контрол, оценка и самооценка и др.;
•• с карета и ограничителни линии на лилавия цвят
са маркирани страниците, върху които са разположени задачи за контрол, оценка и самооценка
(в два варианта) за начален преговор, след всеки
раздел в Учебника и за годишен преговор.

В съдържателно отношение предвиденият
в Програмата учебен материал е разпределен в
Учебника в седем раздела:
•• I раздел: Текст. Изречение. Дума (Начален преговор);
•• II раздел: Текстът и общуването;
•• III раздел: Думата в изречението и в текста.
Местоимения. Звукови промени в думата;
•• IV раздел: Думата в изречението и в текста.
Причастия. Глаголни времена. Неизменяеми
части на речта;
•• V раздел: Изречението в текста;
•• VI раздел: Възприемане и създаване на текстове;
•• VII раздел: Годишен преговор.
Във всеки раздел в зависимост от заложените в
Програмата теми и свързаните с тях очаквани резултати от обучението и нови понятия са предложени различен брой урочни статии (разработки
на уроци) например: в първия раздел – една разработка (за начален преговор), във втория раздел –
три разработки (за нови знания; за упражнение; за
преговор, за обобщение, за контрол и оценка), в
третия раздел – 6 разработки, и т.н.
Новият раздел започва винаги на нечетна страница, на която в синтезирана форма се представят основни моменти от учебното съдържание,
разположено в поредица от урочни разработки,
които следват.
Целта е още в самото начало на цикъла от уроч
ни занятия учители и ученици да се запознаят с ядрото от специфични проблеми, които ще са в основа
на предстоящия учебен период, например:

В раздела се предлага информация, която ще
обогати вашите знания за един от видовете
текст – научния текст. Ще се осведомите:
•• с какви особености се отличават научните
текстове;
•• кои са признаците на урочната статия като
вид научен текст.
Урочните разработки в Учебника започват на
четна страница и в повечето случаи са разположени
на два последователни разтвора2, а сведенията върху разтворите са структурирани еднотипно. Това
е предпоставка учители и ученици бързо и лесно да
се ориентират в информацията и безпроблемно да
откриват необходимите им езикови факти, особености и закономерности, които са разработени винаги на едно и също място в урочната статия.
Информацията в урочните разработки е позиционирана в две колони – широка и тясна. В широката колона са разположени текстове, лингвистични
анализи, езикови примери, схеми, таблици, правила,
упражнения. В тясната колона са представени целите на урока, непознати думи и изрази, определения
на лингвистични понятия, също така има снимки на
автори на текстове, илюстрации към текстовете и др.

Предстои да си припомните
най-важното от изученото в
5. клас за текста, за частите
на простото изречение и за
думите като части на речта.

ТЕКСТ. ИЗРЕЧЕНИЕ. ДУМА
(Начален преговор)

Родина
Има ли похубава от тебе,
моя ненагледна и добра –
срещат ме полята с мирис хлебен,
върховете – с алена зора!
Накъдето поглед да зарея,
накъдето да обърна лик –
ябълки под слънцето ти зреят
от пенлива Струма до Балчик.
Във небето рилско се издига
пряспа снежна с блясък нестопен
и старопланинската верига
се превръща във венец зелен.
Вековечен знак на твойта слава,
на кръвта ти приливна вълна,
над която пак се възвишава
Шипченската горда твърдина.

2. РАЗДЕЛ
ТЕКСТЪТ И ОБЩУВАНЕТО

И разбирам: няма като тебе
друга с посияйни красоти –
горд съм, че живея в край вълшебен
и че мойто детство тук цъфти!
Атанас Цанков
(1932 – 2010)

В раздела се предлага информация,
която ще обогати вашите знания
за един от видовете текст – науч
ния текст. Ще научите:

Български детски писател,
автор на книгите „Щурче в
тролея“, „Във
Вълшебната гора“, „Непослушковци“ и др.

с какви особености се
отличават научните
текстове;

твърдинђ – крепост

кои са признаците на
урочната статия като вид
научен текст.

Атанас Цанков

Какви чувства са изразени в стихотворението от Атанас
Цанков?
Защо България е наречена „ненагледна и добра“ и „край вълше
бен“?
Кои забележителности на страната, споменати в стихотво
рението, ни дават основание да се гордеем, че сме българи?
Символ на какво е „Шипченската горда твърдина“?
Какво е за вас родината? Разкажете за важно историческо съби
тие, опишете красив природен обект, споделете какво мис
лите за хората, които днес живеят на нашата древна земя.
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2 Изключение правят няколко урочни разработки, които
поради по-големия обем от информация, предвиден според
Програмата, са разположени на повече от два разтвора.
Такива са например следните: „Относително местоимение.
Отрицателно местоимение”, „Неопределително местоимение. Обобщително местоимение”, Сегашно деятелно
причастие. Минало страдателно причастие” и „Отговор
на научен въпрос”.
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В началото на всяка урочна статия има кратко
представяне на целите на конкретния урок например:
Предстои да си припомните най-важното от изу
ченото в 5. клас за текста, за частите на просто
то изречение и за думите като части на речта.
Това, което отличава Учебника от други учебници по български език, използвани досега в образователната практика на средното училище, са
по-дългите цялостни текстове, с които винаги започва всяка урочна разработка. Откъсите от художествени творби и текстовете с разнообразна
практическа информация са подбрани така, че да
отговарят на потребностите, възможностите и
интересите на шестокласниците.
Текстовете, въведени със знак за четене и из
вличане на информация от текст, са разнообразни
по тематика. Някои от тях принадлежат към художествената словесност например: „Родина” на
Атанас Цанков, „Поет” на Веселин Ханчев, „Наша
книга, наш език” на Йордан Йовков, „Балканът” на
Йордан Радичков. Като въвеждащи текстове към
новите теми в Учебника за 6. клас преобладават
обаче такива, които съдържат полезна практичес
ка информация, насочена към подрастващите, дават съвети и инструкции, имащи предназначение
да подпомогнат социализацията на шестокласниците, да отговорят на техни житейски потребности, да ги ориентират в предизвикателствата
на съвременния свят. Такива са например следните
текстове: „Защо учим?”, „Действия на населението при природни бедствия”, „Внимание! Храни и
здраве”, „Какво да правим с парите, които имаме?”, „Как да реагираме на прояви на агресия в училище?” и др. Трета група въвеждащи към новите
теми текстове са с патриотична тематика, пос
тавят акценти, важни за културното съзряване
на шестокласниците, възпитават в дух на принадлежност към общите европейски ценности.
Такива са следните текстове: „Музей за история
на София”, „Европейският съюз – обединени в многообразието”, „Паметник на връх Околчица”, „Уникална природна забележителност”, „Културно-историческо наследство на България”.
Текстовете, оформящи тематичната парадигма в Учебника, имат няколко функции. Една от тях
е да станат основа за усъвършенстване на умения
и навици на шестокласниците, свързани с четене
на текстове. Образците за четене, които Учебни
кът предлага, могат да се използват от учителя и
от учениците както за четене в часа по български
език, така и за четене у дома. Текстовете успешно служат за подобряване на техниката на четене
на подрастващите, като спомагат да се увеличи
бързината на четенето.
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Централна обаче е функцията на текстовете
към всяка тема, която е свързана с използването
им като средство за развиване и усъвършенстване
на функционалната грамотност на шестокласниците. Функционалната грамотност на учениците,
реализирана чрез четенето на текстовете от
Учебника, е концепт, който се изгражда от различни елементи, но като основни сред тях изпъкват
следните:
•• умението да се идентифицира информация;
•• умението да се възприема информация;
•• умението да се тълкува информация;
•• умението да се осмисля информация;
•• умението да се оценява информация.
За да се осъществяват резултатно посочените
процеси по време на часовете по български език в
6. клас, е необходимо в обучението акцентът да се
постави върху четенето на текстовете от тематичната парадигма на Учебника с оглед на възможността да се работи ефективно върху следните по-важни процеси:
•• разбиране на информацията – ученикът открива смисъла на текста при четене както на
равнището на отделни думи и изрази с техните буквални значения, така и на равнището
на смисли в рамките на цялостния текст;
•• осмисляне на информацията – ученикът „прекарва” извлечената от текста информация
през „решетката” на своя личен опит – интелектуален и/или практически; превръща
тази информация в елемент от своето поз
нание във връзка с конкретната проблематика; трансформира смисли от информацията,
като ги оформя в ново знание; тълкува и приписва оценка на информацията от позицията на определени ценностни устои; изразява
становище доколко информацията е полезна с
оглед решаването на конкретна задача и пр.;
•• използване (т.е. прилагане) на информацията
– ученикът си служи с информацията, ексцерпирана от текста, при разрешаване на проб
лем, при изразяване на становище, при участие в спор или в дискусия за постигане на
конкретна прагматична цел.3
С цел да се постигне по-добра рецепция на смис
лите, вложени в подбраните текстове, в тясната
колона на първата страница от всяка урочна статия (вляво от текста) има речник на непознати
думи и изрази, употребени в текста, например:
хипотѓза – предположение, чиято истинност се
доказва или отрича (с. 18).

Вж. Петрова, С. Училище за утрешния ден. Резултати от
участието на България в Програмата за международно оценяване на учениците PISA 2009. София, 2010, с. 13, 23.
3
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интереса им4)към факти, идеи и пробле•• правилата за книжовно използване в речевата
ми, които
литературата
и животът
предлагат
практика
Показателните
местоимения
често
изпълняват служба
на на изучаваните по време на урока
за определения
анализ, осмисляне,
разбиране,
съпреживяване.
езикови
в изречението: Този ученик е отличник; Харесвамединици и закономерности.
Водещ
принцип
За по-лесно възприемане и осмисляне на лингвистакава рокля. в работата с Учебника е всеки
урок по български език в 6. клас да започва с дискутичната информация от учениците сведенията в
Показателните местоимения могат да се употребяват и
сия върху смислите, които се съдържат в изходнитази част на урочната статия са представени с
самостоятелно в изречението (без съществителни
имена след
помощта
на схеми, таблици и чертежи например:

тях). Тогава изпълняват служба на различни части на изречение
то: подлог – Този се справи най-добре; допълнение – Видях онези.
Правила при употреба на показателни местоимения:
Формите на показателните местоимения този и
тоя, онези и ония и т.н. не се различават по значение и употреба.
Скъсените форми тоз, таз, оназ и др. понякога се
използват в разговорната реч и в произведения на
поезията.

Правилно: Ще взема този молив.
Правилно: Ще взема тоя молив.
„Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира!“ –
Христо Ботев
„Остави таз работа!“ – из разговорна реч

В книжовната реч НЕ се допуска употребата на
формите на показателното местоимение туй и
онуй.

Правилно: „Госпожо, може ли аз да направя синтактичен анализ на това изречение?“
Неправилно: „Госпожо, може ли аз да направя синтактичен анализ на туй изречение?“

Правопис и правоговор на някои форми на показателните местоимения

Правилно: тђзи, онђзи, такђва, такєва
Неправилно: тњзи, онњзи, такњва, таквєз, такєви
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Представените под формата на определения
признаци на овладяваните по време на урока езикови единици и закономерности имат предназначението наученото да се концептуализира в съзнанието на учениците и така да бъде по-лесно
осмислено, разбрано и запомнено. Това осмисляне и
запомняне на най-важната част от информацията
на страницата за нови знания се улеснява от следния факт. Всички определения на нови понятия и
закономерности от лингвистичната парадигма са
изведени в дясната по-тънка колона на страницата и винаги се намират на едно и също ниво с информацията, която вляво представя разсъждения
и разяснения върху същите проблеми:
Изречението: „Предложението е на Владимир
Вазов, който е кмет на столицата”, е сложно. За
връзка между двете прости изречения в сложното
се използва думата „който“. Тя замества съществи
телното собствено име Владимир Вазов от първо
то просто изречение. Съгласува се по род и число с
думата, която замества – мъжки род, единствено
число. Който е относително местоимение.

Относително местоимение:
•• служи за връзка между прости изречения в със
тава на сложното изречение;
•• замества име или местоимение. (с. 41)
Маркираните със знак за упражнения две поредни страници от един разтвор, който следва този с въвеждащия текст и с теоретичните сведения за проблема, съдържа поредица от
дейности, в основа на които стоят операциите
за разпознаване, анализ, редактиране и създаване
на изрази (думи, изречения, текстове). Упражненията са подбрани и са подредени така, че да
градират познавателната дейност на шестокласниците по трудност, да създават оптимални
условия осмислените теоретични сведения да
бъдат системно и планомерно прилагани в речевата практика.
Сред предлаганите упражнения с особена важност се отличават следните:
•• упражнение с повишена трудност, което е
предназначено за ученици с изявени филологически способности, развит езиков усет и с
изградени умения за самостоятелна работа
например:
Препишете изреченията из ученически съчинения
в тетрадките си, като ги редактирате.
Опитах се да разбера чий бяха направените
предложения.
Толкова съм объркана, че не знам вече на кой да
се доверя.
Никой не ми каза на кому да дам парите за екс
курзията.
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От балкона се вижда, какви хубави цветя са по
никнали.
Стана ми ясно кой ще спечели състезанието кой
ще грабне трофея.
Не разбирам, чия е била идеята чие е било това
глупаво хрумване.
Колко пакети с подаръци получи за празника?
(с. 39)
••упражнение с изследователска цел, чието предназначение е да съдейства за развиване на
уменията на шестокласниците сами да обогатяват знанията и уменията си, да търсят
и да откриват информация по интересуващи
ги проблеми, като използват различни източници на информация – енциклопедии, речници,
публикации в медиите и пр., например:
Прочетете отново текста „Експедициите на
Христофор Колумб“. Представете в таблица чети
рите пътешествия на изследователя – години, брой
кораби/екипаж, достигнати територии. Върху кар
тата на Северна и на Южна Америка открийте и
обозначете географските места, споменати в тек
ста. (с. 55)
•• упражнение за работа по групи, чието предназначение е да бъде предпоставка учениците да се научат да работят в малки групи,
като разпределят задачите помежду си, всеки
поема отговорност за изпълнението на някоя
от тях и накрая излъчват говорител, който
докладва общото решение на задачата пред
класа, например:
Напишете съчинение на тема:
1. група: Никой не е съвършен.
2. група: Никому нищо и пак лошо. (с. 45)
•• творческо упражнение, чието предназначение е да подтикне учениците да създават
текстове и така да съдейства за развиване и
усъвършенстване на техните речетворчески
способности например:
Напишете текст описание на тема „Есенна гра
дина“, като включите думите цвят, блясък, вкус и
мирис (упр. 8). Сравнете двата текста (откъса от
урочна статия и създадения от вас текст) според
тяхното предназначение и използваните езикови
средства. (с. 25)
•• упражнение за работа по проект, чиято функция е да обедини ученици, изпълняващи различни дейности в рамките на обща тема; такива
упражнения в най-голяма степен съдействат
за развиване на функционалната грамотност
на шестокласниците, например:
Потърсете в интернет информация за Нацио
налния исторически музей в гр. София. Разпределете
си задачите: някой да обобщи сведенията за исто
рията на музея, друг да информира за мястото, къ

дето днес се намира музеят, трети да разкаже за
залите и експозициите в музея и т.н.
Организирайте (при възможност) посещение в
Националния исторически музей. Напишете текст,
в който да изразите впечатлението си от видяно
то и чутото. (с. 45)
На последната, четвърта страница от всяка
урочна статия горе вдясно се предлагат по две задачи за домашна работа.
Урочната разработка завършва с 5 тестови задачи със структуриран отговор, предназначени за контрол, оценка и самооценка на наученото по време
на урока. За да могат успешно учениците да се само
оценяват, авторите предлагат три възможни знака, всеки от които отговаря на степента на усвоеност на учебния материал от конкретния ученик:
•• знак със зелен цвят си поставя ученик, който
е решил правилно всичките 5 тестови задачи, а значението на зеления знак е: Справям се
отлично!
•• знак с оранжев цвят си поставя ученик, който
е решил правилно 3 или 4 тестови задачи, а значението на оранжевия знак е: Мога и по-добре!
•• знак с червен цвят си поставя ученик, който е
решил правилно по-малко от 3 тестови задачи, а значението на червения знак е: Трябва да
положа още усилия!
В края на всеки раздел има обобщителни упраж
нения, разположени върху три отделни страници
от Учебника, и по два варианта на тест за проверка и оценка на знанията и уменията, овладени чрез
обучението върху уроците от раздела, със задачи,
които имат структурирани отговори. Приема се,
че тестът е изпълнен успешно, ако учениците са
решили правилно половината плюс още една от
тестовите задачи.
Учебникът завършва с упражнения за годишен
преговор, чиято функция е да подпомогне учениците чрез много практически дейности с езика да си
припомнят по-важните моменти от учебното съдържание и да обогатят уменията си да използват
нормативно правилно и стилистично целесъобразно българския език.
Приложенията съдържат допълнителни сведения,
които са нужни на учениците, за да осмислят преподаваната по време на уроците информация, но ще
им бъдат полезни и когато им се налага да правят
справки по интересуващи ги езикови въпроси.

3.2. Особености на книгата за учителя
към учебника по български език за 6. клас
Книгата за учителя към учебника по български
език за 6. клас предлага:
•• информация за съдържателните, структурните и функционалните особености на Учебни
ка;
•• примерно годишно разпределение на учебния
материал по български език за 6. клас;
•• методически разработки към всяка от темите в Учебника с анализ на задачите и отговори на всяка от тях;
•• библиография с методически трудове, които
да подпомогнат учителите в процеса на тяхното професионално израстване.

3.3. Особености на комплекта работни
листове към учебника по български език за
6. клас
Комплектът работни листове към учебника по
български език за 6. клас е съобразен с Програмата
и затова може да бъде използван като учебно средство от всички шестокласници, т.е. без значение с
кой вариант на учебник по български език за 6. клас
те работят.
Комплектът работни листове съдържа 24 теми,
които отговарят на темите от Програмата.
Всяка част от Комплекта включва упражнения и
тест, разположени върху два листа, които при необходимост или желание могат да бъдат отделяни (късани) от книжното тяло за по-лесно използване нап
ример при проверка и оценяване на изпълнението.
Упражненията са за разпознаване, анализ, редак
тиране и конструиране на изрази и могат да бъдат
изпълнявани както по време на уроците, така и при
подготовката на учениците в домашни условия.
Комплектът работни листове не подменя Учеб
ника. Той създава допълнителни условия за работа
с ученици, които бързо се справят със задачите от
Учебника.
Авторите са се стремили да подберат такива текстове и така да структурират задачите в
комплекта работни листове, че да са максимално
полезни на учениците, а на учителите – да спестят време и сили при подготовката и организацията на уроците.

13

3.4. Особености на електронния вариант
на учебника по български език за 6. клас
Електронният вариант на Учебника е предназначен за работа в клас под непосредственото ръководство на учителя. Той е съставен от всички
съдържателни елементи на Учебника и предлага
допълнителни разяснения, анализи, упражнения и
тестови задачи, които са озвучени или анимирани
с цел да привлекат вниманието на учениците и подобре да ги мотивират за учебна работа. Така чрез
електронния вариант на Учебника традиционният
езиков код за предаване на учебната информация се
замени с визуален код, чиято специфика се състои в
образното начало.
Електронният вариант на Учебника е информационно педагогическо средство, което съчетава
повече от една медия, т.е. създава условия за конфигуриране на многомерна образователна среда за
представяне на предвидената от Програмата за 6.
клас учебна информация:
•• всички урочни статии от книжното тяло на
учебника, достъпни като електронен продукт;
•• интерактивни задачи и упражнения към урочните статии с разнообразен формат;
•• аудиоматериали, съдържащи изпълнения на
различни по вид текстове;
•• мултимедийни разработки с допълнителна информация, свързана с темите на работните
текстове;
•• графични материали, включващи отделни фотографии и галерии със снимки, онагледяващи
изучаваните текстове;
•• алгоритми и образци за създаване на ученичес
ки текстове;
•• линкове към интересни обекти в интернет,
които обогатяват задължителното учебно
съдържание;
•• различни по формат тестови задачи за проверка и оценка на знанията и уменията на учениците;
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Електронният учебник по български език за 6. клас
може да се използва в онлайн (с интернет) режим, а
след изтегляне на електронните учебници и ресурсите – и в офлайн (без интернет) режим. Електронната платформа позволява достъп по всяко време от
всяко място до учебното съдържание от стационарни (персонални компютри, лаптопи) и различни мобилни устройства (смартфони, таблети) с различни
платформи Windows, Android и iOS. Всяка актуализация на учебното съдържание се появява автоматично в библиотеката на потребителя.

3.5. Особености на помагалото за
разширена или за допълнителна
подготовка към учебника по български
език за 6. клас
Като част от учебния комплект по български
език за 6. клас помагалото за разширена или за до
пълнителна подготовка е съобразено с Програмата
и затова може да се използва от всички шестокласници, т.е. без значение с кой вариант на учебник
по български език за 6. клас те работят.
Помагалото съдържа:
•• 17 части (по една тема за всеки от предвидените 17 учебни часа за разширена или за допълнителна подготовка по български език в 6.
клас), включващи упражнения за анализ, редак
тиране и създаване на текстове, за работа
върху осмисляне на книжовно-езикови правила
и предотвратяване на стилно-езикови грешки в устната и в писмената реч на шестокласниците;
•• тестови задачи и ключ с верните отговори,
които да улеснят подготовката и самоподготовката по различни езикови проблеми на
обучаваните лица;
•• таблици и схеми, които обобщават и систематизират учебната информация и дават
възможност за нейното по-лесно осмисляне,
запомняне и прилагане при общуване в различни сфери на комуникативна дейност.

Примерно годишно разпределение на темите по български език за 6. клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 85 ч., от които за развиване
на комуникативни умения – 17 ч.
Нови знания – 37 ч. (44%)
Упражнение – 32 ч. (37%)
Преговор – 5 ч. (6%)
Обобщение – 5 ч. (6%)
Контрол и оценка – 6 ч. (7%)
1. – 2. Текст. Изречение. Дума (Начален преговор) – преговор, 2 ч.
3. Контрол и оценка: Входно ниво, 1 ч.
4. – 5. Текстът в научното общуване – НЗ, 2 ч.
6. Текстът в научното общуване – упр., 1 ч.
7. – 8. Извличане и обработване на информация
от урочна статия – НЗ, 2 ч.
9. Извличане и обработване на информация от
урочна статия – упр., 1 ч.
10. Обобщителни упражнения – 1 ч.
11. – 12. Показателно местоимение – НЗ, 2 ч.
13. Показателно местоимение – упр., 1 ч.
14. – 15. Въпросително местоимение – НЗ, 2 ч.
16. Въпросително местоимение – упр., 1 ч.
17. – 18. Относително местоимение. Отрицателно местоимение – НЗ, 2 ч.
19. – 20. Относително местоимение. Отрицателно местоимение – упр. 2 ч.
21. – 22. Неопределително местоимение. Обобщително местоимение – НЗ, 2 ч.
23. – 24. Неопределително местоимение. Обобщително местоимение – упр., 2 ч.
25. – 26. Звукови промени в думата. Променливо
Я – НЗ, 2 ч.
27. Звукови промени в думата. Променливо Я –
упр., 1 ч.
28. Обобщителни упражнения – 1 ч.
29. – 30. Контролна работа – контрол и оценка,
2 ч.

31. – 32. Сегашно деятелно причастие. Минало
страдателно причастие – НЗ, 2 ч.
33. – 34. Сегашно деятелно причастие. Минало
страдателно причастие – упр. 2 ч.
35. Деепричастие – НЗ, 1 ч.
36. Деепричастие – упр., 1 ч.
37. – 38. Минало неопределено време – НЗ, 2 ч.
39. – 40. Минало неопределено време – упр. 2 ч.
41. – 42. Минало предварително време – НЗ, 2 ч.
43. – 44. Минало предварително време – упр., 2 ч.
45. – 46. Бъдеще време в миналото – НЗ, 2 ч.
47. – 48. Бъдеще време в миналото – упр. 2 ч.
49. – 50. Съюз. Междуметие. Частица – НЗ, 2 ч.
51. Съюз. Междуметие. Частица – упр., 1 ч.
52. Обобщителни упражнения – обобщение, 1 ч.
53. – 54. Еднородни части в простото изречение – НЗ, 2 ч.
55. – 56. Еднородни части в простото изречение – упр., 2 ч.
57. – 59. Сложно съчинено изречение – НЗ, 3 ч.
60. – 61. Сложно съчинено изречение – упр., 2 ч.
62. Обобщителни упражнения – обобщение, 1ч.
63. – 64. Контролна работа – контрол и оценка,
2 ч.
65. – 73. Отговор на научен въпрос (КУ) – 9 ч. (4
ч. НЗ, 5 ч. упр.)
74. – 80. Обява и делова покана (КУ) – 7 ч. (3 ч.
НЗ, 4 ч. упр.)
81. Обобщителни упражнения – обобщение (върху темите за комуникативни умения), 1 ч.
82. – 84. Упражнения за годишен преговор – 3 ч.
85. Изходно равнище (контрол и оценка) – 1 ч.

15

16
УТВЪРДИЛ
Директор: …………………………
(Име, фамилия, подпис)

Текст. Изре
чение. Дума
(Начален
преговор)

1

1

2

1.

2

3

Входно равни
ще

Текст. Изре
чение. Дума
(Начален
преговор)

Тема на
урочна
единица

№ Учебна
по седмица
ред по ред

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

контрол и
оценка

преговор

преговор

Урочна
единица
за

Актуализиране на знания
и умения, придобити в
5. клас

Актуализиране на знания
и на умения, придобити в
5. клас.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

Следва инструкции.

Извлича, съхранява
представя и обменя
информация с помощ
та на електронни
средства.

Осъществява самокон
трол при изпълнение
на дейностите по
актуализиране на
знания и на умения. Учи
самостоятелно.

тест

оценка на домашна
работа

работен лист

дискусия

оценка на работа по
групи

самостоятелна
работа

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица
оценяване по теми и/
или раздели

85 часа български език, от които 17 часа за развитие на комуникативните умения
34 учебни седмици

Примерно годишно тематично разпределение по български език за 6. клас

													

17

Текстът в
научното
общуване

2

2

3

4

5

6

Текстът в
научното
общуване

Отговор на
научен въпрос

Тема на
урочна
единица

№ Учебна
по седмица
ред по ред

нови
знания

нови
знания

нови
знания

Урочна
единица
за

Различава научен текст
описание, научен текст
повествование, научен
текст разсъждение.

Разграничава структурни
те елементи на научния
текст – теза, аргумен
ти, изводи. Разпознава
спецификата на урочната
статия като научен
текст.
Извлича, подбира, син
тезира информация от
научен текст, включи
телно на електронен
носител, при изпълнение
на определена комуника
тивна задача.

Търси, извлича, подбира
и синтезира информа
ция от научен текст,
включително и от
електронен носител, за
изпълнение на конкретна
комуникативна задача.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

аргумент

теза

термини

научен
текст

аргумент

теза

термини

научен
текст

Нови
понятия

участие в проект

дискусия

оценка на работа по
групи

Умее да работи в екип.

Умее да работи в екип.
Познава видовете
текст – описание,
повествование и
разсъждение. Изразява
твърдения и се ар
гументира. Извлича
информация от елек
тронни източници.

проект

дискусия

работа в група

оценка на

текст

тест

Задава въпроси и дава текст
отговор на поставе ролева игра
ни въпроси. Разбира
участие в дискусия
зависимостта на
езиковите средства
от речевата ситуация.

Прави план.

Обогатява социокул
турните си компе
тентности (търси,
извлича, подбира и
използва информация
от научен текст при
четене и слушане).

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица
оценяване по теми и/
или раздели

18

Текстът в
научното
общуване

3

4

4

4

7

8

9

10

Отговор на
научен въпрос

Извличане и
обработване
на информация
от урочна
статия
Извличане и
обработване
на информация
от урочна
статия

Тема на
урочна
единица

№ Учебна
по седмица
ред по ред

нови
знания

нови
знания

нови
знания

упражне
ние

Урочна
единица
за

Извлича, подбира, син
тезира информация от
научен текст, включи
телно на електронен
носител, при изпълнение
на определена комуника
тивна задача.

Разграничава структурни
те елементи на научния
текст – теза, аргумен
ти, изводи. Разпознава
спецификата на урочната
статия като научен
текст.
Извлича, подбира, син
тезира информация от
урочна статия за изпъл
нение на комуникативна
задача.
Извлича, подбира, син
тезира информация от
урочна статия за изпъл
нение на комуникативна
задача.

Търси, извлича, подбира
и синтезира информа
ция от научен текст,
включително и от
електронен носител, за
изпълнение на конкретна
комуникативна задача.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

ролева игра

Разбира инструкции
и работи по зададен
модел в училищна и в
извънучилищна среда.

Планира, структурира текст
и графично оформя
симулация
текст, който създава.
Уместно използва думи ролева игра
от терминологичната
лексика.

тест

оценка на работа в
група

текст

Учи самостоятелно.

Извлича информация
текст
от електронни източ дискусия
ници.
работен лист

тест

Съставя план на научен дискусия
текст.
проект

Задава въпроси и из
самостоятелна
влича информация от работа
електронни източници. оценка на работа по
Работи в библиотека. групи

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица
оценяване по теми и/
или раздели

19

6

6

6

13

14

15

Отговор на
научен въпрос

Показателно
местоимение

Показателно
местоимение

упражне
ние

нови
знания

нови
знания

обобще
ние

5

12

Обобщителни
упражнения

Извличане и
упражне
обработване
ние
на информация
от урочна
статия

5

11

Урочна
единица
за

Тема на
урочна
единица

№ Учебна
по седмица
ред по ред

Разпознава показател
ното местоимение и
определя граматичните
му признаци.
Използва в свой текст
показателните местои
мения като заместващи
и свързващи думи;
правилно ги изговаря и
пише.
Извлича, подбира, син
тезира информация от
научен текст, включи
телно на електронен
носител, при изпълнение
на определена комуника
тивна задача.

Осмисля същността на
научния текст. Извлича
информация от урочната
статия като средство за
общуване.

Извлича, подбира, син
тезира информация от
урочна статия за изпъл
нение на комуникативна
задача.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението
Разбира смисъла на
познат и на непознат
текст. Учи самостоя
телно. Следва инструк
ции.

Използва знанията си
по български език при
анализ и коментар на
научни текстове.

ролева игра

симулация

самостоятелна
работа

работен лист

оценка на работа по
група

участие в дискусия

самостоятелна
работа

тест

оценка на работа по
групи

работен лист
участие в дискусия

оценка на работа по
група

оценка на домашна
работа

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица
оценяване по теми и/
или раздели

Извлича информация
от познат/непознат
научен текст и я при
лага в съответствие
с комуникативната
задача.
показател Владее езикови сред
но местои ства и ги използва
мение
уместно в речевата
практика.
показател Учи самостоятелно.
но местои Редактира грешки.
мение

Нови
понятия

20

Показателно
местоимение

7

7

8

16

17

18

Въпросително
местоимение

Въпросително
местоимение

Тема на
урочна
единица

№ Учебна
по седмица
ред по ред

нови
знания

нови
знания

упражне
ние

Урочна
единица
за

въпро
сително
местоиме
ние

Нови
понятия

Използва правилно фор въпро
мите на въпросителното сително
местоимение.
местоиме
ние

Разпознава въпросител
ните местоимения и
определя граматичните
им признаци. Разпознава
въпросителните место
имения като свързващи
думи в сложното изрече
ние.

Използва в свой текст
показателните местои
мения като заместващи
и свързващи думи;
правилно ги изговаря и
пише.

Разпознава показател
ното местоимение и
определя граматичните
му признаци.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Владее езикови сред
ства и ги използва
уместно в речевата
практика.

Владее езикови сред
ства и ги използва
уместно в речевата
практика.

Владее езикови сред
ства и ги използва
уместно в речевата
практика.

оценка на домашна
работа

дискусия

писмен текст

оценка на работа по
групи

самостоятелна
работа

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица
оценяване по теми и/
или раздели

21

Въпросително
местоимение

Отговор на
научен въпрос

Относително
местоимение.
Отрицателно
местоимение

8

20 8

9

9

19

21

22

Относително
местоимение.
Отрицателно
местоимение

Тема на
урочна
единица

№ Учебна
по седмица
ред по ред

нови
знания

нови
знания

упражне
ние

упражне
ние

Урочна
единица
за
Разпознава въпросител
ните местоимения и
определя граматичните
им признаци. Разпознава
въпросителните место
имения като свързващи
думи в сложното изре
чение. Използва правилно
формите на въпросител
ното местоимение.
Създава в писмена фор
ма отговор на научен
въпрос в определен обем,
като спазва книжовните
езикови правила.
Разпознава относител
ните местоимения и
определя граматичните
им признаци. Разпознава
относителните место
имения като свързващи
думи в сложно изречение.
Разпознава отрицател
ните местоимения и
определя граматичните
им признаци. Използва
правилно формите на
отрицателното местои
мение.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението
Владее езикови сред
ства и ги използва
уместно в речевата
практика.

но местои
мение

относител Владее езикови (мор
устно изложение
но местои фологични) средства и участие в дискусия
мение
ги използва уместно в
отрицател речевата практика.

участие в дискусия

дискусия

ролева игра

писмен текст

дискусия

проект

тест

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица
оценяване по теми и/
или раздели

Планира, структурира
и оформя графично
текст. Спазва прави
лата на българския
книжовен език.
относител Владее езикови (мор
но местои фологични) средства и
мение
ги използва уместно в
отрицател речевата практика.
но местои
мение

Нови
понятия

22

Тема на
урочна
единица

Относително
местоимение.
Отрицателно
местоимение

Относително
местоимение.
Отрицателно
местоимение

Отговор на
научен въпрос

Неопреде
лително
местоимение.
Обобщително
местоимение

№ Учебна
по седмица
ред по ред

10

24 10

10

23

25

26 11

нови
знания

нови
знания

упражне
ние

упражне
ние

Урочна
единица
за
Разпознава относител
ните и отрицателните
местоимения. Определя
граматичните им приз
наци. Използва правилно
формите на относител
ното и на отрицателно
то местоимение.
Разпознава относител
ните и отрицателните
местоимения. Определя
граматичните им приз
наци. Използва правилно
формите на относител
ното и на отрицателно
то местоимение.
Създава в устна форма
отговор на научен въпрос
в определен обем, като
спазва книжовните
езикови правила.
Разпознава неопредели
телните местоимения;
определя граматичните
им признаци. Използва
правилно формите на
неопределителното
местоимение.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Сравнява и осмисля
граматични (морфо
логични средства) от
различни езици.

Сравнява и осмисля
граматични (морфо
логични средства) от
различни езици.

обобщител
но местои
мение

самостоятелна
работа

участие в дискусия

ролева игра

симулация

презентация

проект

оценка на писмен
текст

работен лист

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица
оценяване по теми и/
или раздели

Възприема научни
текстове и формулира
отговори в съот
ветствие с учебната
ситуация.
неопреде Владее езикови (мор
лително
фологични) средства и
местоиме ги използва уместно в
ние
речевата практика.

Нови
понятия

23

Тема на
урочна
единица

Неопреде
лително
местоимение.
Обобщително
местоимение

Неопреде
лително
местоимение.
Обобщително
местоимение

Неопреде
лително
местоимение.
Обобщително
местоимение

Отговор на
научен въпрос

№ Учебна
по седмица
ред по ред

11

27

28 12

29 12

30 12

нови
знания

упражне
ние

упражне
ние

нови
знания

Урочна
единица
за

Разпознава неопреде
лителните и обобщи
телните местоимения;
определя граматичните
им признаци. Използва
правилно формите на
неопределителното и на
обобщителното место
имение.
Разпознава неопреде
лителните и обобщи
телните местоимения;
определя граматичните
им признаци. Използва
правилно формите на
неопределителното и на
обобщителното место
имение.
Създава в устна форма
отговор на научен въпрос
в определен обем, като
спазва книжовните
езикови правила.

Разпознава обобщител
ните местоимения;
определя граматичните
им признаци. Използва
правилно формите на
обобщителното место
имение.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

обобщител
но местои
мение

неопреде
лително
местоиме
ние

Нови
понятия

работен лист

изследователска
задача

Спазва правоговорните
правила.

Възприема научни
устен текст
текстове и формулира ролева игра
отговори в съот
ветствие с учебната
ситуация.

участие в дискусия

Самостоятелно кориги самостоятелна
ра грешки при употре работа
ба на местоименията. устно изложение

Умее да работи в екип.

Прави съпоставка на
езикови единици от
различни езици.

Владее езикови (мор
участие в дискусия
фологични) средства и устно изложение
ги използва уместно в
речевата практика.

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица
оценяване по теми и/
или раздели

24

13

14

14

32

33

34

Обобщителни
упражнения

обобще
ние

Звукови проме упражне
ни в думата.
ния
Променливо я

Звукови проме нови
ни в думата.
знания
Променливо я

Звукови проме нови
ни в думата.
знания
Променливо я

13

31

Урочна
единица
за

Тема на
урочна
единица

№ Учебна
по седмица
ред по ред
Спазва правилото за
променливо я. Познава
условия, при които
правилото за променливо
я не е в сила. Правилно
изговаря и пише често
употребявани думи и
думи от терминологич
ната лексика.
Спазва правилото за
променливо я. Познава
условия, при които
правилото за променливо
я не е в сила. Правилно
изговаря и пише често
употребявани думи и
думи от терминологич
ната лексика.
Спазва правилото за
променливо я. Познава
условия, при които
правилото за променливо
я не е в сила. Правилно
изговаря и пише често
употребявани думи и
думи от терминологич
ната лексика.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

изследователска
задача

творческа задача

Осъществява самокон проверка на домашна
трол при изпълнение
работа
на учебни задачи.
самостоятелна
работа

Осъществява самокон тест
трол при създаване
самостоятелна
на устен и на писмен работа
текст.
работен лист

променливо Работи с правописен
я
речник. Открива и
редактира грешки в
собствени текстове.

Използва мултимедия
за представяне на
резултати по проект.

участие в дискусия

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица
оценяване по теми и/
или раздели

променливо Работи с правописен
я
речник. Открива и
редактира грешки в
собствени текстове.

Нови
понятия

25

Отговор на
научен въпрос

35

Класна работа контрол и
оценка

15

16

16

37

38

39

Сегашно
нови
деятелно при знания
частие. Минало
страдателно
причастие

Сегашно
нови
деятелно при знания
частие. Минало
страдателно
причастие

Класна работа контрол и
оценка

упражне
ние

Урочна
единица
за

36 15

14

Тема на
урочна
единица

№ Учебна
по седмица
ред по ред

Разпознава и образува се
гашно деятелно и минало
страдателно причастие.
Спазва особеностите в
правописа, в правого
вора и в употребата
на сегашно деятелно и
на минало страдателно
причастие.
Разпознава и образува се
гашно деятелно и минало
страдателно причастие.
Спазва особеностите в
правописа, в правого
вора и в употребата
на сегашно деятелно и
на минало страдателно
причастие.

Създава в устна форма
отговор на научен въпрос
в определен обем, като
спазва правилата на
българския език.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Съпоставя езикови
единици от различни
езици.

Съобразява се с дру
гите участници в
общуването; използва
подходящи паралинг
вистични средства.
Разбира инструкции
и работи по зададен
алгоритъм.
Разбира инструкции
и работи по зададен
алгоритъм.
Владее езикови (мор
фологични) средства и
ги използва уместно в
речевата практика.

оценка на работа по
групи

изследователска
задача

самостоятелна
работа

участие в дискусия

самостоятелна
работа

самостоятелна
работа

ролева игра

устно изложение

дискусия

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица
оценяване по теми и/
или раздели

минало
Работи по зададен
страдател алгоритъм.
но причас
тие

сегашно
деятелно
причастие

минало
страдател
но причас
тие

сегашно
деятелно
причастие

Нови
понятия

26

Сегашно
упражне
деятелно при ние
частие. Минало
страдателно
причастие

Деепричастие

42 17

43

18

Сегашно
упражне
деятелно при ние
частие. Минало
страдателно
причастие

17

41

нови
знания

Упражне
ние

Отговор на
научен въпрос

40 16

Урочна
единица
за

Тема на
урочна
единица

№ Учебна
по седмица
ред по ред

Нови
понятия

Спазва особеностите в
правописа на деепричас
тие и го използва правил
но и уместно.

Създава в устна форма
отговор на научен въпрос
в определен обем, като
спазва правоговорни
правила.
Разпознава и образува се
гашно деятелно и минало
страдателно причастие.
Спазва особеностите в
правописа, в правого
вора и в употребата
на сегашно деятелно и
на минало страдателно
причастие.
Разпознава и образува се
гашно деятелно и минало
страдателно причастие.
Спазва особеностите в
правописа, в правого
вора и в употребата
на сегашно деятелно и
на минало страдателно
причастие.
Разпознава и образува
деепричас
деепричастие.
тие

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Разбира инструкции и
работи по определен
модел.

Сравнява езикови
единици от български
език и от изучаван
чужд език.

Сравнява езикови
единици от български
език и от изучаван
чужд език.

дискусия

индивидуална задача

устно изложение
дискусия

Прилага знанията си за писмен текст
частите на речта в
тест
часовете по чужд език.

Поставя логическо уда устен текст
рение. Изгражда умения симулация
за комуникативно
ролева игра
партньорство.

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица
оценяване по теми и/
или раздели

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

27

Минало неопре нови
делено време знания

Минало неопре нови
делено време знания

46 19

47

48 20

19

Отговор на
научен въпрос

45 18

Минало неопре упражне
делено време ние

упражне
ния

упражне
ние

Деепричастие

44 18

Урочна
единица
за

Тема на
урочна
единица

№ Учебна
по седмица
ред по ред

Спазва особеностите в
правописа на деепричас
тие и го използва правил
но и уместно.
Създава в писмена и в
устна форма отговор на
научен въпрос в опреде
лен обем, като спазва
книжовните правила.
Разпознава и образува
формите за минало
неопределено време.
Уместно употребява
форми за минало неопре
делено време съобразно
ситуацията на общуване.
Разпознава и образува
формите за минало
неопределено време.
Уместно употребява
форми за минало неопре
делено време съобразно
ситуацията на общуване.
Разпознава, образува и
уместно употребява
формите за минало
неопределено време
съобразно ситуацията на
общуване.

Разпознава и образува
деепричастие.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Редактира слабости
при създаване на
текст.

дискусия

тест
устно изложение

дискусия

Осъществява самокон самостоятелна
трол при употреба на работа
минало неопределено дискусия
време в собствен
текст.

минало
Сравнява езикови
неопределе единици от български
но време
език и от изучаван
чужд език.

Работи по определен
модел (алгоритъм).

изследователска
задача

проверка на домашна
работа

дискусия

устен текст

писмен текст

Редактира грешки при работен лист
употреба на деепри
тест
частие в текст.

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица
оценяване по теми и/
или раздели

минало
Сравнява езикови
неопределе единици от български
но време
език и от изучаван
чужд език.

Нови
понятия

28

Обява и делова нови
покана
знания

Минало предва нови
рително време знания

50 20

21

21

22

51

52

53

Минало предва упражне
рително време ние

Минало предва нови
рително време знания

Минало неопре упражне
делено време ние

49 20

Урочна
единица
за

Тема на
урочна
единица

№ Учебна
по седмица
ред по ред
Разпознава, образува и
уместно употребява
формите за минало
неопределено време
съобразно ситуацията на
общуване.
Обработва информация
и я представя синтези
рано във връзка с факти,
събития, личности в
зависимост от комуника
тивната задача.
Разпознава и образува
формите за минало пред
варително време. Умес
тно употребява форми
за минало предварително
време в зависимост от
ситуацията на общуване.
Разпознава и образува
формите за минало пред
варително време. Умес
тно употребява форми
за минало предварително
време в зависимост от
ситуацията на общуване.
Разпознава, образува и
уместно употребява
формите за минало
предварително време в
зависимост от ситуация
та на общуване.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

минало
предва
рително
време

минало
предва
рително
време

Нови
понятия

дискусия

проверка на домашна
работа

самостоятелна
работа

участие в дискусия

казус

ролева игра

дискусия

писмен текст

тест

проект

работен лист

Осъществява самокон самостоятелна
трол при редактиране работа
на грешки.
дискусия

Сравнява и осмисля
езикови единици от
български език и от
изучаван чужд език.

Сравнява и осмисля
езикови единици от
български език и от
изучаван чужд език.

Извлича, съхранява,
представя и обменя
информация, включи
телно чрез електронни
средства.

Умее да работи в екип.

Разбира инструкции и
работи по определен
модел.

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица
оценяване по теми и/
или раздели

29

Бъдеще време
в миналото

Бъдеще време
в миналото

Бъдеще време
в миналото

56 23

23

57

58 24

упражне
ния

нови
знания

нови
знания

Обява и делова нови
покана
знания

55

22

Минало предва упражне
рително време ние

54 22

Урочна
единица
за

Тема на
урочна
единица

№ Учебна
по седмица
ред по ред

Разпознава и образува
формите за бъдеще вре
ме в миналото. Уместно
употребява форми за
бъдеще време в минало
то съобразно ситуацията
на общуване.
Разпознава и образува
формите за бъдеще вре
ме в миналото. Уместно
употребява форми за
бъдеще време в минало
то съобразно ситуацията
на общуване.
Разпознава, образува и
уместно употребява
формите за бъдеще
време в миналото.

Разпознава, образува и
уместно употребява
формите за минало
предварително време в
зависимост от ситуация
та на общуване.
Предава информация в
устна форма чрез обява
и покана, включително и
по електронен път.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

бъдеще
време в
миналото

бъдеще
време в
миналото

Нови
понятия

Учи самостоятелно.

Работи в екип.

Сравнява и осмисля
езикови единици от
български език и от
изучаван чужд език.

Извлича, съхранява,
представя и обменя
информация, включи
телно чрез електронни
средства.
Умее да работи в
екип при изпълнение на
съвместни задачи.

Развива умения за
самостоятелно учене.
Работи в екип.

устно изложение

текст

самостоятелна
работа

работен лист

проверка на домашна
работа

участие в дискусия

устно изложение

симулация

дискусия

устен текст

устно изложение

оценка на творческа
задача

тест

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица
оценяване по теми и/
или раздели

30

Съюз. Между нови
метие. Части знания
ца

Съюз. Между нови
метие. Части знания
ца

Съюз. Между упражне
метие. Части ние
ца

63 26

64 26

25

62 25

61

Контролна
работа
Обява и делова упражне
покана
ние

60 24

упражне
ние

Бъдеще време
в миналото

59 24

Урочна
единица
за

Тема на
урочна
единица

№ Учебна
по седмица
ред по ред

частица
съюз

междуме
тие

съюз

Нови
понятия

Уместно употребява
съюзи, междуметия и час междуме
тици в речевата прак
тие
тика. Владее правописа
частица
на съюзи, междуметия,
частици.
Разпознава съюзи, меж
думетия и частици
в изречение. Уместно
употребява съюзи,
междуметия и частици в
речевата практика. Вла
дее правописа на съюзи,
междуметия, частици.

Разпознава съюзи, меж
думетия и частици в
изречение.

Предава информация в
устна форма чрез обява
и покана, включително и
по електронен път.

Разпознава, образува и
уместно употребява
формите за бъдеще вре
ме в миналото съобразно
ситуацията на общуване.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

проверка на домашна
работа

самостоятелна
работа

устно изложение

участие в дискусия

ролева игра

симулация

тест

тест

творческа задача

устно изложение

Работи в екип.

Редактира грешки при работен лист
употреба на неизменя проект
еми части на речта.

Разбира зависимостта
на езиковите средства
от речевата ситуация
и ги използва в съот
ветствие с нея.

Използва подходящи
паралингвистични сред
ства (жестове, мими
ки). Спазва правилата
на книжовния изговор.
Съпоставя морфологич
ни явления в езиците,
които изучава.

Разбира инструкции,
работи по определен
модел. Осъществява
самоконтрол при из
пълнение на учебните
задачи.

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица
оценяване по теми и/
или раздели

31

Обява и делова упражне
покана
ние

Еднородни час нови
ти в просто знания
то изречение

Еднородни час нови
ти в просто знания
то изречение

66 27

27

67

68 28

обобще
ние

Обобщителни
упражнения

65 26

Урочна
единица
за

Тема на
урочна
единица

№ Учебна
по седмица
ред по ред

Уместно използва едно
родни части в текст,
който създава.

Уместно използва едно
родни части в текст,
който създава.
Разпознава еднородни
части в простото изре
чение. Прилага пункту
ационните правила при
употреба на еднородни
части.

Разпознава еднородни
части в простото изре
чение. Прилага пункту
ационните правила при
употреба на еднородни
части.

Създава в писмена форма
обява и делова покана,
включително и по елек
тронен път.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

еднородни
части

еднородни
части

Нови
понятия

Разбира инструкции,
прилага алгоритми.

Спазва книжовните
правила.
Съпоставя синтак
тични конструкции в
различни езици, които
изучава.

Работи по зададен
модел в училищна и в
извънучилищна среда.
Планира, структурира
и графично оформя
текст.

Разбира инструкции.

оценка на работа по
групи

проверка на домашна
работа

участие в дискусия

оценка на работа по
групи

оценка на работа по
групи
самостоятелна
работа

самостоятелна
работа

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица
оценяване по теми и/
или раздели

32

Еднородни час упражне
ти в просто ние
то изречение

28

29

29

70

71

72

Сложно съчине нови
но изречение
знания

Обява и делова нови
покана
знания

Еднородни час упражне
ти в просто ние
то изречение

69 28

Урочна
единица
за

Тема на
урочна
единица

№ Учебна
по седмица
ред по ред

самостоятелна
работа

участие в дискусия

творческа задача

Графично оформя
самостоятелна
текста, който създава. работа

Спазва книжовните
правила.
Разпознава съчинителни съчинител Владее езикови сред
връзки в сложното
на връзка
ства, свързани със
изречение.
безсъюзно синтактични явления,
Правилно оформя пун
свързване и ги използва уместно
в речевата практика.
ктуационно и използва
съюзно
уместно сложни съчинени свързване
изречения в текст,
сложно
който създава.
съчинено
изречение

Уместно използва едно
родни части в текст,
който създава.
Създава в писмена форма
обява и делова покана,
включително и по елек
тронен път.

оценка на работа по
групи

самостоятелна
работа

Служи си с разнооб
разни синтактични
конструкции.

Уместно използва едно
родни части в текст,
който създава.
Разпознава еднородни
части в простото изре
чение. Прилага пункту
ационните правила при
употреба на еднородни
части.

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица
оценяване по теми и/
или раздели
Осъществява самокон оценка на работа по
трол при създаване
групи
на писмен текст.
работен лист
Редактира грешки при
употреба на еднородни
части.

Нови
понятия

Разпознава еднородни
части в простото изре
чение. Прилага пункту
ационните правила при
употреба на еднородни
части.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

33

30

30

74

75

Сложно съчине упражне
но изречение
ние

Сложно съчине нови
но изречение
знания

Сложно съчине нови
но изречение
знания

30
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Урочна
единица
за

Тема на
урочна
единица

№ Учебна
по седмица
ред по ред

Нови
понятия

Разпознава съчинителни
връзки в сложното
изречение.

работен лист

оценка на работа по
групи

самостоятелна
работа

участие в дискусия

оценка на работа по
групи самостоятелна
работа

дискусия

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица
оценяване по теми и/
или раздели

съчинител Владее езикови сред
ства, свързани със
на връзка
безсъюзно синтактични явления,
Правилно оформя пун
свързване и ги използва уместно
в речевата практика.
ктуационно и използва
съюзно
уместно сложни съчинени свързване
изречения в текст,
сложно
който създава.
съчинено
изречение
Разпознава съчинителни съчинител Разбира инструкции
връзки в сложното
и работи по зададен
на връзка
изречение.
безсъюзно модел. Прилага алгори
Правилно оформя пун
свързване тъм за синтактичен
анализ.
ктуационно и използва
съюзно
уместно сложни съчинени свързване
изречения в текст,
сложно
който създава.
съчинено
изречение
Разпознава съчинителни
връзки в сложното
изречение.
Правилно оформя пун
ктуационно и използва
уместно сложни съчинени
изречения в текст,
който създава.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

34

31

32

32

77

78

79

обобще
ние

Класна работа контрол и
оценка

Обобщителни
упражнения

Сложно съчине упражне
но изречение
ние

Обява и делова упражне
покана
ние

31

76

Урочна
единица
за

Тема на
урочна
единица

№ Учебна
по седмица
ред по ред

Правилно оформя пун
ктуационно и използва
уместно сложни съчинени
изречения в текст,
който създава.

Обработва информация
и я представя синтези
рано във връзка с факти,
събития, личности в
зависимост от кому
никативната ситуация.
Предава информация в
устна и в писмена форма
чрез обява и покана,
включително и по елек
тронен път.
Разпознава съчинителни
връзки в сложното
изречение.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

проект

Използва мултимедия.

проект

творческа задача

самостоятелна
работа

презентация
Осъществява самокон тест
трол при изпълнение
на задачи. Следва
инструкции.

Използва мултимедия.

Учи самостоятелно,
обобщава и система
тизира учебна инфор
мация.

Учи самостоятелно,
самостоятелна
оценява постижени
работа
ята си; обобщава и
работа в групи
систематизира учебна
информация.

презентация

творческа задача

Редактира текст.

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица
оценяване по теми и/
или раздели

35

Упражнения
за годишен
преговор

Упражнения
за годишен
преговор

Изходно ниво

34

83

84 34

85 34

контрол и
оценка

преговор

преговор

преговор

Преговор и обобщение на
материала през учебната
година.

Преговор и обобщение на
материала през учебната
година.

Обработва информация
и я представя синтези
рано във връзка с факти,
събития, личности в
зависимост от кому
никативната ситуация.
Предава информация в
устна и в писмена форма
чрез обява и покана,
включително и по елек
тронен път.
Създава в устна и в
писмена форма отговор
на научен въпрос, обява и
покана, включително и по
електронен път.
Преговор и обобщение на
учебния материал през
учебната година.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

										

Упражнения
за годишен
преговор

82 33

обобще
ние

Обобщителни
упражнения

81

33

Обява и делова упражне
покана
ние

80 32

Урочна
единица
за

Тема на
урочна
единица

№ Учебна
по седмица
ред по ред

Нови
понятия

оценка на работа в
група

Използва мултимедия.

самостоятелна
работа
самостоятелна
работа

дискусия

текст

Разработил: .................................................................
(Име, фамилия, подпис)

творческа задача
Осъществява самокон
трол при изпълнение
на задачи. Разбира
инструкции.
Разбира инструкции
тест
и работи по зададен
модел.

Разбира инструкции
и работи по зададен
модел.

Разбира инструкции
и работи по зададен
модел.

Извлича и обменя ин тест
формация, получена от текст
различни източници.
творческа задача
Умее да работи в екип.

проект

работен лист

Редактира текст.

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица
оценяване по теми и/
или раздели

Из приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, т. 1

Изисквания за резултатите от обучението по учебния предмет
български език и литература, компонент български език
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНА

ЕТАП: ПРОГИМНАЗИАЛЕН

Специфични цели на обучението по предмета в съответния етап
•• Придобиване на знания за системата и за структурата на българския език с цел разширяване на езиковите ресурси в речта на ученика
•• Изграждане на умения за създаване и за възприемане на текстове, често използвани в речевата практика на ученика

Области на компетентност, очаквани резултати от обучението (знания, умения и
отношения) и връзката им с отделни ключови компетентности
1. Компетентности в областта на българския език
2. Умения за общуване на чужди езици
3. Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и
на технологиите
4. Дигитална компетентност
5. Умения за учене
6. Социални и граждански компетентности
7. Инициативност и предприемчивост
8. Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество
9. Умения за подкрепа на устойчивото развитие, за здравословен начин на живот и спорт
Област на
компетент
Знания, умения и отношения
ност
Социокултурни Разбира зависимостта на езиковите средства от речевата
компетент ситуация и ги използва в съответствие с нея.
ности
Разпознава вида на текста според сферата на общуване.
Владее речевия етикет при публично общуване.
Разказва, преразказва, описва, задава въпроси и дава отговори по
поставена от друг или по избрана от него тема.
Изразява твърдения и се аргументира.
Търси, извлича, подбира и използва информация от различни видо
ве текст и от различни информационни източници за решаване
на комуникативни задачи.
Разбира инструкции и работи по зададен модел в училищна и в
извънучилищна среда.
Езикови ком
петентности Познава видовете текст – описание, повествование, разсъждение.
Познава и прилага книжовни езикови правила.
Открива и редактира езикови грешки.
Владее езикови средства, свързани с фонетични, с морфологични,
със синтактични и с лексикални явления, и ги използва уместно в
речевата практика.
Служи си с разнообразни синтактични конструкции и използва
синонимни варианти според целта на общуване.
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1

2

3

4

5

6

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7

8

9

Област на
Знания, умения и отношения
компетент
ност
Комуникатив Слушане
ни компе
Умее да изслушва и да сравнява различни мнения при участие в
тентности
диалог и в дискусия.
Разбира смисъла на познат и на непознат текст при слушане с
определена комуникативна задача.
Четене
Разбира смисъла на познат и на непознат текст при четене с
определена комуникативна задача.
Изработва план на текст с определена комуникативна задача.
Говорене
Спазва правилата на книжовния изговор.
Поставя логическо ударение, като се съобразява с определена
комуникативна цел.
Участва в диалог и в дискусия, умее да оспори мнение, различно
от своето, като проявява толерантност и учтивост в общува
нето.
Създава в устна форма:
– текст за представяне и текст за самопредставяне;
– отговор на научен въпрос, отговор на житейски въпрос и
отговор на нравствен въпрос.
Писане

1

2

3

4

5

Х

6

8

9

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

7

Х
Х

Х

Х

Х

Спазва изучените книжовни езикови правила. Използва уместно
езикови средства.

Х

Х

Има формирани правописни навици по отношение на често
употребявани думи и на думи от терминологичната лексика.

Х

Х

Редактира текст.

Х

Х

Създава в писмена форма:

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Планира, структурира, композира и графично оформя текста,
който създава.

Х

Х

– текст за представяне и текст за самопредставяне;
– отговор на научен въпрос, отговор на житейски въпрос и
отговор на нравствен въпрос.
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Приложение № 14 към т. 14

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА,
КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, VI КЛАС
(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Обучението по български език в VI клас на прогимназиалния етап е свързано с овладяване на знания за
системата на българския книжовен език и умения, развиващи комуникативните компетентности на обучаваните.
С цел развиване на социокултурните компетентности тази програма включва теми и дейности, насочени към овладяване на умения за извличане и обработване на информация от научни и от официалноделови текстове, представени в различни информационни източници; усъвършенстват се уменията за
използване на информацията в различни комуникативни ситуации.
По отношение на развиваните езикови компетентности програмата предлага теми и дейности,
свързани с овладяване на особености на научни и на официално-делови текстове. Разширяват се знанията
за местоименията, за неличните глаголни форми и за системата на глаголните времена. Въвеждат се:
променливо Я; еднородни части в простото изречение; сложно съчинено изречение; съюз, междуметие и
частица.
В учебната програма като комуникативни компетентности се определят компетентностите на
учениците да възприемат и да създават различни текстове.
Във връзка с усъвършенстване на комуникативните компетентности в устното и в писменото общуване в VI клас се развиват умения за аргументиране на мнение и за толерантно участие в диалог, изграждат се умения за създаване на следните видове текст: отговор на научен въпрос, обява, делова покана.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ
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ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ

СОЦИОКУЛТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Разбира зависимостта на езиковите средства от речевата ситуация и ги
използва в съответствие с нея.
Търси, извлича, подбира и използва информация от различни видове текст
(научен, официално-делови) и от различни информационни източници за
решаване на комуникативни задачи.
Задава въпроси и дава отговори на поставени въпроси. Изразява твърдения и се аргументира.
Разбира инструкции и работи по зададен модел в училищна и в извънучилищна среда.

ЕЗИКОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Познава видовете текст – описание, повествование, разсъждение. Разпознава особеностите на научен текст, на обява и на делова покана.
Владее езикови средства, свързани с фонетични, с морфологични, със
синтактични и с лексикални явления, и ги използва уместно в речевата
практика.
Служи си с разнообразни синтактични конструкции и използва синонимни
варианти според целта на общуване.

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ
КОМУНИКАТИВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ

Слушане
Умее да изслушва мнения и да сравнява различни гледни точки при участие
в диалог. Разбира смисъла на познат и на непознат текст при слушане с
определена комуникативна задача.
Четене
Разбира смисъла на познат и на непознат текст при четене.
Извлича, подбира, синтезира информация от урочна статия за изпълнение
на определена комуникативна задача.
Говорене
Спазва правилата на книжовния изговор.
Поставя логическо ударение, като се съобразява с определена комуникативна задача. Участва в диалог, умее да оспори мнение, различно от
своето, като проявява толерантност и учтивост в общуването.
Създава в устна форма:
– обява, делова покана
– отговор на научен въпрос.
Писане
Планира, структурира, композира и графично оформя текста, който
създава. Спазва изучените книжовни езикови правила.
Има формирани правописни навици по отношение на често употребявани
думи и на думи от терминологичната лексика.
Редактира текст.
Създава в писмена форма:
– обява, делова покана
– отговор на научен въпрос, включително и на електронни носители.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Теми
1. Текстът в научното
общуване

2. Извличане и обработване на информация от
урочна статия
3. Показателно
местоимение

4. Въпросително
местоимение

Компетентности като очаквани резултати
от обучението
Търси, извлича, подбира и синтезира информация от научен
текст, включително от електронен носител, за изпълнение на
определена комуникативна задача.
Разграничава структурните елементи на научния текст
– теза, аргументи, изводи.
Разпознава спецификата на урочната статия като научен
текст.
Различава научен текст описание, научен текст разсъждение,
научен текст повествование.

Нови понятия
научен текст
термини
теза
аргумент

Извлича, подбира, синтезира информация от урочна статия за
изпълнение на определена комуникативна задача.
Разпознава показателното местоимение и определя граматичните му признаци.
Използва в свой текст показателните местоимения като
заместващи и свързващи думи; правилно ги изговаря и пише.
Разпознава въпросителните местоимения и определя граматичните им признаци.
Разпознава въпросителните местоимения като свързващи думи
в сложно изречение.
Използва правилно формите на въпросителното местоимение.

показателно
местоимение

въпросително
местоимение
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Теми
5. Относително
местоимение.
Отрицателно
местоимение

Нови понятия
относително
местоимение
отрицателно
местоимение

6. Неопределително
местоимение.
Обобщително
местоимение

Разпознава неопределителните местоимения и обобщителните
местоимения; определя граматичните им признаци.
Използва правилно формите на неопределителното местоимение и на обобщителното местоимение.

неопределително
местоимение
обобщително
местоимение

7. Звукови промени в
думата. Променливо Я

Спазва правилото за променливо Я.
Познава условия, при които правилото за променливо Я не е в
сила.
Правилно изговаря и пише често употребявани думи и думи от
терминологичната лексика.

променливо Я

8. Сегашно деятелно
причастие. Минало
страдателно причастие

Разпознава и образува сегашно деятелно и минало страдателно
причастие.
Спазва особеностите в правописа, в правоговора и в употребата на сегашно деятелно и на минало страдателно причастие.

сегашно деятелно
причастие минало
страдателно
причастие

9. Деепричастие

Разпознава и образува деепричастие.
Спазва особеностите в правописа на деепричастие и го използва правилно и уместно.

деепричастие

10. Минало неопределено Разпознава и образува формите за минало неопределено време.
време
Уместно употребява форми за минало неопределено време
съобразно ситуацията на общуване.

минало
неопределено
време

11. Минало
предварително време

Разпознава и образува формите за минало предварително
време.
Уместно употребява форми за минало предварително време в
зависимост от ситуацията на общуване.

минало
предварително
време

12. Бъдеще време в
миналото

Разпознава и образува формите за бъдеще време в миналото.
Уместно употребява форми за бъдеще време в миналото
съобразно ситуацията на общуване.

бъдеще време в
миналото

13. Съюз. Междуметие.
Частица

Разпознава съюзи, междуметия и частици в изречение. Уместно
съюз
употребява съюзи, междуметия и частици в речевата практика.
междуметие
Владее правописа на съюзи, междуметия и частици.
частица
Разпознава еднородни части в простото изречение.
еднородни части
Прилага пунктуационните правила при употреба на еднородни
части.
Уместно използва еднородни части в текст, който създава.
Разпознава съчинителни връзки в сложното изречение. Правилно съчинителна връзка
оформя пунктуационно и използва уместно сложни съчинени
безсъюзно
изречения в текст, който създава.
свързване
съюзно свързване
сложно съчинено
изречение

14. Еднородни части в
простото изречение

15. Сложно съчинено
изречение

40

Компетентности като очаквани резултати
от обучението
Разпознава относителните местоимения и отрицателните
местоимения; определя граматичните им признаци.
Разпознава относителните местоимения като свързващи думи
в сложно изречение. Използва правилно формите на относителното местоимение и на отрицателното местоимение.

В часовете за развиване на комуникативните компетентности в компонента БЪЛГАРСКИ ЕЗИК се предвиждат 17 часа върху следните теми:
Теми
Отговор на научен
въпрос

Очаквани резултати
Нови понятия
Извлича, подбира, синтезира информация от научен текст, включително от електронен носител, за изпълнение на определена комуникативна задача.
Създава в устна и в писмена форма отговор на научен въпрос в
определен обем, като спазва книжовни езикови правила.

Обява и делова покана

Обработва информация и я представя синтезирано във връзка с факти,
събития, личности в зависимост от комуникативната задача.
Предава информация в устна и в писмена форма чрез обява и покана,
включително и по електронен път.
Спазва книжовни езикови правила.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА
Годишният брой часове за изучаване на учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в VI клас е 170
часа – 85 часа за български език (от които 17 часа за развиване на комуникативните компетентности) и
85 часа за литература (от които 17 часа за развиване на комуникативните компетентности).
Седмичният брой часове за изучаване на учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в VI клас е 5
часа – 2,5 часа за български език (от които 0,5 час за развиване на комуникативните компетентности) и
2,5 часа за литература (от които 0,5 час за развиване на комуникативните компетентности).
Препоръчително разпределение на часовете:
За нови знания
44%
За упражнения
37%
За преговор
6%
За обобщение
6%
За контролни и за класни работи
7%

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ
Съотношение при формиране на срочна оценка:
Текущи оценки от устни и от писмени изпитвания
60%
Оценки от контролни и от класни работи
20%
Оценки от други участия (работа в час, изпълнение на
20%
домашни работи, работа по групи и др.)
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ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

Ключови компетентности

Дейности и междупредметни връзки

Умения за общуване на чужди езици

Разпознава и сравнява езикови факти и закономерности (фонетични, лек
сикални, синтактични, морфологични) от българския език и от изучавания
чужд език.
Използва познанията за езиковите единици и закономерности при усвояване на системата на чуждия език. Прави справка за значението на думи в
двуезични речници.
Използва книги от електронни библиотеки и други електронно базирани
информационни източници за изпълнение на конкретна изследователска
задача.
Извлича, съхранява, представя и обменя информация с помощта на електронни средства.
Използва мултимедия, когато представя резултати и продукти от изпълнение на конкретна изследователска задача.

Дигитална компетентност

Умения за учене

Работи в библиотека. Използва различни видове справочни материали и
речници.
Извлича и обменя информация, получена от различни източници, включително и електронни.
Възприема научни текстове и формулира отговори в съответствие с
учебната ситуация. Използва и съставя план на научен текст. Извлича
съществена информация от урочна статия.

Социални и граждански компетент- Умее да работи в екип при изпълнение на съвместни задачи.
ности
Проявява толерантност и учтивост към събеседника, независимо от
неговата социална, етническа и полова принадлежност.
Съобразява се с другите участници в комуникативната ситуация, проявява уважение към мнението им и използва подходящи паралингвистични
средства (мимика, жест, поза).
Проявява ценностна ориентация при интерпретиране на проблеми от
различни текстове.
Културна компетентност и умения Използва познанията си по български език при анализ и коментар на худоза изразяване чрез творчество
жествени текстове, предвидени за изучаване по литература.
Осъзнава ролята на езика в историческото развитие на българската
общност и използва богатите му възможности за изразяване на различни
чувства, за изказване на мнение и на впечатление в разнообразни комуникативни ситуации.
Проявява толерантност и уважение към културната различност на други
етнически общности.
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Втора част
Насоки за практическа дейност

ТЕКСТ. ИЗРЕЧЕНИЕ. ДУМА. (Начален преговор)

Първият раздел в Учебника се състои от една
урочна разработка – „Текст. Изречение. Дума
(Начален преговор)”. Той съдържа и два варианта
на задачи за входно ниво. За преподаването на
проблематиката по темата от учебното съдържание в 6. клас „Текст. Изречение. Дума (Начален
преговор)” в примерното годишно разпределение се предлагат 2 часа.

В началото на работата се предвижда да се
отдели достатъчно време, за да могат учениците да разгледат новия учебник по български език
за 6. клас и да се запознаят с неговото съдържание, да вникнат в структурата му, да научат
какво означават използваните условни знаци.

Предстои да си припомните
най-важното от изученото в
5. клас за текста, за частите
на простото изречение и за
думите като части на речта.

ТЕКСТ. ИЗРЕЧЕНИЕ. ДУМА
(Начален преговор)

Родина
Има ли похубава от тебе,
моя ненагледна и добра –
срещат ме полята с мирис хлебен,
върховете – с алена зора!
Накъдето поглед да зарея,
накъдето да обърна лик –
ябълки под слънцето ти зреят
от пенлива Струма до Балчик.
Във небето рилско се издига
пряспа снежна с блясък нестопен
и старопланинската верига
се превръща във венец зелен.

Образователни цели:
•• да се припомнят лингвистични знания, овладени чрез обучението по български език в 5.
клас; такива са въпросите за текста, изречението и думата с техните най-съществени особености;
•• да се актуализират умения за анализ и конструиране на текстове, на изречения и на
думи;
•• да се дискутира върху чувствата, които
шестокласниците изпитват при прочита
на стихотворението „Родина” от Атанас
Цанков; да се изрази отношение към родната страна – природа, история и култура.

Вековечен знак на твойта слава,
на кръвта ти приливна вълна,
над която пак се възвишава
Шипченската горда твърдина.
И разбирам: няма като тебе
друга с посияйни красоти –
горд съм, че живея в край вълшебен
и че мойто детство тук цъфти!
Атанас Цанков
(1932 – 2010)
Български детски писател,
автор на книгите „Щурче в
тролея“, „Във
Вълшебната гора“, „Непослушковци“ и др.

твърдинђ – крепост

Атанас Цанков

Какви чувства са изразени в стихотворението от Атанас
Цанков?
Защо България е наречена „ненагледна и добра“ и „край вълше
бен“?
Кои забележителности на страната, споменати в стихотво
рението, ни дават основание да се гордеем, че сме българи?
Символ на какво е „Шипченската горда твърдина“?
Какво е за вас родината? Разкажете за важно историческо съби
тие, опишете красив природен обект, споделете какво мис
лите за хората, които днес живеят на нашата древна земя.

10

Нови понятия:
няма
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Стихотворението „Родина” от Атанас Цанков дава възможност шестокласниците да изпитат силни чувства на обич към България. Чрез
дискусия в клас, осъществена с помощта на въп
росите, разположени след текста на стихотворението, вниманието на учениците се насочва
към ролята, която родината играе в живота на
младите хора.

Атанас Цанков е написал стихотворението „Родина“, за да
сподели чувството, което изпитва към България. Въздействие
то на текста се дължи на умело подбраните от поета езикови
средства, изразяващи неговата обич към отечеството.
При общуване с помощта на езика създаваме текстове. С
тях си служим, за да решаваме конкретни задачи: да устано
вяваме, да поддържаме и да прекъсваме контакта със събесед
ниците; да получаваме и да осигуряваме информация; да спо
деляме мнения и да защитаваме правотата им; да изразяваме
чувства; да правим оценки и др.
За да можем подобре да възприемаме и да създаваме тек
стове, определяме темата, подтемите и ключовите думи.
В зависимост от вида на общуването (устно или писмено)
и от предмета и целите на общуването използваме различни
видове текст. (Вж. Приложение 1)

Работата в урока по актуализация на вече
изучени в 5. клас знания и умения може да бъде
организирана както индуктивно (дават се конкретни примери за текстове, изречения и думи,
след което се правят изводи за лингвистичните
особености на съответните лингвистични понятия), така и дедуктивно (концептуализират
се признаците на текста, изречението и думата
като лингвистични понятия и след това тези
признаци се илюстрират с конкретни примери на
текстове, изречения и думи). Кой подход ще бъде
предпочетен, зависи от особеностите на класа и
от предпочитанията на преподавателя.

Текст – основно средство
за размяна на информация
при общуване.
Предназначение на текста:
• установяване, поддържане
и преустановяване на
контакт;
• получаване и осигуряване
на информация;
• оказване на въздействие;
• изразяване на отношение;
• даване на оценка и т.н.

Чрез беседа с шестокласниците се припомня
същността на понятието за текст и неговото
предназначение. При актуализиране на знанията
за видовете текст според различни класификационни принципи се използва информацията от
Приложение № 1.

Текстът е изграден от изречения, изреченията – от думи,
думите – от звукове/букви.
Изреченията са прости и сложни по състав.
Части на простото изречение
главни части

• подлог: показва за кого (за какво) се съобщава
нещо в изречението – Ивайло пее;
• сказуемо: показва какво се съобщава за подлога в
изречението – Стела рисува.

второстепенни
части

• допълнение: означава предмет, засегнат от глаголното действие – Ивайло пее песен;
• обстоятелствено пояснение: означава обстоятелство, при което се извършва глаголното
действие – Стела рисува хубаво;
• определение: показва признак на подлога, на допълнението или на обстоятелственото пояснение,
изразени със съществително име или с друго име
– Малката Стела рисува.

Думата има речниково значение и граматично значение.
В 5. клас се запознахте с особеностите на следните части
на речта:
• местоимения – лични местоимения, възвратни лични мес
тоимения, притежателни местоимения, възвратни притежа
телни местоимения;
• глагол (време на глагола – минало свършено време, минало
несвършено време); нелични глаголни форми (причастия – ми
нало свършено деятелно причастие, минало несвършено дея
телно причастие);
• наречие;
• предлог.
(Вж. Приложение 2)

Изречение – състои се от
дума или думи, изразяващи
завършена мисъл; оформено
е граматически и инто
национно (в устната реч).

Сведенията за изречението в българския език
се припомнят чрез самостоятелна работа на
учениците: анализират се конкретни примери на
изречения; посочват се главните и второстепенните части на простите изречения. Могат да се
използват изречения, предложени в учебника или
такива, които са конструирани от учителя.

Простото изречение има
едно сказуемо. Сложното
изречение има две или
повече сказуеми.

Речниково значение на
думата – това, което
думата означава и
назовава.
Граматично значение на
думата – изразява се чрез
граматичните особености
(признаци) на думата;
думата като част на
речта.
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За илюстриране на работата по проблемите
на думата в българския език (речниково и граматично значение; видове думи като части на
речта) е необходимо информацията да се систематизира в таблица и така да се представи на
учениците – на дъската или на екран. Сведенията
от приложение № 2 уплътняват разсъжденията
върху същността и функциите на припомняните
езикови факти и лингвистични закономерности,
свързани с употребата на думите.

Работата продължава с практически занимания върху езика посредством изпълнение на конкретни упражнения. Това са похвати, включващи
разнообразни познавателни и комуникативни
дейности с езиковите явления и закономерности.
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ТЕКСТ. ИЗРЕЧЕНИЕ. ДУМА. (Начален преговор)

2. Тема на текста: Силната любов на автора
към родината
Подтеми на текста: Какво чувства авторът,
когато наближава границите на родината си?
Защо за поета родината е най-прекрасното мяс
то на земята?
Вариант на заглавие: „О, мое мило отечество”

1. Откъсът е текст, защото е изграден от
изречения, които са свързани смислово и граматически.

УПРАЖНЕНИЯ

3. Основното предназначение на текста е да
се сподели отношението на автора към отечеството.

4. Текстът се състои от два абзаца. Обичта
към родината е представена най-силно във втория абзац.

Прочетете текста и изпълнете упражнения 1 – 13.
Колкото повече се приближавахме до България, толко
ва понетърпелив ставах да видя милото си и прекрасно
отечество, от което толкова години отсъствах… Като
мислех за България, за бащиното си огнище, дето много
сладки спомени от детинство изпълваха сърцето ми – аз
ставах съвсем нетърпелив: исках да се хвърля в Дунава,
да го преплувам, та да изляза на милия бащин бряг; а от
там да се затека към родното си село, към къщата на
милите си родители, да ги видя и поздравя и найпосле да
се намеря между сродници и познати. [...]
Де не съм ходил? Какви места не съм обикалял? Ала
найпрекрасното място на света не ми е бивало толкова
приятно, колкото родното ми място! Вярвайте, пого
ляма радост не съм усещал в сърцето си през целия си
живот, отколкото когато се завърнах в отечеството
си. О, мое мило отечество, аз никога няма да те забравя!
Петко Р. Славейков

1. Докажете, че откъсът от произведение на Петко Р.
Славейков е текст.
2. Определете темата, подтемите и ключовите думи.
Предложете заглавие.
3. Какво е основното предназначение на текста – да ин
формира за красотите на България, да подтикне читателя
да опознае подобре родината, да изрази отношението на ав
тора към отечеството? Защо?

5. Изрази, чрез които авторът споделя любов
та си към България: милото си и прекрасно оте
чество; бащиното си огнище; милия бащин бряг;
най-прекрасното място на света и др.

4. От колко абзаца се състои текстът? В кой от тях най
силно е представена обичта към родината?
5.
Разделете се на групи. Състезавайте се коя група ще
запише в тетрадките повече езикови средства, с които пи
сателят изразява любовта си към България.
6. Посочете вида на текста според преобладаващите в
него елементи на описание, на повествование или на разсъж
дение.

6. В текста преобладават елементи на описание и на разсъждение.

Петко Р. Славейков

7. Запишете синоними на думите от текста: отечество,
сродници, прекрасно. Запишете антоними на думите от тек
ста: приближавахме, сладки, познати. Включете синонимите
и антонимите на тези думи в измислени от вас изречения.
8. Начертайте в тетрадките си таблицата и я попълне
те с примери на местоимения, които откривате в текста.
Вид местоимение

12

7. Синоними: отечество – родина; сродници –
роднини; прекрасно – чудесно.
Обичам всички свои роднини.
Антоними: приближавахме – отдалечавахме;
сладки – горчиви; познати – непознати.
Отдавна не бях проливал толкова горчиви сълзи.
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8. Възвратно лично местоимение – се
възвратно притежателно местоимение – си
притежателно местоимение – ми
лично местоимение – аз
лично местоимение – го
лично местоимение – ги
притежателно местоимение – мое
лично местоимение – те.

Примери

9. се – възвратно лично местоимение, винителен падеж, кратка форма
си – възвратно притежателно местоимение,
кратка форма
ми – притежателно местоимение, 1 л. ед.ч.
кратка форма
аз – лично местоимение, именителен падеж
1 л. ед.ч.

10. На три глагола от първия абзац на текста определете
граматичните признаци.

12. Препишете наречията от следните изрази, употребе
ни в текста: много сладки спомени; ставах съвсем нетърпелив; никога няма да те забравя. Определете вида на наре
чията.
13. Колко предлога откривате в първия абзац на текста?
На три от тях определете какви отношения между думи в
изречението изразяват.
14. Препишете изреченията в тетрадките си и определете:
вида на изреченията по цел на изказване и по състав; кои са
главните части на изреченията, с кои въпроси се откриват,
как се подчертават; кои са второстепенните части на изрече
нията, с кои въпроси се откриват, как се подчертават.

2. Препишете в тетрад
ките си простите изрече
ния от текста на Емилиян
Станев и им направете
синтактичен анализ.

Г) мястото на думата в из
речението

Б) Светкавица блесна, про
пълзя като змийче и раздра не
бето.
В) Не е истина, че всички се
оплакват.
Г) Планинската буря ги зава
ри на връщане от селото.

2. Речниковото значение
на думата е:
А) това, което думата на
зовава
Б) начинът, по който дума
та се произнася
В) разделянето на думата
на срички

3. Посочете НЕВЯРНОТО
твърдение.
Граматичното значение:
А) на думата столовете е:
съществително име м.р. мн.ч.
членувано
Б) на думата пели е: глагол,
мин.св.вр. 3 л. мн.ч.
В) на думата отблизо е: на
речие за място
Г) на думата нарамила е: ми
нало свършено деятелно при
частие, ж.р. ед.ч.
4. Кое от изреченията е
просто?
А) Който мъдро мълчи, той
умно говори.

11. ходил – минало свършено деятелно причастие
обикалял – минало свършено деятелно причастие
усещал – минало свършено деятелно причастие
12. много – наречие за количество и степен
съвсем – наречие за количество и степен
никога – наречие за време
13. Предлози в първия абзац на текста: до; от;
за; в; на; към; между.
в – показва място на докосване при насочване
на – показва отношение на притежание
към – показва посока на движение

Емилиян Станев

Българите помнят своето славно минало.
Децата на България обичат прекрасната си родина.
На 10 април 1979 г. започва полетът на първия бъл
гарски космонавт.

1. За да възприемем полес
но смисъла на текст, опреде
ляме:
А) вида на изреченията по
състав
Б) вида на думите като час
ти на речта
В) темата и подтемите на
текста
Г) вида на изреченията по
цел на изказване

НО

11. Дайте примери за изучени в 5. клас причастия, които
откривате в текста. Какво означават, към кой вид принад
лежат?

1.
Прочетете текста.
Кои глаголни времена са из
ползвани? Защо?
Язовецът подаде от
дупката върха на муцун
ката си.
Слънцето грееше топ
ло и весело от синьото
бистро небе. Снегът се
топеше. Из полето се
виждаха кафяви петна
земя, белееха се преспи и
се издигаше пара. Навред
шуртяха поточета […].
Язовецът легна в ме
ката затоплена пръст на
сипея, който се намира
ше наблизо. Слънчевите
лъчи го накараха да из
пъшка от удоволствие.

ЗА ДОМАШ

9. Препишете по едно местоимение от всеки вид (упр. 8)
и му направете морфологичен анализ.

10. (се) приближавахме – мин. несвършено време, 1 л. мн.ч. III спр.
ставах – минало несвършено време, 1 л. ед.ч.
III спр.
(да) видя – сегашно време, 1 л. ед.ч. II спр.

14. Българите помнят своето славно минало –
съобщително просто изречение
Децата на България обичат прекрасната си ро
дина – съобщително просто изречение
На 10 април 1979 г. започва полетът на първия
български космонавт – съобщително просто изречение

5. В кое изречение са до
пуснати две грешки?
А) Из дворът гордо се раз
хождаше шареният петел.
Б) Разбра по угасналият му
поглед, че е притеснен.
В) Зад завоя се показа новия
автомобил на съседът.
Г) Никой не разбра защо учи
телът дойде последен.

Решения на задачите за домашна работа
13

Отговори на тестовите задачи
1.
2.
3.
4.
5.

В
А
Б
Г
В

1. В текста са използвани глаголи: в минало
свършено време, за да се изразят действия, които са елементи от някаква случка; в минало несвършено време, за да се представят елементи
от някаква обстановка, картина и пр.
2. Язовецът подаде от дупката върха на муцун
ката си.
Слънцето грееше топло и весело от синьото
бистро небе.
Снегът се топеше.
Навред шуртяха поточета.
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ВХОДНО РАВНИЩЕ

КЛЮЧ с верните отговори
Тестът за определяне на входното равнище на шестокласниците съдържа 13 задачи, от които 5 задачи са с отворен отговор. Оценява се според верните отговори и точките, които носи всяка задача.
Максималният брой точки е 16 т.
0 – 4 т. – Слаб 2
5 – 7 т. – Среден 3
8 – 10 т. – Добър 4
11 – 13 т. – Мн. добър 5
14 – 16 т. – Отличен 6
Вариант 1
Задача №
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Верен отговор
Брой точки
Б
1 т.
Текстът е изграден от три подтеми:
По 1 точка за всяка
1) Железопътните гари
подтема –
2) Парните локомотиви
общо 3 т.
3) Новите високоскоростни влакове
Възможни отговори:
По 1 точка за всеки
Скорост (високоскоростните влакове развиват над 300 км/ч).
верен отговор –
По-лесно управление с помощта на компютър.
общо 2 т.
Учениците могат да посочат и екологичните предимства: изгарянето на
въглища или дърва при парните локомотиви замърсява въздуха.
В
1 т.
Възможни отговори: потеглянето, отпътуването
1 т.
А
1 т.
Г
1 т.
Отговор: радвам се
1 т.
Б
1 т.
А
1 т.
Б
1 т.
Отговор: Изречението е просто.
1 т.
Б
1 т.

Вариант 2
Задача №
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Верен отговор
Брой точки
В
1 т.
Текстът е изграден от три подтеми:
По 1 точка за вся
1) Плаване в открито море
ка подтема – общо
2) Акостиране на кораб в пристанище
3 т.
3) Околосветското пътешествие на Ф. Магелан
Възможни отговори:
По 1 точка за все
На дъното на пристанището се събира тиня, която трябва да се по- ки верен отговор –
чиства.
общо 2 т.
Нужно е отлично познаване на пристанището.
Акостирането изисква сериозни умения.
Нужни са влекачи, които да вкарат кораба в пристанището.
Б
1 т.
Възможни отговори: уред, машина, инсталация, прибор
1 т.
Б
1 т.
Г
1 т.
Отговор: помагам
1 т.
В
1 т.
Г
1 т.
Б
1 т.
Отговор: Изречението е просто.
1 т.
Г
1 т.
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ТЕКСТЪТ В НАУЧНОТО ОБЩУВАНЕ

Вторият раздел в Учебника се състои от две
урочни разработки – „Текстът в научното общуване” и „Извличане и обработване на информация
от урочна статия”. Разделът включва и обобщителни упражнения, към които се предлагат два
варианта на задачи за проверка и оценка на знанията и на уменията, придобити чрез раздела.
За преподаването на проблематиката по темата от учебното съдържание в 6. клас „Текстът
в научното общуване” в примерното годишно
разпределение се предлагат 2 часа за нови знания
и 1 час за упражнение.

Образователни цели:
•• да се припомнят знания за текста и за елементите на речевата ситуация; да се овладее информация за същността, структурата и езиковите особености на научния
текст;
•• да се развият комуникативни умения за
извличане, обработване и прилагане на информация от научен текст;
•• да се осмисли значението на ученето като
процес, съпътстващ човешкия живот; да
се анализират в личен план механизмите,
чрез които се овладяват нови знания и умения.

Нови понятия:
научен текст
термини
теза
аргумент
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Предстои да се запознаете
с особеностите на научния
текст. Ще разберете как се
изгражда и кои думи наричаме
термини.

ТЕКСТЪТ В НАУЧНОТО ОБЩУВАНЕ

Защо учим?
Ученето е жизненоважен процес. Учим, за да се раз
виваме, да задоволяваме потребностите си от знания,
умения, отношения с хората около нас.
Думата „учене“ найчесто свързваме с ученици, учили
ще, класни стаи, с уроци по математика, история, ли
тература. Вярно е, че основната част от познанията
получаваме от учебниците, речниците, енциклопедиите.
Но ученето не е само това. Ние учим постоянно, кога
то общуваме с хората, когато извършваме всекидневни
дейности. Да си представим дете, което за първи път
отива да пазарува в магазин. Досега то не е извършва
ло самò тази дейност, но е наблюдавало родителите си.
Като повтаря действията на възрастните хора в мага
зина (влизам, взимам количка или кошница, избирам продуктите, плащам...), детето се научава да пазарува. По
същия начин се научаваме да плуваме, да играем шах, да
караме велосипед.
Някои учени смятат, че през различни периоди от
живота човек научава различни неща, развива различни
умения. Така например децата в найранна възраст (от
раждането до 2 – 2,5 г.) обичат да си играят с предме
ти. Чрез тези игри децата не само развиват умения за
координиране на движенията си, но научават за същест
вуването на обектите от околния свят. Интересен е и
преходът между 11 и 12 г. Това е възрастта, в която де
тето става юноша. Ако до 12 години децата разбират и
осмислят найвече факти и ситуации, познати от личния
им опит, след тази възраст започват да се ориентират
във въображаеми ситуации. Развиват редица нови умения:
за планиране на дейности; за предвиждане на последствия
от постъпки; за изграждане на хипотези.
За да учим успешно – както в училище, така и в жи
вота, – трябва да изпитваме удовлетворение от този
процес. Така се поддържа интересът ни към различни
области на човешкото знание.
По материали от енциклопедия

хипотèза – предположение,
чиято истинност се доказва
или отрича

Какви доказателства за важното значение на ученето са пред
ставени в текста?
Как учим? Обяснете начините, изброени в текста.
Какви нови умения развиват децата на вашата възраст?
Как се подготвяте за училище по различни учебни предмети?
Припомнете си и разкажете в клас как се научихте да карате
колело, да плувате, да танцувате и т.н.
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Организира се дискусия около примерните
въпроси след текста „Защо учим?”. Учениците
извличат информация, която дава отговор на
въпросите: Какво е учене според различни научни теории?; Как учим? Осъществява се връзка с
ключовата компетентност „Умения за учене”.
Научната информация, представена в текста, се
съотнася с опита на отделния ученик: той посочва примери за житейски ситуации, в резултат на
които е придобил нови знания или умения.

Текстът „Защо учим?“ е предназначен за официално писме
но общуване. Той ни осведомява за ученето като процес: какво
представлява; как протича и т.н.
Чрез разсъждения в текста обобщено се представят призна
ците на процеса „учене“; ясно и непротиворечиво се посочват
резултатите от него. С помощта на описание се илюстрират
признаци на ученето („Думата „учене“ най-често свързваме с
ученици, училище, класни стаи, с уроци по математика, история,
литература“). Елементи на повествование се използват, за да
се разкрият последователно извършвани действия – например,
когато се учим да пазаруваме. „Защо учим?“ е научен текст.
Научни текстове откриваме в енциклопедии, речници, учебни
ци, списания, достъпни както в хартиен, така и в електронен вид.
В зависимост от предпочетения начин за изграждане на текста
различаваме научен текст разсъждение, научен текст описание и
научен текст повествование.
Текстът „Защо учим?“ е изграден от четири абзаца.
„Учим, за да се развиваме, да
В първия абзац е изразено становище по проблема. Това е твър- задоволяваме потребностите си
дението, чиято истинност се от знания, умения...“
доказва в текста – теза.
Във втория и в третия абзац се
„Ние учим постоянно, когато
изграждат аргументи, с които се общуваме с хората, когато издоказва истинността на тезата. вършваме всекидневни дейности.“
„За да учим успешно – както
В четвъртия абзац се обобщават в училище,
така и в живота, –
разсъжденията по темата – фор- трябва да изпитваме
удовлетвомулира се извод.
рение от този процес.“
Езикови особености на научния текст:
употреба на съобщителни изре- Ученето е жизненоважен процес.
чения по цел на изказване
употреба на глаголи в сегашно учим, извършваме, общуваме
време
употреба на изрази за назоваване учене, процес, способност, умение,
на научни факти, явления и про- хипотеза
цеси – термини

След дискусията по проблемите, заложени в
текста „Защо учим?”, вниманието на учениците
се насочва към неговите особености като научен
текст и защо е подходящ за научно общуване. По
индуктивен път се изяснява понятието научен
текст, което е ново за шестокласниците.
Дават се общи сведения за видовете научен
текст (урочна статия, научна статия). Чрез наб
людение на текста „Защо учим?” се посочват начините за изграждане на научен текст, както и
в кои случаи се предпочита използването на разсъждаване, описване и разказване.

Научен текст:
представя достоверни и
непротиворечиви сведе
ния за научни факти и зако
номерности от определе
на област на знанието;
предназначен е за офици
ално общуване;
създава се в писмена и в
устна форма.

Акцент в урока е въвеждането на понятията теза и аргумент. Уместно е изясняването на
тези понятия да стане чрез наблюдение на тек
ста „Защо учим?” – как е изразена тезата в тек
ста, с какви аргументи е доказана. Наблюденията се обобщават и се извеждат понятията.

Видове научен текст:
урочна статия – съдържа
информация, предназначе
на за ученици;
научна статия – пред
ставя сведения за специа
листи от определена на
учна област.
Теза – основно твърдение в
текста.
Аргумент – твърдение,
подкрепено с разсъждения
и факти, чрез което се
доказва истинността на
тезата.

Термини:
назовават понятия от
определена научна об
ласт;
имат точно определено
речниково значение;
могат да бъдат както
от български, така и от
чужд произход.

Чрез употреба на термини се постига еднозначност в науч
ното общуване. Термините изграждат „езика“ на съответна
та наука. Найчесто те са ключови думи в научния текст.
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Понятието термин е ново, но шестокласниците имат богат практически опит с термини,
овладявани в часовете по различни учебни предмети. Понятието може да се въведе по дедуктивен път, след което учениците дават примери за термини от текста „Защо учим?” или
от текстовете в учебници по различни учебни
предмети.
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ТЕКСТЪТ В НАУЧНОТО ОБЩУВАНЕ
1. Примери за значението на биологичното
разнообразие за човека:
1) чрез биологичното разнообразие човекът
си осигурява разнообразна храна;
2) човекът се снабдява с различни лечебни растения и с дървен материал.
Примери за отрицателния ефект от човешката дейност върху биологичното разнообразие:
1) замърсяване на околната среда с промишлени отпадъци;
2) изчезване на животински видове.

7. Най-подходящото заглавие е: Биологичното
разнообразие и човешката дейност.

2. Тезата в текста е изразена в първия абзац:
Разнообразието от растителни и животински
видове трябва да се поддържа, тъй като то има
важно значение за човека.
Аргумент: Биологичното разнообразие осигуря
ва храна, лечебни растения, дървен материал.

УПРАЖНЕНИЯ

Прочетете текста и изпълнете упражнения 1 – 7.
Разнообразието от растителни и животински видове
трябва да се поддържа, тъй като има важно значение за
човека както в миналото, така и днес.
Чрез биологичното разнообразие човекът си осигурява
разнообразна храна. Снабдява се с различни лечебни рас
тения, с дървен материал и др.
Хората обаче искат да живеят все подобре. Човеш
ката дейност вече нанася вреди на природата. Разви
тието на индустрията води до замърсяване на околна
та среда с отпадъци от промишлени производства, кое
то, от своя страна, причинява изчезване на растителни
и на животински видове.
Човечеството трябва да действа енергично за за
щита на биологичното разнообразие. Така ще защити
и собственото си съществуване. Всеки човек трябва
да живее природосъобразно, за да се радва на щастливо
бъдеще.

3. Третият абзац изпълнява ролята на извод –
чрез него се обобщават разсъжденията в текста
и се призовава към активна позиция.

Из учебник по човекът и природата

1. Като имате предвид информацията от текста, дай
те примери за: значението на биологичното разнообразие за
човека; отрицателния ефект от човешката дейност върху
биологичното разнообразие.

4. В текста са използвани съобщителни изречения по цел на изказване (характерна езикова особеност на научния текст). По състав изреченията са разнообразни: прости (Чрез биологичното
разнообразие човекът си осигурява разнообразна
храна) и сложни, с които се изразяват логически
отношения (Всеки човек трябва да живее приро
досъобразно, за да се радва на щастливо бъдеще).

2.

Коя е тезата? С какви аргументи е подкрепена?

3.

Какво е предназначението на последния абзац?

4. Какви видове изречения по цел на изказване и по състав
преобладават в текста? Защо?
5. Какъв ефект се постига с предпочетеното в текста
глаголно време? Препишете три глагола и определете реч
никовото и граматичното им значение.
6. Кои от подчертаните изрази могат да бъдат заменени
от синоними? Обосновете се.
7. Кое от предложените заглавия е найподходящо за тек
ста? Обосновете избора си.
Биологичното разнообразие в миналото и днес
Природосъобразен начин на живот
Биологичното разнообразие и човешката дейност

5. Важна езикова особеност на научния текст
е употребата на сегашно време, с което се изразяват научни факти и истини например:
нанася: гл. сег.вр. 3 л. ед.ч. III спр.; ‘причинявам,
правя, сторвам’
действа: гл. сег.вр. 3 л. ед.ч. III спр.; ‘проявявам
се, постъпвам’
води: гл. сег.вр. 3 л. ед.ч. II спр.; ‘предизвиквам’

6. Целта е да се установи, че термините в научния текст (растителни и животински видове,
биологично разнообразие) не се заменят със синоними.
Синоними на нанася – причинява, предизвиква
Синоними на енергично – решително, катего
рично
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8. Прочетете Т1, Т2 и Т3. За всеки текст определете начина,
по който е изграден – разсъждение, описание, повествование.
Т1 Битката при Клокотница се е състояла на 9 март
1230 г. На 9 март двете враждуващи страни се срещат
край река Клокотница. Там се разразява битката.
Т2 Дишането е процес, при който живите същества
поемат кислород. В резултат на дишането се разру
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8. Т1 е изграден чрез разказване. В текста преобладават глаголите (се е състояла, се срещат,
се разразява); представят се събития в тяхната
времева последователност.
Т2 е изграден чрез разсъждаване. В текста се
откриват изрази, с които се посочват логически
връзки между представените факти и явления (в
резултат на, при което).
Т3 е изграден чрез описване. Предпочитат се
прилагателните имена (бял, сив, черен...), чрез
които се назовават признаци на обекта.

9. Термини от български произход: ъгъл, цар,
течност, тяло, Средновековие, допълнение, приро
да, глагол.
Термини от чужд произход: математика, квад
рат, империя, електричество, география, процес.

Българският езиковед Любомир Андрейчин казва: „Нау10.
ка без термини е занаят без сечива“. Защо термините са толкова
важни в научния текст? Организирайте дискусия по проблема.

НО

Кои от следните термини са от български произход,
9.
кои – от чужд? Ако се затруднявате, потърсете информа
ция в речник на чуждите думи или в тълковен речник.
ъгъл, квадрат, цар, математика, империя, течност, електричество, география, тяло, Средновековие, допълнение, природа, глагол, процес

1. Докажете, че текстът
е научен.
Игликата е многогодиш
но тревисто растение.
Листата є са разположе
ни в розетка. Расте из
храсталаци и по тревисти
места, поляни и ливади.

ЗА ДОМАШ

шават органични вещества, при което се освобождава
включената в тях химическа енергия.
Т3 Цветът на различните породи кучета може да
бъде от бял през сив до черен и от светлокафяв до тъм
нокафяв при голямо разнообразие на шарки. Козината
може да бъде къса или дълга.

10. Задачата е за дискусия. Осмисля се значението на термините за точно и еднозначно назоваване на научни обекти. По своя преценка учителят може да запознае учениците с личността
и с делото на Любомир Андрейчин.

2. Направете проучване
в интернет по проблема
„Съжителството между човека и природата“. Чрез пре
зентация представете на
съучениците си теории и
хипотези за ефектите от
човешката дейност върху
природата.

Прочетете текста и решете задачите след него.
През IV – VII в. Европа е свидетел на мощни миграционни процеси, наречени Велико
преселение на народите. В резултат на този процес се ускорява залезът на Римската
империя.
През I в. пр.н.е. германските племена започнали да се придвижват на юг и постепенно
изтласкали келтите на запад. Римляните се опитали да спрат настъплението им, но
неуспешно. Наложило се да им отстъпят западните области на днешна Германия след
поражението, което германите им нанесли през 9 г. В продължение на векове варварите
застрашавали Римската империя, която в периода на своето могъщество успявала да за
щити границите си. С някои от приятелски настроените германски племена римляните
поддържали търговски връзки, а покъсно наемали някои от тях в римската армия.
1. Темата на текста е:
А) Битките на германските
племена
Б) Разцветът на Римската
империя
В) Великото преселение на
народите
Г) Варварите в Европа
2. Текстът е научен, защо
то:
А) е изграден от прости и
от сложни изречения
Б) представя достоверни ис
торически факти
В) разкрива емоционално от
ношение към събитието

Г) разказва увлекателно за
интересно събитие
3. Тезата, която се защи
тава в текста, е твърдение
то:
А) През IV – VII в. Европа е
свидетел на мощни мигра
ционни процеси.
Б) Миграционните вълни през
IV – VII в. се наричат „Велико
преселение на народите“.
В) Мощните миграционни въл
ни от IV – VII в. ускоряват раз
пада на Римската империя.
Г) Варварите са причината за
упадъка на Римската империя.

Решения на задачите за домашна работа

4. От коя научна област
са термините, използвани в
текста?
А) история
Б) литература
В) география
Г) български език

1. Текстът е научен, защото съдържа точни и
обективни сведения за игликата като вид многогодишно тревисто растение. Притежава езиковите особености на научния текст: съобщителни изречения по цел на изказване, глаголни форми
в сегашно време (е, расте), термини (растение,
розетка).

5. Текстът е изграден
чрез:
А) разсъждаване
Б) разсъждаване и разказване
В) описване и разказване
Г) разказване
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2. Задачата е с изследователски характер. Развиват се умения за извличане, осмисляне и прилагане на информация от научен текст.

Отговори на тестовите задачи
1.
2.
3.
4.
5.

В
Б
В
А
Б
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ИЗВЛИЧАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ УРОЧНА СТАТИЯ

За преподаване на темата от учебното съдържание за 6. клас „Извличане и обработване на
информация от урочна статия” в примерното
годишно разпределение са предвидени 2 часа за
нови знания и 1 час за упражнение.

Предстои да обогатите
знанията си за урочната
статия като вид научен
текст.

Фиг. 8. Природногеографска карта

Фиг. 8. Природногеографска карта

Образователни цели:
•• да се осмислят сведения за същността на
урочната статия като вид научен текст;
•• да се овладеят умения за извличане, подбор
и прилагане на информация от урочна статия при изпълнение на определена комуникативна задача;
•• да се развиват уменията за самостоятелно
учене чрез работа с урочни статии в учебници по различни учебни предмети.

Фиг. 8. Природногеографска карта

Фиг. 9. Икономогеографска карта
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Фиг. 10. Политикогеографска карта

Още нещо за...
Географията е древна наука,
изучаваща заобикалящия ни
свят. Тя се интересува от нашата планета Земя, от нейните
движения в Космоса, от проявата на дните и нощите, от сезоните. Изследва измененията
в климата, като отчита промените във времето, проучва как
климатът влияе върху растенията и животните, хората и тяхната
стопанска дейност.

Географската наука
Развитие на географската наука през вековете. Заедно
с откриването на нови земи се развивала и географията.
Картите играели все поголяма роля в изследванията на ге
ографите и затова науката за картите – картографията,
била наречена втори език на географията.
Припомнете си какви видове географски карти познавате
с помощта на фиг. 8 – 10.
Фиг. 10. Политикогеографска
Мащаб карта
на картата. При съставянето на географски
карти избраните за изобразяване обекти не се намаляват
произволно. Числото, което ни показва колко пъти са на
Фиг. 10. Политикогеографска карта
малени истинските размери на всеки обект и разстояние,
се нарича мащаб и се означава с буквата М.
За да разбираме „езика на картите“, трябва добре да
познаваме способите за картографиране. Например:
– способ на линейните знаци: чрез него на картите се
отбелязват обекти с линейно разположение: пътища, реки,
държавни граници;
– знаков способ: използва се при означаване на местопо
ложението на различни географски обекти. Знаците могат
да бъдат рисунки, букви, геометрични фигури и др.
– способ на количествения фон: с помощта на тонове от
един цвят се обозначават различни величини: височината
на планините, дълбочината в океаните и моретата, гъс
тотата на население, и др.
Въпроси и задачи:
1. Какво представлява географската карта?
2. Какви способи за картографиране познавате?
3. Какво научихте за науката
география от допълнителния текст
(Още нещо за...)?

Ключови думи:
география, географски карти,
картография, мащаб

Из учебник по география и икономика
рљбрика – постоянен раздел
в учебник, вестник, списание
и др., посветен на определена
проблематика

Нови понятия:
няма

Учениците четат текста „Географската наука”, откъс от урочна статия в учебник по география и икономика. Обръщат внимание на руб
риките, които са част от урочната статия
и допълват информацията в основния текст;
ориентират се в графичното представяне на
учебната информация по проблема; правят връзка между текста и изображенията. Обсъждат
се въпросите за дискусия след текста „Географската наука”. Реализират се междупредметни
връзки (български език – география и икономика).
Учениците изразяват предпочитания относно
обектите, които изследва географската наука.
Учат се да задават въпроси към текст – умение,
което обогатява читателската им грамотност.

Фиг. 9. Икономогеографска карта

Фиг. 9. Икономогеографска карта

ИЗВЛИЧАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ ОТ УРОЧНА СТАТИЯ
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Как разбирате израза от текста „език на географската кар
та“?
Какво трябва да знаят и да могат специалистите, които из
работват карти?
С какво рубриките „Още нещо за...“, „Ключови думи“ и „Въпроси
и задачи“ допринасят за осмисляне на сведенията за географ
ската наука?
Кой от обектите, които изучава географията, е найинтере
сен за вас?
Формулирайте вие въпроси към информацията в текста.

Урокът може да започне с припомняне на сведения за научния текст. Чрез наблюдение и анализ
на съдържателните, структурните и езиковите
особености на текста от с. 22 („Географската
наука”) по индуктивен път се изяснява понятието урочна статия. Важно е да се има предвид
практическият опит на учениците с урочни статии от учебниците по различни учебни предмети.
Възможен е и вариант, при който учениците
работят самостоятелно върху текста „Географската наука”, след което с помощта на учителя
обобщават наблюденията си и систематизират
особеностите на урочната статия.

Урочна статия:

Припомнете си особеностите на научния текст.
„Географската наука“ е текст, който притежава следните
признаци:
предназначен е за официално писмено общуване – учебен час по
география;
представя достоверни сведения за науката география – развитие през вековете, същност и създаване на географската карта;
съдържа термини, с които се назовават понятия от тази на
ука – карта, картография, мащаб;
съставен е от отделни части (рубрики) – Ключови думи; Още
нещо за...;
найважната информация е отделена графично с помощта на
специален фон или шрифт – Числото, което ни показва колко
пъти са намалени истинските размери..., се нарича мащаб;
включва инструкции за дейност – Припомнете си какви видове географски карти познавате...;
съдържа въпроси и задачи за проверка и оценка на усвоените
знания и умения – Какво представлява географската карта?;
сведенията се онагледяват чрез схеми, таблици, карти, илюс
трации – фигури 8 – 10.
В текста „Географската наука“ е разработена тема по учеб
ния предмет география и икономика. „Географската наука“ е
урочна статия.

текст в учебник;
съдържа научни сведения,
съобразени с възрастта
на учениците;
състои се от рубрики, ин
струкции за дейност, схе
ми, таблици, диаграми;
засилена е употребата на
термини.
Осмислянето на
информация от урочни
статии ни помага:
да постигаме подобри
резултати в училище и
извън него;
да развиваме интереси
те си в определена науч
на област.
(Вж. Приложение 3)

Урочните статии в учебниците са подредени според пред
видените за изучаване теми. Найчесто урочните статии са
разпределени в раздели, обединени от общ научен проблем.
Когато възприемаме информация от урочна статия:
запознаваме се с темата на урочната статия и
с нейното предназначение;

Показателно местоимение1

ориентираме се в строежа на урочната статия тема, текст, въпроси за дискусия към текста, представяне на нови знания, таблици, упражнения, тест
(от какви части се състои);
за контрол и оценка, задачи за домашна работа
припомняме си вече овладени знания и умения;

Отделя се внимание на практическата работа с конкретни текстове – например урочната
статия от Учебника „Показателно местоимение”. Чрез дискусия се изяснява и се онагледява алгоритъмът за извличане, обработване и прилагане на информация от урочна статия.

Припомнете си кои думи наричаме местоимения...

Същност на показателното местоимение; Видове
показателни местоимения; Показателното местоимение в изречението; Правила при употреба на показателно местоимение
упражняваме се, като следваме инструкциите за Посочете изрази, които показателните местоимения
заместват; Направете морфологичен анализ на покадейност;
зателните местоимения от текста...
Решаваме задачите от теста за контрол, оценка и
проверяваме усвоените знания и умения.
самооценка.
четем предвидената за овладяване информация
– разделяме текста на подтеми, записваме найважното, правим план;

1

Вж. с. 32 – 35 в учебника.
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ИЗВЛИЧАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ УРОЧНА СТАТИЯ

2. Условните знаци помагат на читателя (ученик, учител, родител) да се ориентира в организацията на Учебника и на урочните статии в него.
Всеки учебник има своя система от условни знаци
и е важно да знаем какво означават те. Урочната
статия в Учебника е изградена от: тема, кратко представяне на съдържанието и на целите на
урока, текст, въпроси за дискусия към текста,
представяне на новата информация, упражнения,
задачи за проверка, оценка и самооценка.

1. Учебникът се състои от 7 раздела. Урочната
статия „Извличане и обработване на информация от урочна статия” е в раздела „Текстът и
общуването”.

УПРАЖНЕНИЯ

2. Разгледайте Пътеводителя към учебника (с. 6 – 7) и от
говорете на въпросите: Какво е предназначението на използваните условни знаци? От какви части се състои една урочна
статия?

3. Цел: чрез урочната статия се представя ин
формация за текста в научното общуване.
Предмет: особености на текстовете, предназ
начени за научно общуване.
Участници: ученици; учител; автори на учебни
ка.
Условия: официално писмено общуване.

Прочетете отново урочната статия „Текстът в научното
общуване“ (с. 18) и изпълнете упражнения 3 – 7.
3. Запишете елементите на речевата ситуация, за която
е предназначен текстът – цел, предмет, участници, условия.
4. Определете подтемите в текста на урочната статия.
Направете план.
5. Кои са новите понятия, които се изясняват в урочната
статия?
Изгответе таблица, схема, илюстрация (по избор),
6.
чрез която да представите част от информацията в уроч
ната статия.

4. План на урочната статия:
1) Същност на научния текст.
2) Строеж на научния текст.
3) Езикови средства, използвани в научния
текст.

По какво си приличат и по какво се различават уроч
7.
ните статии „Текстът в научното общуване“ и „Извличане и
обработване на информация от урочна статия“? Дайте при
мери за едни и същи термини, употребени в двата текста.
8. Кои особености на урочната статия откривате в след
ния текст?
Кои свойства на веществата установяваме чрез наблюдение?
Чрез наблюдение установяваме цвета на веществата:
желязото е сиво, медта – червенокафява, сярата – жъл
та, а водата – безцветна. Медта, желязото, алуминият
и графитът имат блясък, докато нишестето и сярата
нямат блясък. Обикновено вкусът на веществата също
е различен. Захарта е сладка, готварската сол – солена.
Някои вещества имат мирис, а други – не (например
водата).

5. Нови понятия: научен текст, теза, аргу
мент, извод, термини.

6. Задачата е творческа. За изпълнението є е
нужно учениците да са осмислили сведенията от
урочната статия, за да предложат подходящо
нагледно средство. Може да се работи както самостоятелно, така и в малки групи.

7. Задачата е с повишена трудност. Урочната
статия е вид научен текст. За да се възприеме
пълноценно информацията от статията „Извличане и обработване на информация от урочна
статия”, трябва да се познава добре същността
на научния текст. Термини, използвани и в двата
текста, са: научен текст, официално писмено об
щуване, термини и др.
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1. От колко раздела се състои учебникът по български език
за 6. клас? В кой раздел се намира „Извличане и обработване
на информация от урочна статия”? Кой е научният проблем,
който обединява урочните статии в раздела?

Въпроси:
По какво си приличат и по какво се различават:
– готварската сол и желязото;
– водата и содата;
– медта и алуминият.
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8. Текстът представя достъпни за шестокласниците научни сведения за свойствата на вещес
твата. Съдържа въпроси, с които се проверява
степента на разбиране на учебната информация.
Термините, които са ключови думи в текста, са
отделени графично (цвят, мирис, блясък, вкус).

9. Например:
Желязото притежава сив цвят и блясък.
Медта е червено-кафява на цвят и има блясък.
Алуминият има блясък.
Готварската сол е солена.
Водата е безцветна.
Содата е има солен вкус.
10. Посочените изрази са ключови думи в тек
ста. Те са термини в науката, която изучава
свойствата на веществата.
свойства
вещества

цвят

мирис

блясък

вкус

2. На една от урочните
статии (упр. 1) направете
подробен план.

мед
алуминий

НО

желязо

1. Сравнете особености
те на две урочни статии
– от учебник по история и
цивилизации и от учебник
по математика. Какви из
води ще направите?

ЗА ДОМАШ

9. Отговорете вие на въпросите за проверка на знанията
(упр. 8), като попълните в тетрадките си следната табли
ца. Може да използвате условни знаци.

11. Задачата е с изследователски характер. В
текста описание, който трябва да създадат, посочените думи са с нетерминологична употреба.

готварска сол
вода
сода
10. Защо думите от текста към упражнение 8 цвета, блясък, вкусът, мирис са написани с различен шрифт?
Напишете текст описание на тема „Есенна гради
11.
на“, като включите думите цвят, блясък, вкус и мирис (упр.
8). Сравнете двата текста (откъса от урочна статия и съз
дадения от вас текст) според тяхното предназначение и из
ползвани езикови средства.

Прочетете двата текста
и изпълнете задачите към
тях.
Т1 Обиколката на равнобедрен трапец е 26,8 м, бедрото му е 4,3 м, а височината – 3,8 м. Колко е лицето
на трапеца?
Т2 Прочетете текста и открийте възвратните лични
местоимения. Препишете ги
и им направете морфологичен анализ.
1. Двата текста са откъ
си от урочни статии, защо
то:
А) имат обща тема
Б) имат едно и също пред
назначение

В) се използват мерни еди
ници
Г) са от една научна област
2. Чрез Т1и Т2:
А) се припомня правило
Б) се дава определение на по
нятие
В) се поставя инструкция за
дейност
Г) се представят ключови
думи в текст
3. В Т1 се търси:
А) бедро на трапец
Б) лице на трапец
В) височина на трапец
Г) обиколка на трапец

4. В Т2 се пита:
А) за вид неизменяема част
на речта
Б) за синтактичната роля
на местоимението
В) за вид местоимение и не
говите признаци
Г) за понятието „морфоло
гичен анализ“

Решения на задачите за домашна работа
1. Учениците избират две урочни статии и ги
сравняват според: темата, предмета, предназначението, езиковите особености (термини, характерни за науката математика и за науката
история).

5. Термини в Т1 са всички
думи с изключение на дума
та:
А) височина
Б) лице
В) колко
Г) бедро
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2. Учениците съставят план, след като се ориентират в съдържанието и в структурата на
урочната статия.

Отговори на тестовите задачи
1.
2.
3.
4.
5.

Б
В
Б
В
В
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ОБОБЩИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ

За обобщителните упражнения към 2. раздел в
примерното годишно разпределение е предвиден
1 час.
1. Особености на научния текст: представят
се научни факти (сведения за планетата Мерку
рий); защитава се теза (Наземните телескопи не
дават достатъчно информация за Меркурий, но
благодарение на два космически кораба – Маринър
10 и МЕСИНДЖЪР, има достатъчно данни за тази
планета); използват се термини от областта
на астрономията (планета, телескоп, спътник и
др.).

ОБОБЩИТЕЛНИ
УПРАЖНЕНИЯ
УПРАЖНЕНИЯ

2. Верни твърдения:
На повърхността на Меркурий има кратери.
Меркурий е най-малката планета в Слънчевата система.
Планетите, подобни на Земята, са четири.

Прочетете текста и изпълнете упражнения 1 – 11.
Сведенията за планетата Меркурий са сравнително
малко, тъй като наземните телескопи не дават дос
татъчно информация. Благодарение на два космически
апарата, посетили планетата – Маринър 10 и МЕСИН
ДЖЪР, вече има достатъчно данни за наймалката пла
нета в Слънчевата система.
Меркурий е найблизо до Слънцето, около което пра
ви по една обиколка на всеки 87,969 земни денонощия.
Може да бъде наблюдаван само за кратки периоди преди
изгрев или след залез. Дори тогава в умерените ширини
той остава близо до хоризонта и обикновено е скриван
от относително яркото по здрач небе. В тропическите
ширини наблюдението е полесно, тъй като Слънцето
се издига и се спуска постръмно към хоризонта.
Меркурий е една от четирите земеподобни планети в
Слънчевата система. Подобно на Земята представлява
скално тяло. Физическите характеристики на Меркурий
се доближават до тези на Луната: по повърхността му
има множество кратери и гладки равнинни области, няма
естествени спътници и почти никаква атмосфера. За
разлика от Луната планетата има голямо планетно ядро
от желязо, което създава магнитно поле.
Наблюденията на Меркурий в значителна степен се
усложняват от близостта му до Слънцето, тъй като
обикновено се изгубва в блясъка на звездата. Ето защо
космическите агенции продължават да планират мисии
до Меркурий, за да картографират повърхността му и
да изследват още позадълбочено характеристиките му.
Из енциклопедия

1. Докажете, че текстът е подходящ за научно общува
не. Запишете три негови особености, които го характери
зират като научен текст.
Строеж на Меркурий:
Кора: 100 – 300 км
Мантия: 600 км
Ядро: 1800 км радиус

3. Търсената информация се намира в третия
абзац: Меркурий е една от четирите земеподобни
планети в Слънчевата система. […] За разлика от
Луната, планетата има голямо планетно ядро от
желязо, което създава магнитно поле.

2. Кои от следните твърдения са верни според текста?
Отговорете устно.
На повърхността на Меркурий има кратери.
Меркурий е планета, която се вижда ясно от всяка точка на
Земята.
Меркурий прилича на Луната по това, че има магнитно поле.
Меркурий е наймалката планета в Слънчевата система.
Маринър 10 скоро ще посети Меркурий.
Планетите, подобни на Земята, са четири.
3. В кой абзац е представена информация, която илюстри
ра факта, че ядрото на Меркурий има радиус от 1800 км?
4. Като имате предвид информацията за строежа на Мер
курий и изображението към нея, отговорете на въпросите:
Как се нарича най-външната обвивка на планетата?
Къде се намира ядрото?
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4. Най-външната обвивка на планетата се нарича кора. Ядрото е най-вътрешната част на
планетата.
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5. Текстът е изграден от четири абзаца (отделени графично).
План:
1) Източници на сведения за планетата Меркурий.
2) Възможности за наблюдаване на Меркурий.
3) Характеристики на Меркурий.
4) Бъдещи мисии до Меркурий.

5. Определете броя на абзаците и на подтемите в тек
ста. Напишете план.

Какво означават подчертаните изрази в текста –
8.
отношение между причина и следствие, заключение, цел? С
какви синонимни изрази може да ги замените, без да проме
ните смисъла на изреченията?
Разделете се на четири групи. Всяка група да запише
9.
по два термина от абзац и да определи речниковото и гра
матичното им значение.
10. За да проверите истинността на сведенията, предста
вени в текста, потърсете вие информация по проблема в
различни източници – учебници, енциклопедии, интернет
сайтове.
Какво знаете за науката, която изучава небесните
11.
тела – как се нарича, кои обекти изследва, кои са постижени
ята є? Направете проучване и представете резултатите
от него чрез презентация.
Прочетете текста, откъс от урочна статия, и изпълнете
упражнения 12 – 18.
Примерът на Европа. Осемнадесети век е векът на
Просвещението. Стремежът към нови знания се прев
ръща в отличителен белег за развитието на големите
европейски народи. Навсякъде напредъкът се свързва с
успехите в областта на науката и техниката, с мо
дернизирането на просветното дело. Просвещенските
идеи започват да проникват и на Балканите. Ползата
от замяна на старото образование с модерно училище
постепенно е осъзната и от българите.
От килията към новото българско училище. Засил
ващият се през ХVІІІ в. интерес към просветата води
до увеличаване на броя на килийните училища по бъл
гарските земи. В поголемите градове на Балканите се
откриват и гръцки училища, в които се изучават геогра
фия, математика, история, природознание. Мнозина от
поизявените възрожденски дейци като Васил Априлов,
Петър Берон, Георги Раковски получават своята подго
товка тъкмо в гръцки училища.

НО

7. Убедително ли е доказана тезата с приведените аргу
менти? Обосновете се.

1. Обяснете речниково
то значение на термина
от текста платежно средство. Запишете видовете
платежни средства, споме
нати в текста.
Откриването на пари
те като платежно сред
ство се приписва на фи
никийците. В поголяма
та част от човешката
история парите са под
формата на монети. За
първи път хартиените
пари, които се наричат
банкноти, са използвани
в Китай през VII век, а
в Европа навлизат през
1660 г.
Банкнотата е книжен
паричен знак, имащ опре
делена парична стойност.
До края на XIX век пове
чето държави преминават
към книжните пари, което
води до значителна промяна
в световната икономика.
Днес като основно пла
тежно средство освен
банкнотите се използ
ват кредитните и де
битните карти.

ЗА ДОМАШ

6. Начертайте таблицата в тетрадките си и отбележе
те в кой абзац откривате:
абзац №
тезата
аргументите
извода

6
теза
аргументи
извод

.
абзац №
абзац №1
абзаци №1, 2
абзац №3

7. Тезата, че макар и трудна за наблюдение,
планетата Меркурий не е съвсем непозната, е
доказана убедително със следните аргументи:
1) От Земята планетата може да бъде наблюдавана само в кратки периоди. Най-лесно е наблюдението на Меркурий от тропическите зони.
2) Познати са физическите характеристики
на Меркурий: скално тяло с кратери по повърхността; няма естествени спътници; има голямо
магнитно поле.
8. Изразът тъй като представя причинно-следствени отношения и може да бъде заместен с израза защото; изразът ето защо изразява причина и може да бъде заменен с израза поради тази
причина; изразът за да може да бъде заместен с
израза с цел да (изразява цел).

По материали от интернет

2. В учебници по кои учеб
ни предмети може да от
криете подчертаните в
текста думи (упр. 1)? Изяс
нете тяхното речниково
значение като термини, на
зоваващи понятия от съот
ветната научна област.
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Решения на задачите за домашна работа
1. В текста се представя информация от научната област икономика. Платежно средство
е термин със значение ‘средство, срещу което
се получават стоки и услуги’. Видове платежни
средства, споменати в текста: пари (хартиени
банкноти, монети); кредитни и дебитни карти.
2. Изразите, подчертани в текста, се употребяват като термини в учебниците по история и
цивилизации и по география и икономика. Например:
финикийци – жители на историческата област Финикия; век – период от сто години; държава – политическа форма на организация на обществото;
световна икономика – световно стопанство.

9. Например:
Първи абзац:
планета – същ. име ж.р. ед.ч. нечл.; ‘небесно
тяло’
телескопи – същ. име м.р. мн.ч.; ‘оптично приспособление за наблюдение на небесни тела’
Втори абзац:
(географска) ширина – същ. име ж.р. ед.ч. нечл.;
‘географска координата’
хоризонт – същ. име м.р. ед.ч. нечл.; ‘линията,
в която се сливат видимо небето и земята’.
Трети абзац:
скално (тяло) – прил. име ср.р. ед.ч. нечл.; ‘което е образувано от скала’
атмосфера – същ. име ж.р. ед.ч. нечл.; ‘газообразна обвивка около Земята’
Четвърти абзац:
звездата – същ. име ж.р. ед.ч. член.; ‘небесно
тяло със собствена светлина’
космическите (агенции) – прил. име мн.ч. член.;
‘който се отнася до Космоса; междупланетен’
10. Учениците придобиват умения да съпоставят информация по определен проблем от различни източници, в т.ч. електронни, за да сравнят
фактите и да проверяват достоверността им.
11. Задачата е с изследователски характер.
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ОБОБЩИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ
13. Темата на текста е: Развитие на българското училище.
План:
1) Просвещенските идеи и Балканите.
2) От килийно към ново българско училище.
3) „Рибният буквар” и предимствата на светското образование.
Ключови думи: Просвещение, килийно училище,
елино-българско училище, взаимно училище, класно
училище.

12. В урочната статия се разглежда проблемът за историческото развитие на българското
училище.

14. Схемата представя нагледно етапите,
през които преминава развоят на българското
училище. В рубриката „Нови думи” се изясняват
непознати термини, свързани с науката история
и с темата на урочната статия.

ОБОБЩИТЕЛНИ
УПРАЖНЕНИЯ
Нови думи:

свѓтско образование –
образование, което дава
знания, основани на научни
постижения и свързани с
практическата дейност на
човека
взаємно училище – училище
за светски знания през
Възраждането, в което се
използва взимоучителният
метод на преподаване –
учителят учи много на брой
деца на различна възраст
и с различни знания, като
използва за помощници найголемите ученици

15. Учениците трябва да посочат термини,
които познават от часовете по история и цивилизации.
16. Килийно училище: броят им в началото на
ХVІІІ в. се увеличава в резултат на повишения интерес към просветата.
Гръцко училище: развива се около 1815 г.; съществува най-вече в по-големите градове на
Балканите; изучават се география, математика,
история, природознание; много от изявените
възрожденски дейци като Васил Априлов, Петър
Берон, Георги Раковски получават своята подготовка в гръцки училища.
Взаимно училище (светско образование): модерно училище, което дава знания, основани на
научни постижения и свързани с практическата
дейност на човека; увеличава се броят на изучаваните предмети; Петър Берон пише за него в
своя Рибен буквар.
17. В урочната статия чрез разсъждаване се
представят причинно-следствени отношения
между представените явления и процеси (например: Ползата от замяна на старото образование
с модерно е осъзната от българите).
В урочната статия чрез описване се представят съществени признаци на факти и явления
(например описание на взаимното училище).
В урочната статия чрез разказване се проследяват последователно извършвани във времето
действия (например: ... Започва строеж на учи
лищни сгради. Отпечатват се нови учебници. Бро
ят на изучаваните предмети се увеличава).
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Движение за новобългарска просвета. Силно влияние за
налагането на модерната просвета в българските земи
оказва „Рибен буквар“ на Петър Берон. Отпечатан през
1824 г., той показва убедително предимствата на свет
ското образование. Започва усилен строеж на училищни
сгради. Отпечатват се и нови учебници. Броят на изучава
ните предмети се увеличава. Особена известност придо
биват класните училища в Елена, Стара Загора, Пловдив.
Покъсно някои от тези училища прерастват в гимназии.
Схема 1: Развитие на българското училище
1859: гимназия
1846: класно училище
1835: взаимно училище
1815: елино-българско училище
килийно училище
Из учебник по история и цивилизации за 6. клас

12. Кой е проблемът, който се разглежда в урочната статия?
13. Формулирайте темата на урочната статия. Запише
те подтемите и ключовите думи.
14. Каква е ролята на допълнителните сведения, предста
вени чрез схемата и чрез рубриката „Нови думи“?
15. Кои от термините в текста познавате? Запишете
два от тях (по избор) и изяснете речниковото им значение.
16. Начертайте таблицата в тетрадките си. Като се съ
образите с информацията от урочната статия, запишете
найважното за:
килийното училище
гръцкото училище
светското училище
17. Определете начините за изграждане на текст, използ
вани в урочната статия. Допишете в тетрадките си твър
денията:
В урочната статия чрез разсъждаване авторът...
В урочната статия чрез описване авторът...
В урочната статия чрез разказване авторът...
Формулирайте три въпроса към съдържанието на
18.
урочната статия. Предложете на ваш съученик да отговори
писмено на въпросите. Обсъдете отговорите.
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18. Задачата е за работа по групи. Формулирането на въпроси към съдържанието на урочната статия предполага осмисляне на учебната
информация.

Отговори на тестовите задачи
ВАРИАНТ 1

Вариант 1
1.
Г
2.
В
3.
Б
4.
Б
5.
Г
6.
Б
7.
В
8.
Г

Прочетете двата текста и решете задачите след тях.
Т1 От морфологична гледна точка думите в българския език се делят на изменяеми
и неизменяеми. Изменяеми са частите на речта, които с помощта на формообразу
вателни морфеми променят формата си: съществителни имена, прилагателни имена,
числителни имена, местоимения, глаголи. Неизменяеми са частите на речта, които
не променят формата си: наречия, предлози, съюзи, частици, междуметия.
Т2 Лично местоимение:
вид местоимение;
замества име на лице или предмет;
служи за смислова и за езикова връзка между изреченията в текста;
има форми за лице, род, число и падеж.
Форми на личното местоимение за именителен, винителен и дателен падеж:
Именителен падеж

Тя пее песен. – Кой пее песен?

Винителен падеж
Дателен падеж

Видях го на улицата. – Кого видях на улицата?
Казах є истината. – На кого казах истината?

1. Кое твърдение НЕ е вярно за Т1?
А) Служи за официално общуване.
Б) Съдържа термини.
В) Представя научна информация.
Г) Изграден е от два абзаца.
2. Основното твърдение в Т1 е:
А) Глаголът е изменяема част на речта.
Б) Предлогът е неизменяема част на речта.
В) Думите в българския език са изменяеми и
неизменяеми.
Г) Изменяемите части на речта менят фор
мата си.
3. Коя част на речта НЕ е изменяема според
Т1?
А) глаголът
Б) наречието
В) съществителното име
Г) прилагателното име
4. Т2 е:
А) предназначен за неофициално общуване
Б) подходящ за обучение на ученици
В) откъс от енциклопедия
Г) ученически текст разсъждение
5. Т2 НЕ представя сведения за:
А) същността на личното местоимение
Б) падежните форми на личното местоимение

В) ролята на личното местоимение като
свързваща дума
Г) формите на личното местоимение за лице
и число
6. Според Т2 личното местоимение е изме
няема част на речта, защото:
А) Изпълнява синтактична служба в изрече
нието.
Б) Има форми за лице, число, род, падеж.
В) Може да му се направи морфологичен анализ.
Г) Служи за връзка между изречения в текст.
7. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение за таб
лицата в Т2:
А) Допълва информацията за личното место
имение.
Б) Представя нагледно форми на личното
местоимение.
В) Изяснява службата на личното местоиме
ние в изречението.
Г) Доказва, че личното местоимение е изме
няема част на речта.
8. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. Кое е
общото между Т1 и Т2?
А) Представят характеристики на местои
мението като част на речта.
Б) Съдържат сведения от една и съща научна
област.
В) Т2 допълва и разширява информация от Т1.
Г) Притежават особености на урочна статия.

Вариант 2
1.
Г
2.
В
3.
Б
4.
А
5.
В
6.
Г
7.
Б
8.
А

Скала за оценяване:
За всеки верен отговор се получава по 1 точка.
7 – 8 точки – Отличен
6 точки – Много добър
5 точки – Добър
4 точки – Среден
0 – 3 точки – Слаб
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ПОКАЗАТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ
Третият раздел в Учебника се състои от пет
урочни разработки – „Показателно местоимение”, „Въпросително местоимение”, „Относително местоимение. Отрицателно местоимение”,
„Неопределително местоимение. Обобщително
местоимение”, „Звукови промени в думата. Променливо Я”. Разделът включва и обобщителни упражнения, към които се предлагат два варианта
на задачи за проверка и оценка на знанията и на
уменията, придобити чрез раздела.
За преподаването на проблематиката по темата от учебното съдържание в 6. клас „Показателно местоимение” в примерното годишно
разпределение се предлагат 2 часа за нови знания
и 1 час за упражнение.

Предстои да се запознаете с
показателното местоимение.
Ще научите какво означава, кои
са граматичните му признаци
и как правилно и уместно да го
използвате в речта.

Бедствия
Вид на бедствието
земетресение

наводнение

пожар

Действия на населението
заемаме безопасно място в сградата
изключваме електричеството, водата, газта
след преминаване на първия трус бързо напускаме сградата по стълбите
НЕ използваме асансьор
ако сме в помещение, бързо го напускаме
ако не можем да излезем, качваме се на по-висок етаж или на покрива
ако сме навън, придвижваме се към най-високото място наоколо
НЕ заставаме под мостове или в подлези
НЕ пием вода от наводнени водоизточници
изключваме електричеството, газта
затваряме вратите и прозорците
НЕ гасим с вода електроуреди, бензин и нафта
в задимено помещение слагаме мокра кърпа върху устата и носа
Из интернет

Разкажете за природно бедствие, на което сте били свидетели.
Защо е необходимо да сме запознати как се действа при при
родно бедствие?
Какво представлява Националната система за спешни по
виквания с единен европейски номер 112?
Какви сведения трябва да съдържа съобщението на телефон 112?
Как органите на полицията постъпват с хора, които се обаж
дат на телефон 112 с невярна информация?

Нови понятия:
показателно местоимение
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Действия на населението
при природни бедствия
Бедствие е всяко природно явление (земетресение,
наводнение, пожар, буря, свличане на земни пластове и
др.), което застрашава здравето и живота на хората.
Как реагираме при бедствие?
Уведомяваме органите на полицията или на Центъ
ра за спешна медицинска помощ. Това става с обаждане
на телефон 112. Съобщаваме следната информация:
Къде? – посочваме: мястото, улицата, кръстовище
то или някакъв ориентир;
Какво? – посочваме: вида на бедствието, има ли ра
нени или загинали хора, има ли опасност от пожар и др.;
Колко? – посочваме: броя на пострадалите, (при въз
можност) вида на нараняванията им;
Кой? – посочваме: името си, номера, от който се
обаждаме.

Образователни цели:
•• шестокласниците да овладеят знания: за
показателното местоимение като изменяема част на речта и като дума, изпълняваща заместваща и свързваща функция в
изречението и в текста; за граматичните
признаци на показателното местоимение;
•• да се развият у учениците умения за нормативно правилна и стилистично целесъоб
разна употреба на показателното местоимение в разнообразни по съдържание и по
жанр текстове;
•• подрастващите да се запознаят с различни
видове природни бедствия и да се научат
да действат бързо и ефективно в такива
ситуации.

Текстът „Действия на населението при природни бедствия“ дава информация за същността
на „бедствието“ като природно явление. Под
формата на алгоритъм са представени основни „стъпки“ в поведението на хората, които
са попаднали в ситуация на природно бедствие
– земетресение, наводнение, пожар. Участвайки
в дискусия върху проблемите от текста, шестокласниците се запознават с особеностите на
Националната система за спешни повиквания с
единен европейски номер 112. Като резултат от
дискусията се цели учениците да повишат равнището на своята социална компетентност, като
получат подготовка за адекватно справяне с
проблеми, възникнали при непредвидени ситуации.

ПОКАЗАТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ
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За преподаването на новото учебно съдържание могат да бъдат предпочетени различни варианти на методически решения.

Припомнете си:
кои думи се наричат местоимения;
с кои видове местоимения се запознахте в 5. клас;
какви граматични особености имат изучените досега мес
тоимения.
С думата това (Това става с обаждане…) се посочва какво се
случва, когато се обаждаме на телефон 112 – уведомяваме за
настъпило бедствие. Думата е използвана вместо този израз
(замества го). Има граматични признаци: среден род единстве
но число. В изречението изпълнява служба на подлог. С употре
бата є се постига смислово единство и езикова свързаност в
текста. Това е показателно местоимение.
Видове показателни местоимения
за посочване на близки лица и
предмети
за посочване на отдалечени
лица и предмети

този, тази, тези и др.

за посочване на признаци

такъв, онакава, инакъв, такива
и др.

за посочване на число и
количество
(Вж. Приложение 4)

Работата започва с актуализация на изученото в 5. клас за местоимението като вид изменяема част на речта. Чрез анализ на конкретни
примери в изречения и в текстове (създадени
от учениците или предложени от преподавателя) се припомнят граматичните особености на
следните познати вече на шестокласниците местоимения – лично местоимение, възвратно лично местоимение, притежателно местоимение и
възвратно притежателно местоимение.
След наблюдение върху употребата на показателни местоимения в текст се преминава към
изследване на граматичните им характеристики
– същност, видове, форми (за род и число), функции (в изречението и в текста). В хода на самостоятелна работа, по време на която учениците
изпълняват упражнения за анализ и за редактиране на грешки, допускани при използване на показателни местоимения в речевата практика, се
правят изводи за закономерностите, които се
проявяват при тяхната употреба.

Показателно
местоимение:
служи за посочване на
близки или отдалечени
обекти (лица, предмети
и др.), на техни признаци
и количество;
осигурява смислова и ези
кова връзка между изрече
нията в текста.
Някои показателни
местоимения имат форми
за род и число – тази (ж.р.
ед.ч.); онова (ср.р. ед.ч.);
такъв (м.р. ед.ч.) и др.

онзи, онази, онези и др.

толкова (толкоз)

Показателните местоимения често изпълняват служба на
определения в изречението: Този ученик е отличник; Харесвам
такава рокля.
Показателните местоимения могат да се употребяват и
самостоятелно в изречението (без съществителни имена след
тях). Тогава изпълняват служба на различни части на изречение
то: подлог – Този се справи най-добре; допълнение – Видях онези.

С помощта на информацията от Приложение
№ 4 шестокласниците се запознават самостоятелно с граматичните признаци на показателните местоимения. Подпомогнати от учителя,
подрастващите правят изводи за най-често
срещаните грешки при употребата на този вид
местоимение. Във финала на работата по проб
лема се систематизират основните правописни
особености на показателните местоимения.

Правила при употреба на показателни местоимения:
Формите на показателните местоимения този и
тоя, онези и ония и т.н. не се различават по значение и употреба.
Скъсените форми тоз, таз, оназ и др. понякога се
използват в разговорната реч и в произведения на
поезията.

Правилно: Ще взема този молив.
Правилно: Ще взема тоя молив.
„Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира!“ –
Христо Ботев
„Остави таз работа!“ – из разговорна реч

В книжовната реч НЕ се допуска употребата на
формите на показателното местоимение туй и
онуй.

Правилно: „Госпожо, може ли аз да направя синтактичен анализ на това изречение?“
Неправилно: „Госпожо, може ли аз да направя синтактичен анализ на туй изречение?“

Правопис и правоговор на някои форми на показателните местоимения

Правилно: тђзи, онђзи, такђва, такєва
Неправилно: тњзи, онњзи, такњва, таквєз, такєви
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Чрез изпълнение на упражнение 1 от с. 34 в
Учебника шестокласниците насочват вниманието си към признаците, които притежават показателните местоимения, употребени в тек
ста от Иван Вазов. Осмислянето на получените
знания става в хода на беседа, като за илюстративен материал се използват сведенията от
Приложение № 4. Работата в урока продължава
с изпълнение на упражнения за лингвистичен анализ на показателни местоимения и упражнения за
редактиране на грешки при употреба на показателни местоимения в изречения и в текстове.
Урокът завършва с обобщаване на характеристиките, с които се отличават показателните
местоимения: върху основата на овладените
вече знания за тях се правят изводи за спецификата им на изменяеми части на речта.
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ПОКАЗАТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ

1. това – за посочване на близки лица и предмети
онова – за посочване на далечни лица и предмети
тая – за посочване на близки лица и предмети
такива – за посочване на признаци на лица и
предмети

2. това – среден род, единствено число
онова – среден род, единствено число
тая – женски род, единствено число
такива – мъжки род, множествено число

УПРАЖНЕНИЯ

а кръчма
родн
на
На

ЗНАМЕНОСЕЦЪТ

Прочетете текста и изпълнете упражнения 1 – 4.
Нощта беше влажна и мрачна и браилските улици пус
тееха. […] Само едно малко, тясно, защитено с железни
пръчки прозорче светеше още. Това прозорче беше равно
със самата земя и откриваше съществуването на една
будна кръчма, с каквито бяха богати по онова време
браилските пиаци. Ако се приближеше някой до ниската
врата на тая кръчма и надникнеше хубаво в нея, щеше
да види, благодарение на слабата виделина, дошла от
един близък фенер, една вапсана дъска със следующия
надпис: Народна кръчма на Знаменосецът! Такива чудно
вати надписи бяха на мода по онова време.
Иван Вазов

Браєла – град в Румъния
пиђца (ост.) – площад
виделинђ – светлина
вàпсан (диал.) – боядисан

1. Кои местоимения, употребени в текста, са показател
ни? Препишете ги в тетрадките си и срещу всяко отбележе
те вида му.
2. Направете морфологичен анализ на показателните
местоимения от текста.

3. това – в изречението изпълнява служба на
определение
онова – в изречението изпълнява служба на определение
тая – изречението изпълнява служба на определение
такива – в изречението изпълнява служба на
определение

3. Определете синтактичната служба на показателните
местоимения в изреченията.
4. Дайте пример за показателно местоимение, което оси
гурява смислова свързаност между изречения в текста.
По какво си приличат и по какво се различават пока
5.
зателните местоимения в следните изречения?
1. група: Виждам този ученик за първи път.
Виждам тоя ученик за първи път.
Виждам тоз ученик за първи път.
2. група: Онази дама беше на тържеството.
Оная дама беше на тържеството.
Оназ дама беше на тържеството.
В какви речеви ситуации е възможно да бъдат използ
6.
вани показателните местоимения тоз, оназ (упр. 5)? Напи
шете диалог, в който употребата на тези форми е уместна.
7. Какви грешки са допуснати при употреба на показател
ните местоимения в ученическия текст? Обосновете се.
Морският бряг е място за отдих и почивка. Аз обичам
слънцето и топлия ситен пясък а туй е мястото на тяхното царство. Въздухът е чист и природните картини са
чудесни. Такиви и още много други са преимуществата на
морският пейзаж.
Край морето има хиледи миди които са разпръснати
по пясака. Над морето прелитат гларуси. Приятно е да
слушаш шума на вълните. Аз обичам да разглеждам природата опсипана с различни цветове. Тъзи е причината всяка
година да ходим на почивка на море.

4. Смислова свързаност между изречения от
текста се постига чрез показателното местоимение това (прозорче).
34

5. Показателните местоимения в изреченията си приличат по това, че изразяват един и
същи смисъл. Различават се по ситуациите на общуване, в които най-често се срещат.

6. Скъсените форми тоз и оназ се срещат с
по-голяма честота в разговорни текстове (ситуации на неофициално общуване). Понякога се използват в художествената реч с цел запазване на
ритъма (в поезията).
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7. Грешки при употреба на показателни местоимения:
такива вм. грешното такиви
тази вм. грешното тъзи

9.

Какви начини за редактиране използвахте (упр. 8)?

Вид явление

Действия на населението

авария

1.
2.
3.

катастрофа

1.
2.
3.

Тук, на ъгъла до киното, една кола – стар мерцедес – се удари в автобус. Този автобус е също
доста стар. Наоколо е
пълно с хора. Бързо пращайте линейка! Сигурно
има пострадали хора, ама
оттук такива не се виждат. Това е всичко. Аз съм
Гошо от Младост 1.

НО

Потърсете в интернет информация за явленията
10.
авария и катастрофа. Начертайте таблицата в тетрадки
те си и я попълнете. Представете пред класа основните мо
менти от информацията.

1. Прочетете съобще
ние на ученик, направено
на телефон 112. Какво от
информацията е излишно
за текста? Редактирайте,
където е необходимо.

ЗА ДОМАШ

8. Препишете текста (упр. 7) и го редактирайте цялост
но. Посочете примери за:
правописни грешки;
пунктуационни грешки.

2. Препишете показател
ните местоимения от тек
ста и им направете морфо
логичен анализ.

9. При редактиране на текста са използвани
операциите прибавяне, съкращаване и заместване.

Прочетете текста и решете тестовите задачи.
Веднъж в края на пролета аз и моето семейство вечеряхме на двора. Решихме да се
приберем вкъщи, защото времето започна да застудява.
Точно когато се прибрахме, заваля градушка. Тя беше толкова силна, че аз си помислих – природата нещо се e ядосала. От небето започнаха да летят ледени топчета и
едри капки дъжд. Майка ми каза, че тези ледени пърчета се образуват по следния начин.
Водата в облаците постепено се заледява и след това пада надолу към земята.
Изведнъж едно голямо блокче лед се разби близо до нас и звукът, който издаде, беше
много силен.
Това преживяване беше ужасно и никога не искам да се повтори.
1. Кое природно явление е
представено в текста?
А) наводнение
Б) градушка
В) земетресение
Г) буря
2. Колко показателни мес
тоимения са употребени?
А) едно
Б) две
В) три
Г) четири

3. В кой абзац (кои абзаци)
са употребени показателни
местоимения?
А) в първия
Б) в първия и в третия
В) във втория
Г) във втория и в четвър
тия
4. Към кой вид принадле
жат показателните место
имения в текста?
А) за количество; за близки
лица и предмети

8. Пример за правописна грешка: преимущест
вата на морският бряг; редактиран вариант:
преимуществата на морския бряг.
Пример за пунктуационна грешка: Аз обичам
слънцето и топлия ситен пясък а тук е тяхното
царство. Редактиран вариант: Аз обичам слънце
то и топлия пясък, а тук е тяхното царство.
Редактиран вариант на текста:
Морският бряг е място за отдих и почивка. Аз
обичам слънцето и топлия ситен пясък, а тук е
тяхното царство. Въздухът е чист и природата е
чудесна. Такива и още много други са преимущест
вата на морската почивка.
Край морето има хиляди миди, които са раз
пръснати по пясъка. Над морето прелитат гла
руси. Приятно е да слушаш шума на вълните. Аз
обичам да разглеждам природата, обсипана с раз
лични цветове. Тази е причината всяка година да
ходим на почивка на море.

10. Упражнението има изследователски характер. Учениците обогатяват познанията си, придобити от въвеждащия текст, с нови понятия
– авария и катастрофа.

Б) за признаци; за отдалече
ни лица и предмети
В) за близки лица и предме
ти; за признаци
Г) за признаци; за количество
5. В коя дума от текста
НЯМА грешка?
А) пролета;
Б) постепено
В) пърче
Г) преживяване
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Решения на задачите за домашна работа
1. В текста има излишна информация – че колата е стара, че наоколо е пълно с хора. В тек
ста има и липсваща информация – за точното
място на събитието, за броя на пострадалите,
за телефония номер, от който е направено съобщението.

Отговори на тестовите задачи
1.
2.
3.
4.
5.

Б
Г
Г
А
Г

2. този – за близки лица и предмети м.р. ед.ч.
такива – за признаци мн.ч.
това – за близки лица и предмети ср.р. ед.ч.
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ВЪПРОСИТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ
За преподаването на проблематиката по темата от учебното съдържание в 6. клас „Въпросително местоимение” в примерното годишно
разпределение се предлагат 2 часа за нови знания
и 1 час за упражнение.

Предстои да се запознаете
с въпросителните
местоимения. Ще разберете
как да ги разпознавате и как
да ги използвате в текста.

Образователни цели:
•• шестокласниците да овладеят знания за
същността, граматичните признаци и особеностите в употребата на въпросителните местоимения;
•• да се развият у учениците умения да разпознават въпросителните местоимения
като свързващи думи в сложното изречение и да използват правилно формите на
въпросителните местоимения в текстовете, които създават;
•• подрастващите да се запознаят с начините за възприемане и за осмисляне на
информация от етикети върху различни
хранителни продукти; да се убедят, че
здравословното хранене е важен фактор за
развитието на младия организъм.

Домати
белени

Торта

Хайвер

Каква информация трябва да съдържа етикетът?
наименование на храната
списък на съставките
съставки и вещества, причиняващи алергии
нетно количество на храната и срок на годност
страна или място на производство
име и адрес на производителя
специфични начини за съхранение
начини за употреба на храната
При кои указания трябва най-много да внимаваме?
Дали хранителният продукт е подходящ за консу
мация – да гледаме внимателно датите на годност.
Съдържа ли съставки, към които сме алергични.
Каква е енергийната стойност на продукта.
Дали картинките на етикета отговарят на истина
та – например ако киселото мляко съдържа изкуст
вени подсладители, а не истински плодове, върху опа
ковката не би трябвало да има картинка на плод.
Кои храни са най-чести причинители на алергии?
зърнени продукти, съдържащи глутен;
ракообразни – раци, омари, скариди и др.;
яйца, риба, фъстъци;
сусамови семки, соеви зърна, бадеми, лешници и др.;
мляко и млечни продукти.
Из интернет

алèргия – свръхчувствителна
или болезнена реакция на
организма към различни
вещества
нèто – чисто тегло на стока
без опаковката
глутèн – белтъчно вещество,
което се съдържа в зърнените
храни
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Внимание! Храни и здраве
Вглеждали ли сте се някога в етикетите на храни
телните продукти?

Нови понятия:
въпросително местоимение

Текстът „Внимание! Храни и здраве“ съдържа
информация за съдържанието на етикетите върху хранителни продукти, които най-често младите хора консумират. Въпросите за дискусия след
текста са основа за разговор в началото на часа,
който разговор, от една страна, да бъде насочен
към важността на проблема за здравословното
хранене на подрастващите, а от друга страна,
да стане основа за изясняване на лингвистичните
характеристики на езиковото явление, обект на
изучаване в конкретната урочна единица.

ВЪПРОСИТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ

Какво е речниковото значение на думата етикет, употребена
в изразите речев етикет и етикет върху хранителен продукт?
Защо е необходимо внимателно да четем какво пише на ети
кетите на хранителните продукти, които купуваме?
Кои от сведенията за продукта върху етикета са найважни
за нашето здраве?
Познавате ли хора, които са алергични към определен вид хра
нителни вещества? Посочете храни, които те избягват да
консумират.
Кои храни са ви любими – шоколад, сладолед…? Осведомете се
какви видове и количества хранителни вещества съдържат.

В изречението: „Каква информация трябва да съдържа етикетът?“, с подчертаната дума се замества название на неизвестен
признак и се пита за него. Каква се съгласува по род и число със съ
ществителното име информация: има граматични признаци – жен
ски род единствено число. Каква е въпросително местоимение.
Видове въпросителни местоимения:
за лица и предмети
за предмети и животни
за признаци
за притежание
за количество
(Вж. Приложение 5)

кой, коя и др.
какво (що)
какъв, каква и др.
чий, чия и др.
колко, колцина (само за лица)

При преподаване на учебния материал по темата учителят може да подходи индуктивно. В
основата на учебната работа стои осмислянето
на въпросителните местоимения като същност,
видове и граматични особености. Това става
с помощта на образеца за анализ, разположен в
началото на страницата. Информацията от
Приложение № 5 уплътнява знанията на шестокласниците за въпросителните местоимения. Във
втората част на урока акцентът се поставя
върху уместното използване на въпросителните
местоимения в речевото общуване, като за целта се изясняват конкретни правила, илюстрирани с ясни и точни езикови примери.

Въпросително
местоимение:
замества имена на неиз
вестни лица, предмети,
признаци,
притежания
и количества, когато се
пита за тях;
употребява се често за
образуване на въпроси
телни изречения.

Работата може да се организира и върху основата на дедуктивния подход. Учителят запознава
шестокласниците със същността и граматичните особености на въпросителните местоимения. За целта на екран се представя таблицата
с информация за въпросителните местоимения
от Приложение № 5. Поставят се задачи за самостоятелна работа – за разпознаване и за анализ на въпросителни местоимения в изречения и
текстове, както и упражнения за редактиране
на грешки, допускани при употребата на въпросителни местоимения. Шестокласниците (със или
без помощта на преподавателя) правят обобщение на основните лингвистични постановки, свързани с въпросителните местоимения.

Въпросителните местоимения за лица и предмети най
често се употребяват заедно със съществителни имена като
техни определения. Тогава те се съгласуват по род и число със
съществителното име, което поясняват (Кой ученик е най-активен в часа? – м.р. ед.ч.; Коя книга си купи? – ж.р. ед.ч.).
Въпросителните местоимения за лица и предмети могат да
се използват и самостоятелно. Тогава те имат форма само за
мъжки род (Кой влезе в стаята последен? – въпросът се отнася
и за мъже, и за жени). Въпросителните местоимения за приз
наци и за притежание се менят по род и число в зависимост
от рода и числото на името, което поясняват (Какъв празник
честваме днес? – м.р. ед.ч.; Чия история разказваш? – ж.р. ед.ч.).
Когато въпросителното местоимение кой (за м.р. ед.ч.) се
употребява самостоятелно и се отнася за лице, има падежни фор
ми: кой? (именителен падеж); кого? (винителен падеж); на кого/
кому (дателен падеж).
(Вж. Приложение 5)
Правила при употреба на въпросителни местоимения:
Въпросителните местоимения кой и чий:
Правилно: Кои са тези хора?
за ед.ч. са едносрични думи и се пишат с й – кой; чий;
за мн.ч. са многосрични думи и се пишат с и – кои; чии. Неправилно: Кой са тези хора?
Правилно: Чии са тези обувки?
Неправилно: Чий са тези обувки?
Въпросителното местоимение се използва като свързваща
дума в сложното изречение:
когато е употребено еднократно, пред него не се пише Не разбрах кой ще дойде на вечеря.
запетая;
разбрах кой ще нарисува плакђта, кой
запетая се пише при повторна употреба на въпросител- Не
ще изпее песента.
ното местоимение.
Когато след въпросителното местоимение колко има съществително име в м.р. ед.ч. и с него не се назовават лица,
използваме специална форма за мн.ч.
С помощта на някои въпросителни местоимения изразяваме различни чувства.

Правилно: Колко молива имаш?
Неправилно: Колко моливи имаш?
Каква прекрасна природа!
Колко радост се беше изписала по лицата им!
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Урокът може да бъде реализиран, като работата се постави изцяло на практическа основа.
За целта се използват изречения или откъси от
ученически текстове с допуснати грешки при
употребата на въпросителни местоимения. Откривайки и редактирайки грешките, шестокласниците достигат до изводи за тяхната същност
като вид местоимения и до функцията им да служат за връзка между прости изречения в състава
на сложното изречение.
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ВЪПРОСИТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ
1. кои – замества указанията (и пита за тях),
които са изброени като подточки след въпросителното изречение – дали хранителният продукт е подходящ за консумация; съдържа ли съставки, предизвикващи алергия, и т.н.
какви – замества най-често срещаните причинители на алергии (и пита за тях) – зърнени продукти, ракообразни и т.н.

УПРАЖНЕНИЯ

2. кои – за лица и предмети мн.ч.
какви – за признаци мн.ч.

1. Откривате ли други (освен каква) въпросителни мес
тоимения в текста „Внимание! Храни и здраве“? Препише
те ги в тетрадките си и определете кои думи заместват в
текста.
2. Посочете вида и граматичните признаци на местоиме
нията от упражнение 1.
Съставете изречения, в които да употребите въп
3.
росителните местоимения (упр. 1):
1. група: включете въпросителните местоимения в разказни
изречения;
2. група: включете въпросителните местоимения във въпро
сителни изречения.

3. Примери за разказни изречения:
Не знам кои са неговите приятели.
Разбрах какви бели е извършил.
Примери за въпросителни изречения:
Кои са неговите приятели?
Какви бели е извършил?

4. Как оформихте пунктуационно създадените от вас из
речения (упр. 3)? Обосновете се.
5. Прочетете изреченията. В кой падеж са формите на
употребените въпросителни местоимения?
Кой ще отговори на поставения въпрос?
Кого да поканим за празника на класа?
На кого дадоха наградата тази година?
6. Прочетете гатанките и отгатнете за какво се пита
в тях. Направете морфологичен анализ на използваните въп
росителни местоимения.
Кое е найбързото нещо на света? –
Колкото съм дълъг, да съм прав – бих небето достигнал.
Що е то? –
Без него никакви неща
не могат нийде по света.
Какво е то, кажи ми! –
умът

4. В края на разказните изречения се пише точка, а в края на въпросителните изречения – въп
росителен знак.

пътят

име

Асен Босев

7. От кой вид са използваните въпросителни местоиме
ния в следните изречения?
Кой още не е разбрал за предстоящата ни екскурзия?
Какви ли не чудеса са виждали очите ми през годините!
Никой не смееше да попита какво е това животно.
„Разбра ли някой колко хубост, мощ
се крий в речта ти гъвкава, звънлива –
от руйни тонове какъв разкош,
какъв размах и изразитост жива?“

5. кой – форма за именителен падеж
кого – форма за винителен падеж
на кого – форма за дателен падеж

Иван Вазов

8. Определете вида на изреченията (упр. 7) по състав и по
цел на изказване.
9. Образувайте двойки изречения, като използвате пред
ложените варианти за въпросителни местоимения. В кои
случаи има разлика в смисъла на отделните изречения от

6. Отговори на гатанките – умът, пътят, име
кое – за лица и предмети ср.р. ед.ч.
що – за предмети и животни
какво – за предмети и животни

7. кой – за лица и предмети
какви – за признаци
какво – за признаци
колко – за количество
какъв – за признаци
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8. Първото изречение е въпросително.
Второто изречение е подбудително.
Третото изречение е разказно.
Четвъртото изречение е въпросително.

Разделете се на групи и изследвайте информа
11.
цията от етикети върху различни видове хранителни про
дукти.
1. група – млечни продукти и захарни изделия;
2. група – безалкохолни напитки и месни изделия.
Представете пред класа събраните сведения и организи
райте дискусия на тема „Здравословно хранене на ученици
те“. Споделете свое мнение по темата.

1. Посочете НЕВЯРНОТО
твърдение.
Въпросителното местоиме
ние:
А) Е вид местоимение.
Б) Замества имена на неиз
вестни лица, предмети, приз
наци и др.
В) Пита за неизвестни лица,
предмети, признаци и др.
Г) Използва се за образуване
на заповедни изречения.
2. В кой ред е посочено
въпросително местоиме
ние, което НЕ се мени по
род и число?
А) кои
Б) колко

В) чия
Г) какъв
3. С каква цел са използва
ни въпросителните местои
мения в следния текст?
Каква е хубава, колко е кра
сива нашата природа! Какви
чудесни планини и плодородни
равнини!
А) изразяване на възхищение
Б) питане за неизвестни обек
ти
В) посочване на обекти
Г) подтикване към действие
4. В кой ред има грешка?
А) Кого ли да поканя на рож
дения си ден?

НО

Препишете изреченията из ученически съчинения в
10.
тетрадките си, като ги редактирате.
Опитах се да разбера чий бяха направените предложения.
Толкова съм объркана, че не знам вече на кой да се доверя.
Никой не ми каза на кому да дам парите за екскурзията.
От балкона се вижда, какви хубави цветя са поникнали.
Колко пакети с подаръци получи за празника?

1. Прочетете текста.
Сравнете го с текста от
етикета на киселото мля
ко, което консумирате у
дома. Какви прилики и как
ви разлики откривате?
Краве кисело мляко
РАЯ
Състав – 100% краве мля
ко, жива закваска
Съдържание на 100 g
мазнини
3.6 g
белтъчини
3.2 g
въглехидрати
4.2 g
енергийност
62 kcal
Съхранение: от 2ºС до 6ºС
Използвай преди 27.06.2017 г.

ЗА ДОМАШ

всяка двойка? В кои само единият от вариантите на изре
чение е правилен?
Разбери тези обувки (на кого/чии) са.
Тази рисунка (на кого/на кой) е?
Във връзка (с какво/с чие) указание правиш това изказване?
(Кому/На кой) е нужно всичко това?
(Колко/Колцина) успяха да стигнат финала невредими?

9. Разбери тези обувки на кого са. – Разбери
тези обувки чии са. – няма разлика в смисъла на
изреченията; и двата варианта са правилни.
Тази рисунка на кого е? – само този вариант е
правилен.
Във връзка с какво указание правиш това изказ
ване? – Във връзка с чие указание правиш това из
казване? – и двата варианта са правилни, но изреченията се различават по смисъл.
Кому е нужно всичко това? – само този вариант е правилен.
Колко успяха да стигнат финала невредими? –
Колцина успяха да стигнат финала невредими? – и
двата варианта са правилни; изреченията не се
различават по смисъл.

10. Редактирани варианти на изреченията.
Опитах се да разбера чии бяха направените
предложения.
Толкова съм объркана, че не знам вече на кого
да се доверя.
Никой не ми каза кому да дам парите за екскур
зията.
От балкона се вижда какви хубави цветя са по
никнали.
Колко пакета с подаръци получи за празника?

Проведете диалог с роди
тел кои храни и напитки са
найполезни за развитието
на детския организъм.
2. Направете морфологи
чен анализ на използваните
в диалога въпросителни мес
тоимения.

Б) Реших с кого ще ходя на
кино.
В) Кой го интересува здра
вето ми?
Г) Не помня кому оставих
парите.
5. В кой ред НЯМА грешка?
А) Пиши ми каква е новата
ти рокля, какви обувки си купи!
Б) Разбери найпосле, колко
много те уважават хората!
В) Никой не знае, чии са тези
сандали, чия е тази чанта.
Г) Прочетох, кой филм ще
дават довечера по телевизия
та.

11. Упражнението има творчески и изследователски характер.
39

Решения на задачите за домашна работа

Отговори на тестовите задачи
1.
2.
3.
4.
5.

Г
Б
А
В
А

1. Упражнението има изследователски характер. Целта е да се обогати познанието на учениците за съставките на храни и напитки и да се
развият комуникативните им способности.
2. Упражнението има за цел шестокласниците
да приложат наученото по време на урока за въп
росителни местоимения.
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ОТНОСИТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ. ОТРИЦАТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ
За преподаването на проблематиката по темата от учебното съдържание в 6. клас „Относително местоимение. Отрицателно местоимение” в примерното годишно разпределение се
предлагат 2 часа за нови знания и 2 часа за упражнение.

Образователни цели:
•• шестокласниците да овладеят знания за
същността, граматичните признаци и особеностите в употребата на относителните и на отрицателните местоимения;
•• да се развият у учениците умения: да разпознават относителните и отрицателните местоимения в текста; да използват относителните местоимения като
свързващи думи в сложното изречение; да
употребяват правилно формите на относителните и на отрицателните местоимения в речевата практика;
•• подрастващите да развиват своята социална и социокултурна компетентност,
като овладеят информация за историята
на българската столица – гр. София; чрез
дискусия, съпровождаща една своеобразна
културна и историческа „разходка” по улиците на София през вековете, да осмислят
ролята на най-представителния български
град за развитието на държавата.

Предстои да се запознаете
с два вида местоимения
– относителни и
отрицателни. Ще научите
кои са граматичните им
особености и как правилно да
ги използвате в речта.

ПЪТЕВОДИТЕЛ
Зала 1. Наследството
на древността

Представя жилище от неолитно селище, открито в днешния кв. „Слатина“. Виждаме как са живели хората през VI хилядолетие пр.Хр.
достижения на православната християнска култура и изкуство в СоЗала 2. Силата на духа Представя
фия и околностите є през Средновековието и Възраждането.
Зала 3. Династична връз- Най-ценен експонат в тази зала е златната каляска, принадлежала на френскака на монархията със та кралица Мария Антоанета. Каляската е използвана по време на сватбата
Западна Европа
на княз Фердинанд I и княгиня Мария Луиза.
автентични вещи от царския дворец – бюро на княз Фердинанд I,
Зала 4. Дворцов кабинет Представя
подарък от Ото фон Бисмарк, часовник, подарък от кралица Виктория, и др.
Предлага
разходка
по една улица от времето на стара София. Можете да се качиЗала 5. Столична улица
те в стар трамвай и да разгледате автомобил от 1905 г.
експозùция – подредени
картини или други предмети
в галерия или музей
хронологùчески – който е
даден по последователност
на събитията
неолùт – последният период
от каменния век
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Музей за история
на София
Музеят за историята на София съществува от 1928 г.
Предложението е на Владимир Вазов, който е кмет. По
това време в никой друг български град няма такъв музей.
Първоначално музеят е бил също библиотека и архив.
Първата постоянна експозиция е открита на 1 декември
1941 г. Тя се е намирала на пл. „Бански“ № 3, но за твърде
кратко време, тъй като сградата е разрушена при бомбар
дировките през Втората световна война.
Днес музеят е разположен в бившата Общинска мине
рална баня, строена през първото десетилетие на миналия
век. Съвременната постоянна музейна експозиция заема 8
зали с обща площ 2300 кв. м. В музея има също така зала
за временни изложби, учебен център, кафене, книжарница и
информационен център.
Хронологическият обхват на експозицията е от неолита
(VI хилядолетие пр. Хр.) до 40те години на XX век. Акцен
тът е върху един от найважните моменти в историята на
града – избирането на София за столица през 1879 г. и раз
витието є като център на модерната българска държава.

Нови понятия:
относително местоимение
отрицателно местоимение
Текстът „Музей за историята на София“ предлага маршрут за посещение на отделни места
от града през различни етапи от неговото развитие, след като става столица на държавата.
Въпросите за дискусия след текста имат за предназначение да насочат вниманието на шестокласниците към историческото минало на нашата столица, да предизвикат техния интерес към
бита, културата и държавните органи на българите през различни исторически периоди. Целта
е чрез осмисляне на информацията в текста да
се работи върху патриотичното възпитание на
подрастващите.

ОТНОСИТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ.
ОТРИЦАТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ

По материали из „Музей за история на София.
Пътеводител“

През коя година е създаден музеят за историята на гр. София
и кога е открита неговата първа експозиция?
В каква сграда се намира днес музеят и върху каква площ?
Какъв период от време обхваща експозицията?
Каква информация получавате от Пътеводителя? Направете
маршрут за посещение на залите на музея.
Какви музеи има във вашето населено място? Разкажете за
музей, който скоро сте посещавали.

Научната информация, предвидена по темата, има две смислови и понятийни ядра. В урочната разработка като самостоятелни части са
разположени представянето на относителните
местоимения и представянето на отрицателните местоимения. Това налага новите сведения да
заемат в учебника не една, а три страници (разтвор и половина от с. 41 до с. 43).

Изречението: „Предложението е на Владимир Вазов, който е
кмет“, е сложно. За връзка между двете прости изречения в слож
ното се използва думата който. Тя замества съществителното
собствено име Владимир Вазов от първото просто изречение.
Съгласува се по род и число с думата, която замества – мъжки
род единствено число. Който е относително местоимение.

Лингвистичната информация в началото на
урочната разработка дава идеи за разнообразни възможности при планиране и провеждане на
предвидените според годишното разпределение
часове. Учениците вече познават особеностите на местоимението като заместваща и като
свързваща дума в текста. В този урок предстои
те да осмислят същите функции и при други видове местоимения – относителното местоимение и отрицателното местоимение.

Относително
местоимение:
служи за връзка между
прости изречения в със
тава на сложното изре
чение;
замества име или место
имение.

Относителните местоимения се образуват от въпросител
ни местоимения с помощта на -то: който, която, какъвто, чийто, колкото и др.
Видове относителни местоимения:
Форми

Единствено число

Множествено число

мъжки род

женски род

среден род

За лица и предмети

който

която

което

които

За признаци

какъвто

каквато

каквото

каквито

За притежание

чийто

чиято

чието

чиито

Видове

За количество

за трите рода

колкото

Относителните местоимения за лица и предмети се съгла
суват по род и число с името или местоимението, към което
се отнасят: Това е момчето, което получи отлична оценка –
ср.р. ед.ч.; Върнах молива на нея, която ми го даде миналата
седмица – ж.р. ед.ч.
Когато относителното местоимение който (за м.р. ед.ч.) се
употребява самостоятелно и се отнася за лице, има падежни
форми:
именителен падеж

който – Да влезе този, който иска!

винителен падеж

когото – Беше мъжът, когото повикаха.

дателен падеж

на когото (комуто – остаряла форма) –
Спрях човека, на когото дължа много.

41

Работата започва с представяне на основните признаци на относителното местоимение,
като за целта се следва моделът за анализ от началото на теоретичната информация в Учебни
ка. Сведенията за видовете относителни местоимения се представят чрез работа с таблицата,
която е отпечатана на с. 41, или с помощта на
презентация, при която на екран анимирано се
появяват различните видове относителни местоимения. Специално внимание се отделя на формите на относителните местоимения за различни падежи – който, когото, на когото (комуто),
които често служат за връзка между прости изречения в сложното съставно изречение.

Тази част от учебната информация може да
бъде представена и по друг начин. В своя домашна работа по литература учениците откриват
и записват в тетрадките си различни форми на
относителни местоимения. Учителят обобщава
информацията за тяхната същност и граматични особености. В хода на беседа се анализират начините на образуване на относителните местоимения и видовете относителни местоимения и
се изясняват формите за различни падежи, които
относителните местоимения за м.р. ед.ч. имат,
когато се употребяват самостоятелно.
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Независимо какъв вариант за преподаване на
урока ще предпочете учителят, във финала на
този сегмент от учебното съдържание трябва да се постави акцент върху особеностите в
употребата на относителните местоимения –
при изписване на местоимението, за избягване на
двусмислици, при употреба на формите на местоимението за притежание чийто и пр.

Правила при употреба на относителни местоимения:

Важно е някои специфики в пунктуацията на
изречения, в които са използвани относителни
местоимения, да се осмислят от шестокласниците изцяло на практическа основа. Това е така,
защото на този етап учениците още не са запознати с особеностите на сложните съставни
изречения, в чиято структура относителните
местоимения изпълняват свързваща функция. С
тези проблеми учениците предстои да се запознават както в 7. клас, така и по-подробно в 8.
клас.

При относителните местоимения -то не
трябва да се изпуска.
Относителното местоимение трябва да е
близо до думата, която пояснява, защото
иначе се получават двусмислици.

Правилно: Който пее, зло не мисли.
Неправилно: Кой пее, зло не мисли.
Правилно: На лекарката подадох жилетката, която
беше на закачалката.
Неправилно: Подадох жилетката на лекарката, която
беше на закачалката.
Местоименията чийто, чиято и др. се
Правилно: Влезе младежът, чиито обувки бяха кални.
съгласуват по род и число с думата след тях. Неправилно: Влезе младежът, чийто обувки бяха кални.
Местоименията чийто, чиято и др. могат да Влезе младежът, обувките на когото бяха кални.
се заменят със синонимен израз от предлог и Влезе жената, обувките на която бяха кални.
относителни местоимения който, която и др.
В съвременния български език вместо формата Ти си човекът, на когото ще се доверя.
за дателен падеж комуто се предпочита
формата на когото.

Отрицателно
местоимение:
отрича наличието на
лица и предмети, призна
ци и количество;
обикновено се свързва с
отрицателна форма на
глагола (Никой не играе
на двора).

Втората част от учебното съдържание по
темата от урока е свързана с преподаване на
особеностите на отрицателните местоимения.
Информацията в урочната статия за отрицателно местоимение е разработена по начин, който е сходен с информацията от първата част на
разработката. Учителят може да следва модела,
който урочната статия предлага за индуктивно
въвеждане на основната информация – същност,
начини на образуване, видове и граматични особености на отрицателните местоимения.
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Отрицателните местоимения се образуват от въпроси
телни местоимения с помощта на представката ни: кой – никой; каква – никаква; чие – ничие, и др.

Видове отрицателни местоимения:
Единствено число

Форми

Видове

За лица и предмети

Множествено число

мъжки род

женски род

среден род

за трите рода

никой

никоя

никое

никои

За предмети и животни

нищо

За признаци

никакъв

никаква

никакво

никакви

За притежание

ничий

ничия

ничие

ничии

За количество

42

Друг методически вариант предлага на учителя да постави задачи за самостоятелна работа
на учениците, като продиктува отделни изречения или цялостен текст, в който са използвани
отрицателни местоимения. Шестокласниците
изпълняват задачи за самостоятелна работа –
разпознават и коментират граматичните особености на местоименията.

Основният смисъл на изречението: „По това време в никой
друг български град няма такъв музей“ (от текста „Музей за
история на София“), се изразява чрез глагола няма и чрез думата
никой. Тя отрича съществуването на друг български град, в кой
то има музей. Никой е отрицателно местоимение.

николко

Особеностите при употреба на отрицателното местоимение за м.р. ед.ч., когато е използвано
в текста самостоятелно, се изясняват в подходящ контекст, в който проличават смисловите
и граматичните разлики между формите никой,
никого и на никого (никому). Учителят може да използва като илюстрация на тези особености на
отрицателните местоимения както предложените в учебника езикови примери, така и други, които сам е открил в различни текстове.

Формата на отрицателното местоимение нищо се употре
бява за предмети и животни: Нищо не виждам на хоризонта.
Когато отрицателното местоимение никой (за м.р. ед.ч.) се
употребява самостоятелно и се отнася за лице, има падежни
форми:
именителен падеж
винителен падеж
дателен падеж

никой – Никой не иска да пее.
никого – Не видях никого на улицата.
на никого (никому – остаряла форма).
Няма да кажа на никого.

Правила при употреба на отрицателни местоимения:
Вместо дателната форма на
отрицателното местоимение
никому се предпочита форма,
образувана от предлога на и
винителна форма – на никого.

На никого (вм. никому) нищо не
дължа.

Формите на отрицателното
местоимение за именителен
падеж никой, за винителен
падеж никого и за дателен
падеж никому се употребяват
без предлог на.
С предлог на се пише и се
изговаря формата за дателен
падеж на никого.

Правилно: Не познавам никого;
На никого (или никому) няма да
кажа.

Отрицателните местоимения
за притежание (ничий и др.)
могат да се използват в текста с различни значения.

Тази чанта е ничия – означава,
че чантата не принадлежи на
никого.
Тази чанта не е ничия – означава, че чантата има собственик,
който обаче е неизвестен.

С й накрая се пишат отрицателните местоимения за м.р.
ед.ч.
Формите за мн.ч. се пишат с и
накрая.

никой, ничий

Правилата при употребата на отрицателни
местоимения, представени в Учебника чрез таблица, не са за запаметяване. Те трябва да се овладеят от шестокласниците, като правилните
форми на отрицателните местоимения се противопоставят на такива, при които има нарушаване на книжовната норма.

Неправилно: Не познавам никой;
На никому няма да кажа.

никои, ничии

Учителят може да предложи на шестокласниците допълнителни дейности за разпознаване, анализ и редактиране на относителни и
на отрицателни местоимения, употребени в
текстове, идеи за каквито дейности предлага
електронният вариант на Учебника.
43
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2. Относителните местоимения са образувани от различни въпросителни местоимения (как
ва, кой, колко) с помощта на морфемата -то.

1. каквато – за признаци
който – за лица и предмети
колкото – за количество
каквото – за признаци

3. каквато – ж.р. ед.ч.
който – м.р. ед.ч.
каквото – ср.р. ед.ч.

УПРАЖНЕНИЯ

4. Местоимението който от втората пословица е форма за именителен падеж.

1. Как разбирате смисъла на пословиците? Препишете
относителните местоимения, употребени в тях, и опреде
лете вида им.
Каквато главата, такава и шапката.
Който осъмва на хана, той замръква на пътя.
Колкото повече има, толкоз повече се лакоми.
Който зло мисли, зло намира.
Каквото и да захванеш, мисли къде ще му иде краят.
2. Посочете начина на образуване на относителните мес
тоимения от упражнение 1.
3. Направете морфологичен анализ на относителните
местоимения (упр. 1).
4. Кои от местоименията в пословиците от упражнение
1 имат форма за падеж? Определете го.

5. Други изучени местоимения, употребени в
пословиците:
такава – показателно местоимение за признаци ж.р. ед.ч.
той – лично местоимение 3 л. м.р. ед.ч. имен.
падеж
толкоз – показателно местоимение за количес
тво
му – лично местоимение 3 л. м.р. ед.ч. дат. падеж, кратка форма
6. Сложни изречения в текста:
Под бездънното небе, сред което гореше пале
щото слънце, се извършваше светото тайнство
на жътвата.
И цялото поле, рекичките, които го пояха, дър
ветата, които го красяха, пръснатите по него
селца слушаха в смирено безмълвие великото богос
лужение.
7. Простите изречения в рамките на сложните са свързани с помощта на относителни местоимения:
(сред) което – замества думата небе
които – замества думата рекичките
които – замества думата дърветата

8. Упражнението е за конструиране на изречения. Например: Поканих на гости Ирина, чиято
сестра е ученичка. – чиято замества Ирина.
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5. Какви други местоимения откривате в пословиците
(упр. 1)? Препишете ги и посочете вида и граматичните им
особености.
6. Прочетете текста. Определете вида на изреченията
по състав. В тетрадките си препишете само сложните изре
чения.
Беше тихо като в черква. Само от време на време
някъде се подемаше уморена песен на жътварка… Под
бездънното небе, сред което гореше палещото слънце,
се извършваше светото тайнство на жътвата. Творе
цът, благославящ от висинето, с пръст на уста даваше
знак за мълчание. И цялото поле, рекичките, които го
пояха, дърветата, които го красяха, пръснатите по
него селца слушаха в смирено безмълвие великото бо
гослужение.
Елин Пелин

Как са свързани простите изречения в рамките на
7.
сложните (упр. 6)? Кои думи от предходното изречение за
местват свързващите думи?
8. Включете форми на относителното местоимение
чийто в измислени от вас изречения. Направете извод с кои
думи се съгласуват тези форми.
9. Препишете изреченията и редактирайте допуснати
те грешки.
Ученикът, който повикахте, ще дойде след минута.
Срещнах служителя, на който трябваше да благодаря.
Донесоха компютъра, чиито монитор получихме вчера.
Подадох книгата на жената, която много ми хареса.
Човекът, на комуто дадоха наградата, се усмихна.
10. Прочетете следните откъси. Препишете отрицател
ните местоимения в тетрадките и определете какво оз
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9. Редактирани варианти на изреченията:
Ученикът, когото повикахте, ще дойде след ми
нута.
Срещнах служителя, на когото трябваше да ос
тавя документите.
Пристига автобусът, с който ще заминем на
екскурзия.
Донесоха компютъра, чийто монитор получих
ме вчера.
На жената подадох книгата, която много ми
хареса.
Човекът, на когото дадоха наградата, благода
ри от сърце.

10. никой – за лица и предмети м.р. ед.ч.
никакъв – за признаци м.р. ед.ч.
нищо – за предмети и животни
Отрицателните местоимения са образувани
от различни въпросителни местоимения (кой, ка
къв, що) с помощта на морфемата ни-.
11. Задачата е за конструиране. Пример:
каква – никакава: Няма никаква тайна.

12. Каква служба в изреченията изпълняват отрицателни
те местоимения (упр. 11)? С какъв анализ ще си послужите,
за да установите това?
Напишете съчинение на тема:
13.

НО

11. От три форми на въпросителни местоимения (вж. При
ложение 5 на с. 134) образувайте отрицателни местоимения.
Включете новообразуваните местоимения в измислени от
вас изречения.

Потърсете в ин
1.
тернет информация за
Националния исторически
музей в гр. София. Разпре
делете си задачите: някой
да обобщи сведенията за
историята на музея, друг
да информира за мястото,
където днес се намира му
зеят, трети да разкаже за
залите и експозициите в
музея и т.н.

ЗА ДОМАШ

начават, как са образувани, какви граматични особености
имат.
А. Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран,
записван или подлаган на други подобни действия без него
во знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в
предвидените от закона случаи. – Конституция на Република
България, чл. 32
Б. Жената донесе една лампа, провериха всички ъгли, даже
под бъчвата погледнаха, но не откриха никакъв разбойник. –
Йордан Радичков
В. От нищо нещо става и от нещо нищо става. – пословица

12. В изречението от упр. 12 отрицателното местоимение никаква изпълнява синтактична служба на определение.

2. Организирайте (при
възможност) посещение в
Националния исторически
музей. Напишете текст, в
който да изразите впечат
лението си от видяното и
чутото.

1. група: Никой не е съвършен
2. група: Никому нищо и пак лошо
С какви особености при употребата на относителни и на
отрицателни местоимения ще се съобразите?

1. В кое изречение има от
носително местоимение?
А) Колко дълго можеш да плу
ваш под вода?
Б) Толкова хубави цветя не
бях виждал!
В) Което е хубаво, наистина
си е хубаво!
Г) Какви прекрасни горски
плодове!
2. В кое изречение има
грешка?
А) Човекът, който ти даде
книгата, излезе.
Б) Човекът, на който позвъ
ни, излезе.

В) Човекът, когото харес
ваш, излезе.
Г) Човекът, чието име ти
казах, излезе.
3. В кое изречение НЯМА
грешка?
А) Младежът, кой влезе, по
пита за тебе.
Б) Благодари на лекаря, кой
то те излекува!
В) Донеси книгата, чийто
корици са меки.
Г) Вземи петела, когото ще
храним!

13. Упражнението има творчески характер
– създаване на текст с използвани в него отрицателни местоимения.

4. В кой ред има само от
рицателни местоимения?
А) никоя, ничие, нашето
Б) нищо, нещо, николко
В) ние, никакви, никое
Г) никой, ничии, никого
5. В кое изречение НЕ е упо
требено отрицателно мес
тоимение?
А) Иван не приема никакви
съвети.
Б) Чух тази случайно под
хвърлена дума.
В) Ничия рисунка не е поху
бава от моята.
Г) Тази година никой не полу
чи награда.
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Решения на задачите за домашна работа

Отговори на тестовите задачи
1.
2.
3.
4.
5.

1. – 2. Задачите имат изследователски характер. Предназначението им е да съдействат за
обогатяване на социалната и на социокултурната компетентност на шестокласниците.

В
Б
Б
Г
Б
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НЕОПРЕДЕЛИТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ. ОБОБЩИТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ
За преподаването на проблематиката по темата от учебното съдържание в 6. клас „Неопределително местоимение. Обобщително местоимение” в примерното годишно разпределение се
предлагат 2 часа за нови знания и 2 часа за упражнение.

Образователни цели:
•• шестокласниците да овладеят знания за
същността, граматичните признаци и особеностите в употребата на неопределителните и на обобщителните местоимения;
•• да се развият у учениците умения: да разпознават неопределителните и обобщителните местоимения в текста; да правят морфологичен анализ на тези два вида
местоимения; нормативно правилно и стилистично целесъобразно да използват неоп
ределителните и обобщителните местоимения в речевата практика;
•• подрастващите да задълбочат познанията си за Европейския съюз като организация
от държави с общи ценности и обща визия
за развитие независимо от многообразието и различията в етносите, езиците, културите и традициите; тези познания да
станат основа за развитие на европейско
мислене у шестокласниците.

Предстои да се запознаете
с още два вида местоимения – неопределително и
обобщително. Ще разберете
как да ги разпознавате и
правилно да ги използвате в
текстовете.

НЕОПРЕДЕЛИТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ.
ОБОБЩИТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ

Европейският съюз –
обединени в
многообразието
Европейският съюз (ЕС) се състои от напълно раз
лични държави. Когато погледнем географската карта,
става ясно какво многообразие съществува в ЕС. Гово
рят се различни езици и се пише на три различни азбуки.
Дори днес са останали някакви предразсъдъци. Как обаче
тези държави въпреки това са се обединили?
След Втората световна война у бившите врагове
Германия и Франция се зародила идеята да не воюват
повече помежду си, а да се съюзят. Водещите политици,
осъществили тази концепция, са френският външен ми
нистър Робер Шуман (1886 – 1963) и германският феде
рален канцлер Конрад Аденауер (1876 – 1967).
Първата организация, от която е възникнал днешни
ят ЕС, е Европейската общност за въглища и стомана
(1952), която е трябвало да управлява съвместно за
пасите от въглища. Принципът е бил пределно прост:
всяка държава има право да изразява мнение […].
Така от враждебността се заражда сътрудничество
и то е подчертано успешно. ЕС постига огромен иконо
мически растеж. Нищо чудно, че през годините към него
непрекъснато се присъединяват и други държави: през
1973 г. – Великобритания, Ирландия и Дания през 1981 г. –
Гърция, през 1986 г. – Испания и Португалия, и т.н.
От 2007 г. нашата страна Република България също
е член на ЕС.
Макар между членките на ЕС да има спорове, основ
ните принципи на общността са непроменени: гаранти
ране на мира между държавите; взаимноизгодно сътруд
ничество; сплотени действия пред трети страни.
Из „Европа. Младежко познавателно списание“

предразсњдък – най-често
отрицателна нагласа към
човек или предмет, която
произтича от вярвания,
наложени от средата
концèпция – схващане,
разбиране, идея или система
от възгледи

Защо текстът е озаглавен „Европейският съюз – обединени в
многообразието“?
Каква е историята на ЕС?
Кои европейски политици можем да наречем „бащи“ на ЕС?
Кои са основните принципи на ЕС, останали непроменени до
ден днешен?
С какво присъединяването на България към ЕС допринася за
развитието на нашата родина, от една страна, и за разви
тието на самия съюз, от друга страна?
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Нови понятия:
неопределително местоимение
обобщително местоимение
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Текстът „Европейският съюз – обединени в
многообразието“ предлага информация за същността, историята и тенденциите за бъдещо
развитие на общността на европейските държави. Участвайки в дискусия по проблемите на
общото европейско семейство, шестокласниците се убеждават, че присъединяването на България към съюза е акт с голямо политическо, икономическо и културно значение за развитието
на страната ни. Разговорът, свързан с такива
въпроси, създава предпоставки за изграждането
на подрастващите като пълноценни европейски
граждани.

Както в предишната урочна разработка (вж.
„Относително местоимение. Отрицателно местоимение”), така и в тази част на Учебника научната информация, предвидена по темата, има
две смислови и понятийни ядра. Това са проблемите, свързани с неопределителните местоимения, и проблемите, свързани с обобщителните
местоимения. Отново това е причина новите
сведения да заемат в Учебника не една, а три
страници (разтвор и половина от с. 47 до с. 49).
Припомнете си кои местоимения сте изучили до този мо
мент в 6. клас.
В изречението: „Дори днес са останали някакви предразсъдъци“, думата някакви пояснява съществителното име предразсъдъци, без да представя конкретни качества. Замества назва
ние на признаци, които са неопределени, т.е. не са известни на
автора на текста. В изречението някакви изпълнява служба на
определение. Съгласува се по число с определяемото – множест
вено число. Някакви е неопределително местоимение.

Неопределително
местоимение:
означава названия на не
определени лица, предме
ти, признаци, количество;
в изречението найчесто
изпълнява служба на опре
деление.

Възможни са различни варианти в организацията на урока.
В хода на беседа се изясняват граматичните особености на конкретно неопределително местоимение, употребено в изречение от
въвеждащия текст. С помощта на учителя се
обобщават основните признаци на понятието
за неопределително местоимение и чрез упражнения за разпознаване и анализ наученото се прилага върху примери, подбрани от преподавателя
или предпочетени от учениците. За овладяване
на характеристиките, свързани с образуването
на неопределителни местоимения и с видовете
неопределителни местоимения, се използват
таблиците в урочната статия.

Неопределителните местоимения се образуват от въпроси
телни местоимения с помощта на морфемите ня, еди, годе,
да е: някой, някаква, еди-кой, кой-годе; коя да е.
Видове неопределителни местоимения:

Видове

Форми

Единствено число

Множествено число

мъжки род

женски род

среден род

за трите рода

някой

някоя

някое

някои

За признаци

някакъв

някаква

някакво

някакви

За притежание

нечий

нечия

нечие

нечии

За лица и предмети
За предмети и животни

нещо

За количество

няколко, неколцина (само за лица)

Други неопределителни местоимения:
Видове

Единствено число

Форми

Множествено число

мъжки род

женски род

среден род

еди-кой
кой-годе
кой да е

еди-коя
коя-годе
коя да е

еди-кое
кое-годе
кое да е

За признаци

еди-какъв
какъв-годе
какъв да е

еди-каква
каква-годе
каква да е

еди-какво
какво-годе
какво да е

еди-какви
какви-годе
какви да е

За притежание

еди-чий
чий-годе
чий да е

еди-чия
чия-годе
чия да е

еди-чие
чие-годе
чие да е

еди-чии
чии-годе
чии да е

За лица и предмети
За предмети и животни

За количество

за трите рода
еди-кои
кои-годе
кои да е

еди-що; що-годе; що да е

еди-колко; колко-годе; колко да е

Формата на неопределителното местоимение нещо се упот
ребява само за предмети и за животни: Нещо се приближава към
къщата.
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Урокът може да започне с анализ на избрано
от таблицата на с. 47 в Учебника конкретно неопределително местоимение. Учителят анализира граматичните признаци на местоимението и
след това обобщава тези особености като инвариантни характеристики на неопределителното местоимение. Шестокласниците записват
дефиницията на понятието и в хода на самостоятелна работа прилагат осмисленото научно
поз
нание за неопределителното местоимение
върху примери, предложени от учителя или избрани от самите тях.
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НЕОПРЕДЕЛИТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ. ОБОБЩИТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ
Важен момент в първата част от урока е
изяс
няването на особеностите в употребата
на неопределителните местоимения. Необходимо е да се постави акцент върху случаи, в които
се употребява т.нар. бройна форма, и случаите,
в които употребата є е неправилна. Урокът завършва с изпълнение на упражнения за анализ и
редактиране на грешки при употреба на неоп
ределителни местоимения и упражнения за създаване на текстове, в които подрастващите
използват неопределителни местоимения, като
спазват изискванията на книжовната норма.
Като неопределителни местоимения се използват формите
на числителното бройно име един, една и др., когато не озна
чават единичност, а неопределеност: Един ден и аз ще получа
наградата.
Когато неопределителните местоимения някой, еди-кой и
кой да е (м.р. ед.ч.) се употребяват самостоятелно и се отна
сят за лица, имат падежни форми:
Падеж

Форми

Именителен

някой

еди-кой

кой-годе

кой да е

Винителен

някого

еди-кого

кого-годе

кого да е

Дателен

на някого
някому

на еди-кого
еди-кому

на кого-годе
кому-годе

на кого да е
кому да е

Правила при употреба на неопределителни местоимения:
Когато след неопределителното
местоимение няколко има съществително име в м.р. ед.ч. и с
него не се назовават лица, използваме специална форма за мн.ч.
Обикновена (не специална!) форма
за мн.ч. използваме след неопределителните местоимения няколко
и неколцина (за лица).
Вместо дателните форми някому, кому-годе и други се предпочитат форми, образувани от
предлога на и винителна форма
на неопределителното местоимение – на някого, на кого-годе и
др.

Обобщително
местоимение:
означава обобщено вся
какви лица и предмети,
признаци и количество;
в изречението найчесто
изпълнява служба на опре
деление.
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Друг вариант за организацията на тази част
от урока е свързан с възможността на учениците да се предложат за изпълнение задачи, чрез
които самостоятелно да достигнат до изводи,
отнасящи се до особеностите в употребата на
неопределителните местоимения. Такива типове задачи може да са например следните: да определят падежната форма на неопределително
местоимение за м.р. ед.ч., когато е употребено
самостоятелно; да анализират синтактичната
служба на конкретно неопределително местоимение в изречение; да редактират слабости, допуснати при употреба на неопределителни местоимения.
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Правилно: няколко колета
Неправилно: няколко колети

Правилно: няколко ученици
Неправилно: няколко ученика
Дай на някого тази ябълка!
вместо Дай някому тази ябълка!

В изречението: „… всяка държава има право да изразява мнение…“, с подчертаната дума обобщено се означава обект от
множество обекти – държави в Европейския съюз, без да се по
сочва нито една конкретна от тях. В изречението всяка изпъл
нява служба на определение. Съгласува се по род и число с дума
та, която пояснява (държава) – женски род единствено число.
Всяка е обобщително местоимение.
Обобщителните местоимения се образуват от въпроси
телни местоимения с помощта на представката вся- (все-),
съдържаща я, което се променя: кой – всякой, всеки; коя – всякоя, всяка, и др.

Овладяването на информация за обобщителните местоимения може да започне с анализ на
примери от таблицата на с. 49. Чрез беседа се
правят изводи за синтактичната служба на местоименията и за начина на тяхното образуване.
Особеностите в употребата на обобщителните местоимения се осмислят посредством изпълнение на задачи за анализ и редактиране на грешки при използване на обобщителни местоимения
в текста.

Видове обобщителни местоимения:

Видове

Единствено число

Форми

За лица и предмети

женски род

среден род

за трите рода

всеки
всякой

всяка
всякоя

всяко
всякое

всеки
всякои

всякакъв

всякаква

всякакво

всякакви

всичкия(т)

всичката

всичкото

всичките, всички

За предмети и животни
За признаци
За количество

Множествено число

мъжки род

всичко

Формата на обобщителното местоимение всичко се упот
ребява за предмети и животни: Всичко се променя.
Формите на обобщителното местоимение за количество
за мъжки, женски и среден род единствено число се употребя
ват винаги членувани: Всичкия памук купихме; Всичката вода изпихме; Всичкото ядене изядохме.
Формите за множествено число се употребяват както чле
нувани, така и нечленувани; двата варианта не се различават
по смисъл: Боядисах всички обувки; Боядисах всичките обувки.
Когато обобщителното местоимение всеки (всякой) (м.р.
ед.ч.) се употребява самостоятелно и се отнася за лице, има
падежни форми:
именителен падеж
винителен падеж
дателен падеж

всеки (всякой)
всекиго (всякого)
на всекиго, на всякого (всекиму, всякому)

Правила при употреба на обобщителни местоимения:
Вся- се пише и се изговаря с я в следните форми на обобщителното местоимение:
за лица и предмети;
всякой, всякоя (всяка), всякое (всяко), всякои
за признаци.
С й накрая се пише и се изговаря формата на обобщителното местоимение за м.р. ед.ч. – всякой.
С и накрая се пише и се изговаря формата на всякой за
множествено число – всякои.
Пред кратката форма на притежателното местоимение
ми, ти, му и др. обобщителното местоимение за количество в мн.ч. винаги се членува.
Вместо дателната форма всекиму се предпочита съчетание от предлога на и винителната форма на обобщителното местоимение – на всекиго.

всякакъв, всякаква, всякакво, всякакви
Всякой би могъл да влезе през отключената
порта.
Не знам дали би помогнал на всякои, които те
помолят за помощ.
Правилно: Откраднаха всичките ми пари.
Неправилно: Откраднаха всички ми пари.
Дай на всекиго заслуженото!
Вместо: Дай всекиму заслуженото!
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В класове, в които учениците се отличават
с изявени филологически способности, учителят
може да предпочете подход с преобладаваща дедукция. Обобщено се представят основните характеристики на обобщителните местоимения,
след което се поставя задача за самостоятелна
работа – да се открият и анализират граматичните признаци на обобщителни местоимения
в конкретен текст. Работата продължава по
групи, в които шестокласниците, подпомагани
от преподавателя, анализират особености в
употребата на обобщителни местоимения или
редактират грешки при тяхното използване в
речта.
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НЕОПРЕДЕЛИТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ. ОБОБЩИТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ
1. някаква – неопределително местоимение за
признаци ж.р. ед.ч.
няколко – неопределително местоимение за
количество
2. В първото изречение от текста думите
едно, един и една са употребени като неопределителни местоимения, защото чрез тях се изразява
неопределеност, а не единичност на определяните обекти. Във второто изречение думата една
е употребена като числително име. В последното изречение думата един е използвана като
неопределително местоимение.

УПРАЖНЕНИЯ

1. Определете вида и граматичните особености на нео
пределителните местоимения, които откривате в следния
откъс от стихотворение.
Някога, някога,
толкова някога,
колкото девет лета,
на някаква уличка,
с няколко думички
спря ме веднъж любовта.
Недялко Йорданов

С какво значение думите едно, една и един са из
2.
ползвани в следния откъс от приказка? В кои случаи те са
употребени като неопределителни местоимения? Обос
новете се.
Имало едно време една жена и един мъж. Те имали
само една дъщеря, която била много глезена. Не можела
ни да преде, ни гозба да сготви. Дошъл веднъж един мо
мък да я иска за жена.

3. Редактирани варианти на изреченията:
Никога не разчитам на някого, когото не позна
вам.
Мислиш ли, че на някого е известно какво смя
таме да правим?
Иван не е еди-кой си, а много уважаван човек.

Из народна приказка

3. Препишете изреченията и редактирайте допуснати
те грешки.
Никога не разчитам на някой, който не познавам.
Мислиш ли, че на някому е известно какво смятаме да
правим?
Иван не е еди-кого си, а много уважаван човек.
4. Прочетете откъса от ученическо съчинение. Какви
грешки в правописа на неопределителните местоимения от
кривате? Редактирайте цялостно текста в тетрадките си.
Планината е прекрасно място за отдих. Там се чуствам
спокоен понеже съм далече от некой неща като уроци, домашни работи, контролни. Когато съм в планината с
приятели е още по-добре. Щом ми се прииска да сподела
нещо с некой, до мене е не еди кой си, а близак човек. Така
не ми става скучно.

4. Редактиран вариант на текста:
Планината е прекрасно място за отдих. Там се
чувствам спокоен, понеже съм далече от някои за
дължения като уроци, домашни работи, контрол
ни. Когато съм в планината с приятели, е още
по-добре. Щом ми се прииска да споделя нещо с ня
кого, до мене е не еди-кой си, а близък човек. Така не
ми става скучно.

5. всеки – форма за лица и предмети
всяка – форма за лица и предмети
всички – форма за количество
всичкото – форма за количество
Обобщителните местоимения от изреченията са образувани от различни въпросителни местоимения с помощта на представката вся- (все-).
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5. Към кой вид принадлежат обобщителните местоиме
ния, употребени в следните изречения? Как са образувани
тези местоимения?
Защитата на Родината е въпрос на чест за всеки
българин.
Всяка втора къща в града има широк двор.
Деца от всички страни на света, подайте си ръцете!
Колата ще принадлежи на всеки, който може да я закупи.
Не бих извършил подлост за всичкото злато на света.
6. Направете морфологичен анализ на обобщителните
местоимения от упражнение 5.
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6. всеки – м.р. ед.ч.
всяка – ж.р. ед.ч.
всички – мн.ч.
всичкото – ср.р. ед.ч.

7. на всяка крачка – навсякъде
с всички сили – с голямо усилие
за всеки случай – при възможност
под всяка критика – много лошо
Примери за изречения:
На всяка крачка срещаме изхвърлени боклуци.
С всички сили ще се заемем с изпълнението на
задачите.
Ще изпълним обещанието си на всяка цена.

Има ли разлика между значенията на членуваните и
9.
на нечленуваните форми на обобщителното местоимение в
двойките изречения? Обосновете се.
1. група: Отговорих на всички въпроси. – Отговорих на всич
ките въпроси.
2. група: Поискаха всички доказателства. – Поискаха всички
те доказателства.

НО

8. Направете синтактичен анализ на изреченията (упр.
7). Каква е синтактичната служба на употребените обоб
щителни местоимения?

1. Препишете неопреде
лителните местоимения
от текста и им направете
морфологичен анализ.
Пред входа на сграда
та стоеше някакъв човек,
който изглеждаше стран
но облечен. Очевидно или
чакаше някого, или нещо
го притесняваше, защото
непрекъснато поглеждаше
часовника си и тихичко си
тананикаше някаква ме
лодия.

ЗА ДОМАШ

7. Какво означават изразите: на всяка цена; на всяка крачка; с всички сили; за всеки случай; под всяка критика? Включе
те три от изразите в измислени от вас изречения.

2. Изяснете смисъла на
поговорките: Всяко зло за
добро; Всяка коза за свой
крак; На всяка манджа меродия. Напишете текст,
като използвате за загла
вие една от тях. Изяснете
употребата на обобщител
ните местоимения в тек
ста.

1. В кой ред НЕ е употре
бено неопределително мес
тоимение?
А) Видях някаква жена да
влиза в третия вход на блока.
Б) На закачалката висеше
нечие старо и скъсано палто.
В) Може би никой от класа
няма да успее да реши задача
та.
Г) Някои си мислят, че е
твърде лесно да си ученик в 6.
клас.
2. В кое изречение има
грешка?
А) Продадоха ми няколко би
лета за концерта.
Б) Донесете няколко стола
от кухнята!

В) Преди да купя, ще разгле
дам няколко колана.
Г) Няколко полети бяха от
ложени за утре.
3. В кое изречение има
грешка?
А) В кафенето вкупом нахъл
таха неколцина младежа.
Б) Десет пожарникари прис
тигнаха точно навреме.
В) В дискотеката срещнах
няколко ученици.
Г) Мечтата ми е да се запоз
ная с неколцина футболисти.
4. В кое изречение е упот
ребено обобщително место
имение?
А) Ще хапна за закуска какво
да е от продуктите в хладил
ника.

8. В изреченията обобщителните местоимения са употребени като определения.

9. Членуваните форми на обобщителните
местоимения в изреченията означават: даден
е отговор на всеки един от въпросите; поискано е
всяко едно от доказателствата.
Нечленуваните форми на обобщителните
местоимения означават: даден е отговор на ця
лата съвкупност от въпроси; поискано е цялото
количество информация.

Б) Ще хапна за закуска от
всичко, което харесам в хла
дилника.
В) Нищо от продуктите в
хладилника не ми харесва за за
куска.
Г) В хладилника виждам ня
какъв салам, от който ще хап
на за закуска.
5. В кой ред е допусната
грешка?
А) Всяка минута умира по
една звезда.
Б) Ще дам на всекиму дъл
жимото.
В) Всеки е длъжен да внима
ва.
Г) Това е българска грамати
ка за всекиго.
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Решения на задачите за домашна работа

Отговори на тестовите задачи
1.
2.
3.
4.
5.

В
Г
А
Б
Б

1. някакъв – за признаци м.р. ед.ч.
някого – за лица и предмети м.р. ед.ч. вин.
падеж
нещо – за предмети и животни
някаква – за признаци ж.р. ед.ч.
2. всяко зло за добро – трябва да се надяваме, че
не само лоши неща могат да ни се случат в живота
всяка коза за свой крак – всеки трябва да върши собствената си работа
на всяка манджа меродия – меси се навсякъде
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ЗВУКОВИ ПРОМЕНИ В ДУМАТА. ПРОМЕНЛИВО Я

За преподаването на проблематиката по темата от учебното съдържание в 6. клас „Звукови
промени в думата. Променливо я” в примерното
годишно разпределение се предлагат 2 часа за
нови знания и 1 час за упражнение.

Предстои да научите какво е
променливо я. Ще разберете
как се пишат и се изговарят
правилно думите, които
съдържат променливо я.

Образователни цели:
•• да се припомнят изучени в 5. клас звукови
промени, които настъпват в устната реч;
учениците да се запознаят с явлението
променливо я в българския език; да осмислят условията, при които е нормативно
правилно редуването я – е;
•• да се овладеят умения за редактиране на
правописни и на правоговорни грешки,
свързани с прилагането на правилото за
променливо я;
•• да се осмисли значимостта на откритията, които променят вижданията на човека за света и за природата.

Веселин Ханчев
(1919 – 1966)
Български поет,
публицист и
преводач.

Колоната на Христофор Колумб,
Барселона

акостєрам – за кораб:
пристигам, спирам на брега

Нови понятия:
променливо я

ЗВУКОВИ ПРОМЕНИ В ДУМАТА.
ПРОМЕНЛИВО Я

Поет
Да бъдеш Колумб
всеки миг от живота си.
Да откриваш земи и звезди,
да откриваш
пространства и хора.
В сърцето си малко
да сложиш големия свят

и далечните пътища.
Да търсиш
и все недоволен да бъдеш,
да имаш,
но все към незнайни земи
да отплуваш […].
Веселин Ханчев

Експедициите на
Христофор Колумб
Христофор Колумб е роден през 1451 г. в Генуа. Ко
лумб бил убеден, че Земята има кръгла форма и че ако
плава на Запад, ще достигне побързо до Азия.
Първата експедиция на мореплавателя с екипаж от
90 души е през 1492 – 1493 г. Корабите „Санта Мария“,
„Пинта“ и „Ниня“ потеглят на 3 август 1492 г. от Ка
нарските острови. Когато достигат земя, Колумб бил
убеден, че това са западните брегове на Индия, но всъщ
ност били Бахамските острови, близо до Северна Амери
ка. Там Колумб акостира на 12 октомври 1492 г.
Втората експедиция от 1493 – 1496 г. се състои от 17
кораба и повече от 1500 души екипаж. Достигат остро
вите Доминик и Гваделупа, някои от Малките Антилски
острови и остров Пуерто Рико.
Третата експедиция (1498 – 1500) се състои от 6 ко
раба, 3 от които плават през Атлантическия океан.
Достигат остров Тринидат, устието на река Ориноко
и полуостров Пария. С това се поставя началото на
опознаването на Южна Америка.
През 1502 – 1504 г. Колумб организира четвърта експеди
ция, която включва 4 кораба. С тях на 15 юни 1502 г. дос
тига остров Мартиника, а след това и карибските брегове
на Хондурас, Никарагуа, Коста Рика и Панама.
Из енциклопедия

Кои са общите моменти в темите на двата текста?
Какво означава „да бъдеш Колумб“ според стихотворението?
Какъв е Колумб като изследовател според втория текст?
В какво се изразява приносът на Колумб като мореплавател?
Разкажете пред съучениците си за значимо откритие, което
според вас ще бъде направено в близко бъдеще.
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Учениците се запознават със съдържанието на
двата текста и провеждат дискусия върху въп
росите след тях. Проблемът, който обединява
поетичната творба и научния текст, е откри
вателството. Всеки ученик има възможност да
изкаже мнение относно това, което превръща
обикновения човек в откривател; да оцени усилията на изследователи като Хр. Колумб. Чрез дискусията се реализират междупредметни връзки
(откритията на Христофор Колумб като обект
на изучаване по учебния предмет география и икономика).
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Припомнете си какви звукови промени настъпват с думите
в устната реч. Какво е подвижно ъ, какво – непостоянно ъ?
В стихотворението на Веселин Ханчев „Поет“ е употребена
думата свят (В сърцето си малко да сложиш/големия свят). Свят
е едносрична дума. В други форми на думата, както и в думи със
същия корен, я се редува с е. Мястото на ударението в тези
думи се променя: свят – световѓ – светївен. В думите свят,
светове, световен наблюдаваме променливо1 я.
В някои думи я е постоянно и не се редува с е: поляна – поляни,
приятел – приятели, княз – князе, яма – ями, ярък – ярки.

Променливо я е ново за шестокласниците понятие. За въвеждането и изясняването му учителят може да използва примерите от Учебника.
Акцент при представяне на новото явление е
чрез наблюдение и анализ да се достигне до извод
за условията (звуково обкръжение, ударение), при
които я преминава в е или се запазва в различни
форми на думата или в нейни сродни думи.
На второ място, изяснява се защо в някои думи
не се наблюдава редуване я – е (непроменливо я).
Въвеждането и изясняването на понятието
променливо я може да стане и чрез проблемна ситуация. По време на дискусията (вж. с. 52) учителят наблюдава речта на шестокласниците, следи
за правоговорни грешки, допускани под влияние
на местен диалект, небрежен изговор и др., при
думи с променливо я. Записва на дъската думи с
променливо/непроменливо я, с помощта на които изяснява новото понятие.
Наблюденията се обобщават с помощта на
таблиците в учебника (Правила за изговор и правопис на думи с променливо я).

Променливо я:
запазва се в някои форми
на думата, а в други нейни
форми или в думи със съ
щия корен преминава в е;
редуването я/е зависи
от определени условия
– място на ударението,
звуково обкръжение и др.

Правила за изговор и правопис на думи с променливо я:
Променливо я се пише и се изговаря като я, когато:
бял, сняг
е в едносрична дума
е под ударение пред твърда сричка
млџко, лџто
е под ударение в последна сричка
голџм, вървџл
Променливо я се пише и се изговаря като е, когато:
ударението не пада върху я
млекђ, летђ
се намира пред мека сричка или пред
бѓли, смѓшен
съгласните ж, ч, ш, й
пречка, снежна,
смешно, смейте се

Твърда сричка – сричка,
която съдържа гласните а,
ъ, о, у.

Мека сричка – сричка, която
съдържа гласните е, и.

Изключения: хляб – хлѓбна, цвят – цвѓтна; плясвам – да
плѓсна, крясвам – да крѓсна; четях – четяхме, плетях – плетяхме;
пламтящ – пламтящи, висящ – висящи и др.
Изговор и правопис на често срещани думи с променливо я:
Части на речта
съществителни имена
прилагателни имена
глаголи, нелични форми на глагола
(причастия)
местоимения

правилно
мярка
мерки
бял
бели
вървях
вървял
вървели
тяхно
техни

неправилно
мерка
мярки
бел
бяли
вървех
вървел
вървяли
техно
тяхни

В часове по различни учебни предмети често използваме
думи с променливо я: завладявам – завладени (територии); изобразявам – изображение; деля – деление; тяло – тела; желязо – железен; светлосянка – светлосенки, и др.
Когато се затрудняваме да определим как се пишат и се из
говарят думи с променливо я, правим проверка в правописен
или в правоговорен речник.
1

Думата променливо се произнася с ударение върху и: променлєво.

53

През следващия етап от хода на урока се формират умения у учениците за прилагане на правилото за променливо я, както и за разпознаване
на случаите, при които има изключения от това
правило.
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ЗВУКОВИ ПРОМЕНИ В ДУМАТА. ПРОМЕНЛИВО Я
2. света (свят – светя): променливо я се изговаря и се пише като е, защото ударението не
пада върху я;
местните (място – местните): променливо я
се изговаря и се пише като е, защото е пред мека
сричка;
видели (видял – видели): променливо я се изговаря и се пише като е, защото е пред мека сричка;
успели (успял – успели): променливо я се изговаря и се пише като е, защото е пред мека сричка.

1. Такива думи са например: големия (голям),
брегове (бряг), някои (нещо).

УПРАЖНЕНИЯ

3. Думи с подвижно ъ: връх – върхове; първите
– пръв; думи, при които има несъответствие
между изговор и правопис: местните, известно
(струпване на съгласни звукове).

1. В двата текста (вж с. 52) потърсете други думи с про
менливо я. Обяснете техния изговор и правопис.
2. Открийте думи с променливо я в следния текст. Запи
шете на кои условия се подчиняват изговорът и правописът
на променливо я като я или като е.
Еверест е найвисокият връх на света (8850 м). Мест
ните хора го наричат на своя език Джомолунгма – „Бо
гинята майка на света“. Сред първите, опитали се да
покорят Еверест, са британските алпинисти Джордж
Мелъри и Андрю Ървин. През 1924 г. хората от експе
дицията ги видели как се отправят към върха. Скоро
облаците скрили фигурите на двамата мъже. И до ден
днешен не е известно дали са успели да стигнат върха.
От текста към упражнение 2 дайте примери за думи:
които съдържат подвижно ъ;
при които има несъответствие между изговор и правопис.
Препишете думите в тетрадките си. Срещу всяка
4.
дума запишете формата є за мн.ч.
1. група: цвят, грях, място, вятър
2. група: засмян, изпял, вървял, посял
3. група: сляпа, зряла, дясна, лятна
3.

4. – 5. цвят – цветове, грях – грехове, място –
места, вятър – ветрове;
засмян – засмени, изпял – изпели; вървял – вър
вели, посял – посели;
сляпа – слепи, зряла – зрели, дясна – десни, лят
на – летни.

5. Включете думите, които записахте (упр. 4), в измисле
ни от вас изречения.
6. Състезавайте се! Начертайте таблицата в тетрадки
те си и я попълнете с форми на посочените думи.
думи със същия корен, при
които променливо я се
пише и се изговаря като я
звяр
смятам
пясък

6. звяр – звярът; озверял, зверове, зверски;
смятам – пресмятам, смятал; сметна, сметка;
пясък – пясъкът, пясъци; песъчлив, опесъчен.

8. Редактиран вариант:
От незапомнени времена хората обичали да
мечтаят. За живот без студ, глад и болести. За
магическа пръчка, която да решава всяка труд
ност и всеки заплетен случай. Да се движат по-бър
зо, да летят като птиците.
В древността живял архитектът Дедал. Толко
ва изкусен бил той, че скрепил с восък изкуствени
криле за себе си и за своя син Икар. И политнали, за
да избягат от остров Крит, където били пленени.
Въпреки предупрежденията на бащата опиянени
ят от преживяното Икар се втурнал високо в не
бето към слънцето. Восъкът се разтопил от слън
чевите лъчи и летецът паднал в морето. Загинал.
Но не загинала мечтата на хората да летят. И да
търсят брод към неизвестното.
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думи със същия корен, при
които променливо я се
пише и се изговаря като е

Докажете, че думите тояга, лекар, век, обява не съ
7.
държат променливо я.
8. Препишете текста в тетрадките си, като поставите
на празните места в думите я/е.
От незапомн...ни времена хората обичали да мечта
ят. За живот без студ, глад и болести. За магическа
пръчка, която да решава вс...ка трудност и вс...ки зап
летен случай. Да се движат побързо, да летят като
птиците.
В древността жив...л архитектът Дедал. Толкова из
кусен бил той, че скрепил с восък изкуствени криле за
себе си и за своя син Икар. И политнали, за да изб...гат
от остров Крит, където били пленени. Въпреки предуп
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7. Задачата се изпълнява, като се променя
формата на дадените думи или се търсят думи
за проверка със същия корен например: тояга –
тояги, тояжка; лекар – лекарство, лекувам; век –
векове, вечен; обява – обявен, обяви, обявявам.

9. Обеззвучаване на звучна съгласна в края на думата: студ – студът, глад – гладен, брод – бродя;
струпване на съгласни звукове (тт): древност
та (древност – та); неизвестното – неизвестен;
обеззвучаване на звучна съгласна пред беззвучна
съгласна: втурнал (проверка в правописен речник)
промяна в изговор на гласен звук извън ударение: където (проверка в правописен речник).

Из енциклопедия

10. Редактирайте изреченията в тетрадките си. Кои усло
вия за употребата на променливо я не са спазени в сгрешени
те думи?
Дошла есента, заваляли първите дъждове.
Ще ни трябват още некои неща за екскурзията.
Трябва да изкореним изгорялите храсти.
Дедо Петър седи на пейката и говори с децата.
Как ваши близки и приятели изговарят думи с промен
11.
ливо я (например бял, хляб, всякакъв, мляко, сняг...)? Сравнете
този изговор с изговора според правилата за променливо я.
Прочетете отново текста „Експедициите на
12.
Христофор Колумб“. Представете в таблица четирите пъ
тешествия на изследователя – години, брой кораби/екипаж,
достигнати територии. Върху картата на Северна и на
Южна Америка открийте и обозначете географските мес
та, споменати в текста.

1. Кое твърдение е вярно?
А) Променливо я се пише и
се изговаря като я или като е.
Б) Всяко я, което срещаме в
думите, е променливо я.
В) Редуването на я/е в думи
с променливо я е случайно.
Г) Изговорът на променливо
я зависи само от ударението
в думата.
2. В думата грешен про
менливо я се изговаря като
е, защото:
А) Я е извън ударение.
Б) Я е пред съгласната ш.
В) Думата е едносрична.
Г) Думата е многосрична.

3. В думата изпял промен
ливо я се изговаря като я, за
щото:
А) Думата е едносрична.
Б) Думата е многосрична.
В) Я е под ударение.
Г) Я се намира пред съгласна
та л.
4. В коя от думите има
променливо я?
А) сеяч
Б) орляк
В) ясен
Г) обяд

НО

9. От текста към упражнение 8 посочете думи, при кои
то се наблюдава несъответствие между изговор и правопис.
Направете проверка.

11. Задачата има изследователски характер.
1. Кои от подчертаните
думи в текста съдържат
променливо я? На кои усло
вия се подчинява правопи
сът на я/е в тези думи?
На 27 октомври 1934
година с активното учас
тие на български приро
дозащитници част от
планината Витоша е обя
вена за парк. Границите
на парка са променяни
няколко пъти и днес об
хващат цялата планина с
площ 27 079 хектара.

ЗА ДОМАШ

режденията на бащата опи...неният от прежив...ното
Икар се втурнал високо в небето към слънцето. Восъ
кът се разтопил от слънчевите лъчи и летецът паднал
в морето. Загинал. Но не загинала мечтата на хората
да летят. И да търсят брод към неизвестното.

12. Експедиция № 1 (1492 – 1493 г.): състои се
от корабите „Санта Мария”, „Пинта” и „Ниня”
и 90 души екипаж; достига до Бахамските острови.
Експедиция № 2 (1493 – 1496 г.): състои се от
17 кораба и повече от 1500 души екипаж; достига до островите Доминик и Гваделупа, някои
от Малките Антилски острови и остров Пуерто Рико.
Експедиция № 3 (1498 – 1500 г.): състои се от
6 кораба; достига до остров Тринидат, устието на река Ориноко и полуостров Пария.
Експедиция № 4 (1502 – 1504 г.): състои се
от 4 кораба; достига до остров Мартиника,
карибските брегове на Хондурас, Никарагуа,
Коста Рика и Панама.

2. Потърсете информа
ция за значими открития
на български изследовате
ли. Представете откри
тията чрез презентация
или табло. Използвахте ли
думи с променливо я?

5. В кое изречение е допус
ната грешка?
А) Бях помолен да напусна ки
носалона.
Б) Хората видели стадото
да се спуска към селото.
В) Принцът паднал на колене
пред принцесата.
Г) Тези панталони са много
тясни за мен.
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Отговори на тестовите задачи
1.
2.
3.
4.
5.

А
Б
В
Г
Г

10. Дошла есента, завалели първите дъждове.
Ще ни трябват още някои неща за екскурзията.
Трябва да изкореним изгорелите храсти.
Дядо Петър седи от два часа на пейката и го
вори с децата.

Решения на задачите за домашна работа
1. обявена – думата не съдържа променливо я
промѓняни (промяна) – променливо я е пред
мека сричка
няколко (неколцєна) – променливо я е под ударение пред твърда сричка.
2. Задачата е изследователска. Учениците
прилагат в собствен текст правилото за променливо я.
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ОБОБЩИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ
За обобщителните упражнения към 3. раздел в
примерното годишно разпределение е предвиден
1 час.
2. Местоименията което, която, който служат за връзка между прости изречения в сложно
изречение. Местоименията някаква и този изпълняват синтактичната служба на определения.
3. Местоименията което, която, който служат за връзка между простите изречения в сложното изречение – в първо, във второ и в четвърто изречение на текста. Местоимението този
служи за връзка между първото и второто изречение на текста.

1. В текста са употребени следните местоимения:
което – относ. мест. за лица и предмети
ср.р. ед.ч.
някаква – неопред. мест. за признаци ж.р. ед.ч.
този – показ. мест. за близки лица и предмети м.р. ед.ч.
която – относ. мест. за лица и предмети
ж.р. ед.ч.
който – относ. мест. за лица и предмети
м.р. ед.ч. им.п.
ОБОБЩИТЕЛНИ
УПРАЖНЕНИЯ
УПРАЖНЕНИЯ

5. Задачата е свързана с прилагане на знания и
умения по морфология за изучените местоимения и по синтаксис – за синтактичната служба на
местоименията в изречения.

1. Препишете местоименията от текста в тетрадките
си и им направете морфологичен анализ.
2. Определете синтактичната служба на местоименията
в изреченията.
3. Посочете кои от местоименията служат за връзка
между:
– простите изречения в сложното изречение;
– отделните изречения в текста.

6. В текста преобладават въпросителни местоимения за признаци – каква (3 пъти), какво (1
път), какви (1 път). Иван Вазов ги употребява, за
да изрази своето възхищение от красотата на
планината Витоша и преклонението си пред величието на природата.

4. Препишете в тетрадките си двете колони. Свържете
вида на местоименията с предложените примери.
показателно местоимение
нечие, нещо, някои
въпросително местоимение
какъвто, който, чиито
относително местоимение
такъв, ония, толкова
отрицателно местоимение
всеки, всякакъв, всичкото
неопределително местоимение
коя, чий, колко
обобщително местоимение
ничия, нищо, никой
5. Образувайте три изречения, като използвате местои
мения от упражнение 4. Определете синтактичната служба
на местоименията в измислените от вас изречения.

7. Задачата изисква две от местоименията в
текста към упр. 6 да се включат във въпросителни изречения по цел на изказване.
8. Задачата е с повишена трудност.
На концерта бяха дошли много хора, които ап
лодираха бурно изпълненията на великия цигулар.
През целия ден слънцето се криеше зад тъмни
облаци, които предвещаваха буря.
Птиците кръжаха бавно над планинския връх,
който беше покрит с преспи сняг.
За връзка между простите изречения в сложните изречения са употребени относителни местоимения.

Прочетете текста и изпълнете упражнения 1 – 3.
Александрийският фар е едно от чудесата на древния
свят, което е имало някаква практическа цел. Този фар
бил висока постройка, която се намирала в пристанището на Александрия, Древна Гърция. Военачалникът Александър Велики е основал града през 331 г. пр.н.е. Гръцкият
управител на Египет, който приема името Птолемей І,
е един от пълководците на Александър Велики. Именно
Птолемей нарежда изграждането на фара да започне през
290 г. пр.н.е.

6. Посочете какви местоимения преобладават в следния
текст. С каква цел са употребени?
Каква живописност, какво разнообразие, каква чудна
хубост представлява видът на Витоша при разните
осветления през деня във всичките годишни времена!
Каква наслада за очите, какви ласкаещи взора картини,
постоянно менливи от играта на светлината и сенките
по нейните зелени плещи и рамена!
Иван Вазов

7. Две от местоименията (упр. 6) включете в измислени
от вас въпросителни изречения.
Преобразувайте следните прости изречения в слож
8.
ни, като използвате за връзка местоимения. Определете
вида на всяко местоимение.
На концерта бяха дошли много хора. Всички аплодира
ха бурно изпълненията на великия цигулар.
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4. Учениците трябва да приложат знанията си за изучените в 6. клас местоимения,
като свържат вида на местоименията с предложените примери във втората колона.
показателно местоимение
такъв, ония, толкова
въпросително местоимение
коя, чий, колко
относително местоимение
какъвто, който, чиито
отрицателно местоимение
ничия, нищо, никой
неопределително местоимение
нечие, нещо, някои
обобщително местоимение
всеки, всякакъв, всичкото
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10. 1. група: Каква е тази книга? – пита се за
признак
Чия е тази книга? – пита се за притежание
Коя е тази книга? – пита се за предмет
2. група: Чии интереси защитават? – пита се
за притежание
Кои интереси защитават? – пита се за предмет
Какви интереси защитават? – пита се за
признак

В изречението устно поставете последователно вся
10.
ко от предложените местоимения. Посочете как се променя
смисълът на изречението.
1. група: … е тази книга?
каква, чия, коя
2. група: … интереси защитават?
чии, кои, какви
11. На празното място в следните изречения устно поста
вете подходящата форма на местоименията.
Ученикът,......... спаси птичката, получи похвала.
(който/когото)
Видях спортиста,……… успехи впечатляват.
(чийто/чиито)
Това е учителят,……… получих похвала.
(от който/от когото)
……… от тях тръгнаха бързо към автобуса.
(Някой/Някои)
Детето не потърси помощ ……… .
(от никой/от никого)
12. Определете вида на местоименията, които употребих
те в изреченията към упражнение 11.
13. Обяснете на какво се дължи двусмислицата в изречени
ята. Препишете ги, като редактирате грешките в тях.
Младежът се приближи към автомобила, който държеше книга в ръка.
Децата се затичаха към стаите, които бяха закъснели
за час.
Девойката разказа за случката, която беше силно притеснена.

НО

9. Запишете правилната форма на въпросителното мес
тоимение в следните изречения.
С кой/С кого ще ходите на кино след училище?
Кой/Кого изпитаха днес по история и цивилизации?
На кому/На кого помогна при подготовката за теста?
Кой/Кои позвъни на вратата?

1. Прочетете текста.
Открийте употребените
местоимения и им напра
вете морфологичен анализ.
Ако погледнете на кар
тата, ще видите, че Вра
чанският Балкан е един
планински клон, който се
отделя от Стара пла
нина и отива право на
север. Целият гребен е
набит и наострен с диви
синкави канари. Дълбоки
долове го пресичат на
няколко места и дават
проход на стръмни и
лоши пътеки за навътре
в планината. Из такъв
един проход, между сър
дити и стръмни ярове,
беше и нашата пътека.
Из тоя дол именно са бя
гали Ботевите другари и
са търсили спасение в пу
щинаците или из кошари
те. След половин час ние
се изгубихме в планина
та. Високи чуки отвред
ни заградиха. Никакво чо
вешко жилище, никакъв
признак от култура.

ЗА ДОМАШ

През целия ден слънцето се криеше зад тъмни облаци.
Те предвещаваха буря.
Птиците кръжаха бавно над планинския връх. Той
беше покрит с преспи сняг.

9. С кого ще ходите на кино след училище?
Кого изпитаха днес по история и цивилизации?
На кого помогна при подготовката за теста?
Кой позвъни на вратата?
11. Ученикът, който спаси птичката, получи
похвала.
Видях спортиста, чиито успехи впечатляват.
Това е учителят, от когото получих похвала.
Някои от тях тръгнаха бързо към автобуса.
Детето не потърси помощ от никого.
12. който – относително местоимение за
лица и предмети
чиито – относително местоимение за притежание
когото – относително местоимение за лице
някои – неопределително местоимение за
лица и предмети
никого – отрицателно местоимение за лице
13. Двусмислицата в изреченията се дължи
на неправилен словоред.
Примерни отговори:
Младежът, който държеше книга в ръка, се
приближи към автомобила.
Децата, които бяха закъснели за час, се затича
ха към стаите.
Девойката, която беше силно притеснена, раз
каза за случката.

Иван Вазов

2. Създайте текст, в
който описвате любимо
място сред природата, чес
то посещавано от вас. Оп
ределете граматичните
особености на местоиме
нията, които сте употре
били.

Решения на задачите за домашна работа

14. Препишете ученическото съчинение и редактирайте
грешките.
Вчера в парка видях един възрастен човек който не се
чувстваше добре. Беше седнал на една пейка. Никои от
преминаващите хора не се спря, за да му помогне. Забелязах, че старецът с надежда поглеждаше наоколо. Спрях се
и го попитах с къкво мога да му помогна. Той притеснено
се усмихна и ми благодари. Обясни, че се връща от пазар,
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14. Вчера в парка видях един възрастен човек, кой
то не се чувстваше добре. Беше седнал на една пейка.
Никой от преминаващите хора не се спря, за да му
помогне. Забелязах, че старецът поглеждаше наоко
ло. Спрях се и го попитах с какво мога да му помогна.
Той притеснено се усмихна и ми благодари. Обясни,
че се връща от пазар, а чантата му е много тежка.
Уморил се много. С готовност взех чантата и му по
могнах до автобусната спирка. Човекът се зарадва,
че има добри деца, чиито родители са ги възпитали
да помагат на възрастните.

1. Изучени в 6. клас местоимения:
който – относит. мест. за лица и предмети
м.р. ед.ч.
няколко – неопред. мест. за количество
такъв – показ. мест. за признаци м.р. ед.ч.
тоя – показ. мест. за близки лица и предмети
м.р. ед.ч.
никакво – отриц. мест. за признаци ср.р. ед.ч.
никакъв – отриц. мест. за признаци м.р. ед.ч.
Изучени в 5. клас местоимения:
се – възвр. лично мест. вин.п. кратка форма
го – лично мест. 3 л. ед.ч. м.р. вин.п. кратка
форма
нашата – притеж. мест. 1 л. ед.ч. ж.р. пълна
форма
ние – лично мест. 1 л. мн.ч. им.п.
ни – лично мест. 1 л. мн.ч. вин.п. кратка форма
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ОБОБЩИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ
15. Който е относително местоимение и пред
него се пише запетая в изречението.
Никой е отрицателно местоимение. В случая
се пише с й, защото е в м.р. ед.ч.
Какво е въпросително местоимение.
Чиито е относително местоимение. Съгласува се с родители. В изречението пред местоимението се поставя запетая.

ОБОБЩИТЕЛНИ
УПРАЖНЕНИЯ

16. Примери с думи, които съдържат променливо я:
лятна – летен; бряг – брегове; вятър – ветро
ве; мястото – места; всеки – всяка; протягаше
– протегна; пясъка – песъчинка, и др.

а чантата му е много тежка. Уморил се много. С готовност взех чантата и му помогнах до автобусната спирка.
Човекът се зарадва, че има добри деца чийто родители са
ги възпитали да помагат на възрастните.
15. Определете вида на местоименията, при чиято упот
реба ученикът е допуснал грешка (упр. 14).
16. В съчинението на шестокласник открийте думи с про
менливо я. Срещу всяка от думите запишете нейни форми.
Беше топла лятна сутрин и ние се разхождахме по морския бряг. Слаб вятър подухваше откъм морето. Говорехме си оживено и решихме да съберем миди. Мястото беше
подходящо, защото водата през нощта беше изхвърлила
много миди и водорасли. Всеки протягаше ръка към пясъка и вземаше мидички. Скоро събрахме доста и решихме
да се приберем в хотела.
17. Препишете в тетрадките си следните изречения и
редактирайте допуснатите грешки при употребата на
променливо я.
Всички успяли да достигнат до финала на кроса.
Дълго вървяли туристите, докато стигнат до хижата.
Върховете на дърветата бяха обляни от първите лъчи
на слънцето.
Бляснали светкавиците и изведнъж се чул страшен гръм.
В тетрадките си напишете текст, в който да раз
18.
кажете за книгата, която четете в момента. Подгответе
презентация, чрез която да представите книгата и нейния
автор пред съучениците си.

17. Всички успели да достигнат до финала на
кроса.
Дълго вървели туристите, докато стигнат до
хижата.
Върховете на дърветата бяха облени от първи
те лъчи на слънцето.
Блеснали светкавиците и изведнъж се чул стра
шен гръм.
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18. Задачата е свързана с подготовка на проект, като учениците се разделят на групи.
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Отговори на тестовите задачи
Вариант 1
1.
В
2.
Б
3.
А
4.
В
5.
А
6.
В
7.
Г
8.
А
9.
В
10.
Б

ВАРИАНТ 1
Прочетете текста и решете задачи 1 – 3.
Земята е нашият малък, крехък, синьобял свят, изгубен в един космически океан,
който се простира дори отвъд найсмелите ни представи. Това е само един свят сред
толкова много други. Той може би има значение само за нас. Земята е нашият дом,
нашият родител. Тук се е появил и развил животът такъв, какъвто го познаваме ние.
На този свят сме развили у себе си страстта към изследването на Космоса. На него
– с мъка и без каквито и да било гаранции – изграждаме съдбата си.

Вариант 2
1.
В
2.
Г
3.
Б
4.
А
5.
Б
6.
Б
7.
Б
8.
Г
9.
Б
10.
Г

Карл Сейгън

1. Колко показателни местоимения са упот
ребени в текста?
А) 2
Б) 3
В) 4
Г) 5
2. Определете вида на местоимението, кое
то служи за връзка между простите изрече
ния в първото сложно изречение.
А) въпросително местоимение
Б) относително местоимение
В) отрицателно местоимение
Г) неопределително местоимение
3. Каква синтактична служба изпълнява под
чертаното местоимение във второто из
речение?
А) подлог
Б) допълнение
В) определение
Г) обстоятелствено пояснение
4. В кой ред са записани само отрицателни
местоимения?
А) никой, някакъв, онзи
Б) всеки, какъвто, ничий
В) нищо, никого, николко
Г) никакъв, някому, всякакви
5. В кое изречение е допусната грешка при
употребата на местоимение?
А) Наградиха отбора по лека атлетика, чий
то успехи са големи.
Б) Поздравих чичо Иван, чийто син зае първо
място в състезанието.
В) Това е детето, чийто баща е учител в на
шето училище.
Г) Поканиха в училище писателя, чийто ро
ман прочетохме всички.

6. В кое изречение НЕ е употребено неопреде
лително местоимение?
А) Някой бързо се затича към двора.
Б) Някакво чудно ухание се разнасяше из полята.
В) Всякакви шумове изпълваха есенната гора.
Г) Нечий глас се чу откъм коридора на залата.
7. В кое изречение НЯМА грешка в правописа
на местоимението?
А) Не направих никъкви грешки при решаване
на задачите.
Б) Някои човек ще разкаже историята на града.
В) Музеят, които разгледахме, ме впечатли
много.
Г) Книгите, които прочетох през лятото, са
интересни.
8. Посочете изречението, в което е допусна
та грешка при употребата на местоимение.
А) Много харесвам града, когото посетихме
днес.
Б) Всички се обърнаха към победителя, кого
то извикаха на сцената.
В) Брат ми е човекът, на когото разчитам
винаги.
Г) Приятелят е този, с когото споделяме
всичко.
9. В кой ред всички думи съдържат промен
ливо я?
А) бряг, хиляди, сянка
Б) поляна, коляно, пясък
В) място, вяра, дясна
Г) желязо, орляк, крясък
10. В кое изречение е допусната грешка в
правописа на дума с променливо я?
А) В града дълго време живели синовете на
строителя.
Б) Дърветата побеляли от първия сняг, нава
лял през нощта.
В) Птиците летели над нивята и търсели храна.
Г) Изведнъж видели промяната в природата
около тях.
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Скала за оценяване:
За всеки верен отговор се получава по 1 точка.
9 – 10 точки – Отличен
7 – 8 точки – Много добър
5 – 6 точки – Добър
4 точки – Среден
0 – 3 точки – Слаб
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СЕГАШНО ДЕЯТЕЛНО ПРИЧАСТИЕ. МИНАЛО СТРАДАТЕЛНО ПРИЧАСТИЕ
Четвъртият раздел в Учебника се състои от
шест урочни разработки – „Сегашно деятелно
причастие. Минало страдателно причастие”,
„Деепричастие”, „Минало неопределено време”,
„Минало предварително време”, „Бъдеще време
в миналото”, „Съюз. Междуметие. Частица”. Разделът включва и обобщителни упражнения, към
които се предлагат два варианта на задачи за
проверка и оценка на знанията и на уменията,
придобити в раздела.
След като в 5. клас се
запознахте с две от
причастията в българския език,
сега предстои да научите за
още две – сегашно деятелно и
минало страдателно.

За преподаването на проблематиката по темата от учебното съдържание в 6. клас „Сегашно
деятелно причастие. Минало страдателно причастие” в примерното годишно разпределение
се предлагат 2 часа за нови знания и 2 часа за упражнение.

Образователни цели:
•• шестокласниците да овладеят знания за
същността, граматичните признаци и особеностите в употребата на сегашните
деятелни причастия и на миналите страдателни причастия;
•• да се развият у учениците умения: да разпознават и да образуват сегашни деятелни
причастия и минали страдателни причастия; да спазват особеностите в правописа, в правоговора и в употребата на сегашното деятелно причастие и на миналото
страдателно причастие;
•• подрастващите да се запознаят с начините за оптимално разпределение на личния
си бюджет; да осмислят ролята на спестяването като средство за натрупване на
парични средства, които да бъдат използвани целесъобразно за важни и смислени покупки.

Нови понятия:
сегашно деятелно причастие
минало страдателно причастие
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СЕГАШНО ДЕЯТЕЛНО ПРИЧАСТИЕ.
МИНАЛО СТРАДАТЕЛНО ПРИЧАСТИЕ

Какво да правим с
парите, които имаме?
Въпросът изглежда твърде лесен. Всеки може да от
говори, че с парите се прави нещо много просто – хар
чат се. Но дали това е единственият отговор? Да по
мислим върху още въпроси.
Кога се налага да спестяваме?
Представете си следната ситуация. Искате да има
те нов GSM апарат. Той обаче е недостъпен за вас,
защото струва 230 лв., а вие разполагате само с 200 лв.
Всяко разсъждаващо дете може да измисли подходящ
начин за решаване на проблема. Например в случай, че
никой не е в състояние да ви осигури нужните средства,
известно време ще се наложи да спестявате от т.нар.
джобни пари.
Каква е разликата между каприз и необходимост?
Рекламите от предавания по телевизията непрекъс
нато предлагат найразлични продукти за деца – от лук
созни играчки до конструктори, електронни игри и скъ
па техника. Нормално е да искате да си купите такива
желани неща. Но трябва да знаете, че да притежавате
скъпи играчки, е просто каприз, а да дадете пари, за да
си набавите храна, дрехи, обувки и учебни материали, е
необходимост.
Какво е отношението между цена и стойност?
За да разберете това отношение, трябва да се за
мислите как за малко повече похарчени пари можете
да получите поголяма стойност. Например, ако купите
поскъпа футболна топка, тя със сигурност ще бъде
подълго време здрава, отколкото поевтината. Промо
циите и намаленията, които предлагат някои магазини,
са също възможност да получите поголяма стойност
за своите пари.

капрùз – прищявка,
немотивирано искане

Ето как ученици са направили така, че да нямат проб
леми с парите.
Ник Д‘Алойзио: Ник започва да се обучава за програ
мист с книга за начинаещи. Когато е на 12 г., пуска на
пазара първото си приложение. На 15 г. разработва при
ложение, което създава кратки резюмета на дълги ста
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Текстът „Какво да правим с парите, които
имаме?“ предлага прагматично ориентирана
информация за спестяването и за харченето на
пари като дейност, за разликата между капризи
и необходимости, свързани със съществуването
на хората, за отношението между цена и стойност на различните стоки и услуги. Такава информация е интересна и важна за тийнейджърите, за
да осмислят значението на парите.

тии. Милиардер от Хонконг вижда потенциал в това и
дава на Ник 300 000 долара, за да усъвършенства прило
жението си. От преработката се ражда приложение, за
което плащат 30 млн. долара, а Ник се сдобива с пост
в компанията.
Фрейзър Дохърти: Фрейзър полага основите на своя
та компания на стойност 1.2 млн. долара, като продава
рецептите за сладкђ на баба си. С времето добавя свои
идеи в рецептите и дори развива начини да прави сладко
изцяло от плодове. Това се разчува в Шотландия и той
сключва договор с една верига супермаркети да продава
сладкђта си в 184 от техните магазини. След време за
почва да продава в още 2000 магазина, както и в други
страни.
Из интернет

Защо отговорът на въпроса от заглавието само на пръв пог
лед изглежда лесен?
Кое предизвиква нуждата да спестяваме?
Каква е разликата между каприз и необходимост?
Защо посоченото в текста отношение между цена и стой
ност ви помага поразумно да харчите парите си?
Как вие разпределяте дневния (или седмичния) си бюджет, със
тавен от т.нар. джобни пари?

Участвайки в дискусия по проблемите, поставени в текста „Какво да правим с парите, които
имаме?“, шестокласниците се убеждават, че да
се харчат пари само за смислени и за необходими
неща, е важно умение, което трябва да се прилага винаги, за да бъде човек в добро финансово
състояние. Правилното разпределение на т.нар.
джобни пари, умението да се управлява рационално личният бюджет, навикът да се спестява винаги, когато това е възможно, да се влагат спестените средства в разумни начинания – това са
основните идеи, които се внушават чрез работата върху съдържанието на текста.
бюджèт – сметка за приходи
и разходи
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Както в предишните няколко урочни разработки, така и в тази част на Учебника научната информация, предвидена по темата, има две
смислови и понятийни ядра. Това са проблемите,
свързани със сегашното деятелно причастие, и
проблемите, свързани с миналото страдателно
причастие. Такава е причина новите сведения да
заемат в Учебника не една, а две страници (един
разтвор).

Сегашно деятелно
причастие:
означава признак, който
е резултат от действие,
извършвано едновремен
но с действието на глаго
ла сказуемо; действието,
пораждащо признака, се
върши от притежателя
на признака;
найчесто изпълнява син
тактична служба на оп
ределение.

Възможни са различни варианти в организацията на урока.
В хода на беседа се припомнят особеностите
на неличните глаголни форми, като се дават примери за вече изучени такива части на речта –
минали свършени деятелни причастия и минали
несвършени деятелни причастия. Като използва
образеца за анализ от началото на с. 64, учителят
представя най-важните особености на първото
от новите понятия – сегашно деятелно причас
тие. В хода на самостоятелна работа шестокласниците откриват в текст сегашни деятелни
причастия и определят техните морфологични
признаци. Урокът продължава с изпълнение на упражнения, при които обучаваните лица разпознават и анализират сегашни деятелни причастия в
изречения и в откъси от текстове, откриват и
редактират грешки при тяхната употреба.

(Вж. Приложение 6)

Припомнете си особеностите на изучените досега причас
тия – минало свършено деятелно причастие и минало несвър
шено деятелно причастие.
В изречението: „Всяко разсъждаващо дете може да измисли…“‚
подчертаната дума е нелична глаголна форма. Тя се отнася към
думата дете и означава неин признак. Признакът е резултат
от действие, което се извършва от притежателя на признака
едновременно с действието на глагола сказуемо. В изречение
то думата е определение. Разсъждаващо е сегашно деятелно
причастие.
Сегашното деятелно причастие се изменя по род и число
(блестящ, блестяща, блестящи) и може да се членува (блестящия, блестящият, блестящите).
Сегашните деятелни причастия се образуват от сегашна
та основа на глаголи, които представят действието в разви
тието му (плета, лежа и др.), като в зависимост от вида на
спрежението и от мястото на ударението върху думата се
използват различни наставки:
I и II
спрежение

-ящ (след ж, ч, ш – -ащ),
когато ударението в сегашно време пада върху
последната сричка:
плетђ – плетящ
лежђ – лежащ
-ещ,
когато ударението в сегашно време не пада
на последната сричка:
знђя – знаещ
хїдя – ходещ

III
спрежение

щ
бягащ, плуващ, стрелящ

Не се образуват сегашни деятелни причастия от глаголи, с
които действието се представя като цялост (да изплета, да
полежа и др.).
Правила при употреба на сегашни деятелни причастия:
Сегашното деятелно причастие се членува с пълен Бягащият мъж се спъна и падна.
член -ят, когато в изречението пояснява подлога
(изразен със съществително име от м.р. ед.ч.).
Не се пише слято със сегашното деятелно причас- Повиках нежелаещите да отговорят на въпроса.
тие.
Засилената употреба на сегашни деятелни причастия води до претрупаност на изказа. Избягваме
еднообразието в строежа на изречението, като
заменим някои от причастията с подходящи синонимни изрази.
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Информацията, която се актуализира за особеностите на неличните глаголни форми, може
да се представи дедуктивно от учителя. Той
обоб
щава основните граматични признаци на
този клас думи. Шестокласниците самостоятелно търсят и откриват в текстове изрази, които имат особености на глагол и на прилагателно име. Осмислят същността и образуването
на сегашното деятелно причастие, като се опират на информацията в Учебника, предложена на
с. 64. Чрез упражнения за редактиране овладяват
умения за нормативно правилна и стилистично
уместна употреба на причастието в текста.
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Крещяща от страх, жената погледна с надежда към
човека, идващ по пътеката. – Жената, която крещеше от страх, погледна с надежда към човека, идващ
по пътеката.

Работата в урока продължава с преподаване
на същността, на граматичните особености и
на особеностите в употребата на миналото
страдателно причастие.

В текста: „Какво да правим с парите, които имаме?“, е упот
ребено и друг вид причастие – желани (Нормално е да искате да
си купите такива желани неща). То се отнася към съществител
ното име неща и означава негов признак. По време е минало,
защото признакът е резултат от действие, извършено преди
момента на говоренето. Притежателят на признака – неща,
не е вършител на действието, а го „получава“. В изречението е
определение. Желани е минало страдателно причастие.
Миналото страдателно причастие се изменя по род и чис
ло (избран, избрана, избрани и др.); може да се членува (Избраният президент положи клетва; Всички поздравиха избрания президент).
Миналите страдателни причастия се образуват:
от основата за минало свършено време на глаголи с наставки
-н
-т

избран, поискан и др.
бит, покрит и др.

от глаголи, които в мин. св.
време в 1 л. ед.ч. завършват на
-ох или -их, с наставка -ен

плетох – плетен;
мислих – мислен и др.

Минало страдателно
причастие:
означава признак, резул
тат от действие, извър
шено в минал момент;
притежателят на при
знака не е вършител, а
„получател“ на действие
то;
в изречението найчесто
изпълнява синтактична
служба на определение.

Индуктивно шестокласниците актуализират
знания за изучените вече причастия в българския
език. След това наблюдават примери за минали
страдателни причастия, използвани в изречения
или в текстове. Правят съпоставки между приз
наци на познати вече причастия и на новото езиково явление, обект на изучаване в момента. С
помощта на учителя обобщават диференциалните признаци на миналото страдателно причастие. Чрез работа върху употребата на минали
страдателни причастия в текст шестокласниците овладяват спецификата при използването
на това причастие в речевата практика. В края
на урока изпълняват упражнения за редактиране,
за да осмислят правописните и правоговорните
признаци на миналото страдателно причастие.

(Вж. Приложение 6)

Правила при употреба на минали страдателни причастия:
Миналото страдателно причастие приема пълен
член -ят, когато пояснява подлога в изречението Изплашеният младеж побягна към изхода.
(изразен със същ. име от м.р. ед.ч.).
Формата на миналото страдателно причастие за
мн.ч. се пише и се изговаря с е, когато в основата за извървях – извървян, но извървени
минало свършено време на глагола има променливо я.
Не се пише слято с миналото страдателно причас- Появи се неканен гостенин.
тие.
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Учителят характеризира основните граматични признаци на миналото страдателно причастие. Шестокласниците прилагат възприетата информация, като в хода на самостоятелна
работа изпълняват задачи за разпознаване и за
морфологичен анализ на причастия в текст. С помощта на учителя правят изводи за начина на
образуване на причастието. Посредством анализ
на слабости, допуснати при употребата на минали страдателни причастия, обучаваните лица
се запознават с особеностите в употребата на
причастието, учат се да предотвратяват грешки при неговото използване в текста.

93

СЕГАШНО ДЕЯТЕЛНО ПРИЧАСТИЕ. МИНАЛО СТРАДАТЕЛНО ПРИЧАСТИЕ
2. горящата – образувано е от сегашната основа на глагола горя с наставка -ящ, второ спрежение
усмихващото се – образувано е от сегашната
основа на глагола усмихвам се с наставка -щ, трето спрежение
тичащите – образувано е от сегашната основа на глагола тичам с наставка -щ, трето спрежение

5. Примерни изречения:
Похвалиха знаещия ученик.
Загасиха горящата къща.
Настигнаха бягащия младеж.
В изреченията сегашните деятелни причастия изпълняват служба на определения.

1. Сегашни деятелни причастия в изреченията: горящата, усмихващото се, тичащите.

3. – 4. знђя – знђещ
плетђ – плетџщ
горџ – горџщ
пїмня – пїмнещ
єскам – єскащ
бњрзам – бњрзащ

УПРАЖНЕНИЯ

1. Кои думи в изреченията са сегашни деятелни при
частия?
Пожарникарите извадиха хората от горящата сграда.
Горан поздрави усмихващото се момиче.
Мария настигна тичащите деца.
2. От кои глаголи са образувани причастията в упражне
ние 1? Определете спрежението им. Направете извод как се
представя действието чрез глаголите – в развитието му
или като цялост.
От следните глаголи образувайте форми на сегашни
3.
деятелни причастия:
1. група – зная, плета;
2. група – горя, помня;
3. група – искам, бързам.

6. В откъса са употребени сегашните деятелни причастия умиращият и треперещи.
Първото причастие означава признак, който
е резултата от действието умиране, а второто – признак, резултат от действието трепе
рене. Причастията поясняват думите хан и ръце,
с които се съгласуват по род и число.

4 Прочетете на глас образуваните причастия (упр. 3).
Върху коя сричка пада ударението?
5. Включете образуваните причастия от упражнение 3 в
измислени от вас изречения. Каква е синтактичната служба
на причастията?
6. Изяснете употребата на сегашните деятелни причас
тия в откъса – какво е речниковото им значение, кои думи
от изреченията поясняват.
Умиращият хан се размърда, събра дух, напрегна пос
ледни сили и заговори:
– Сложете ханската корона на Омуртаговата глава!
Той ще ви бъде новият хан.
Старият боил Онегавон с треперещи ръце вдигна ви
соко короната. Тръгна към Омуртаг.

7. Сегашното деятелно причастие в първото
изречение пояснява подлога в изречението, изразен със съществително име от м.р. ед.ч. Членувано е с пълен член -ят.

8. Преобразувани варианти на изреченията:
Младежът, който не знаеше как да стори доб
ро, се обърна за съвет към понасящите болка хора.
Стела, която мислеше само за личния си успех,
не обръщаше никакво внимание на хора, изразява
щи лично мнение.
Алберт Айнщайн е работещ за доброто на чо
вечеството учен, който не само отлично познава
физичните теории на своето време, но и търси
нови начини за обяснение на явленията в Космоса.
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7. Какви особености откривате в правописа на сегашно
то деятелно причастие от първото изречение на текста
(упр. 6)? Обосновете се.
Преобразувайте изреченията, за да отстраните ед
8.
нообразието в изказа.
Младежът, незнаещ как да стори добро, се обърна за
съвет към понасящите болка хора.
Мислеща само за личния си успех, Стела не обръщаше
внимание на хора, изразяващи лично мнение.
Алберт Айнщайн е учен, работещ за доброто на чове
чеството, не само отлично познаващ научните теории
на своето време, но и търсещ нови начини за обяснение
на явленията в Космоса.
9. Какво означават и как са образувани подчертаните
думи в текста?
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9. покрит – означава признак, резултат от
действието покриване; образувано е от основата за минало свършено време на глагола да покрия
с наставка -т
недокоснат – означава признак, резултат от
отричането на действието докосване; образувано е от основата за минало свършено време на
глагола (да) (не) докосна с наставката -т

10. покрит се съгласува с думата Балкана
недокоснат се съгласува с думата сняг

Йордан Радичков

11. Прочетете изреченията. Защо в едни случаи миналото
страдателно причастие се пише с пълен член, а в други – с кра
тък член? С какъв анализ ще си послужите, за да отговорите?
Изровеният корен се оказа изгнил.
Посъветваха заразения ученик да не ходи на училище.
Никой не разбра кога е пристигнал новоназначеният
управител.
Учителката попита за счупения стол.
12. Препишете откъса от ученическо съчинение в тетрад
ките си, като редактирате допуснатите грешки.
Веднъж с мама тръгнахме на разходка из парка. Времето беше хубаво, а алеите бяха огряни от силното слънце.
Почти нямаше не разлистени дървета. Докато се разхождахме, почнах да разказвам на мама случки, преживяни от
мен тук преди няколко месеца. Най-напред казах за срещата с катеричка, която скочи на тревата от един не дочупен клон и ме изплаши. После разказах как реших да се разходя по леда на езерото и едва не паднах в студената вода.

1. В кое изречение е упо
требено сегашно деятелно
причастие?
А) Никой не може да ми нав
реди.
Б) Разчитай не на този, кой
то се хвали, а на можещия.
В) Не знам дали оттук мо
жеш да видиш залеза.
Г) Мога да постигна чудеса,
но ми трябва спонсор.
2. В кой ред от всички гла
голи могат да се образуват
сегашни деятелни причас
тия?
А) чета, прочета
Б) питам, разпитам
В) ходя, разхождам се
Г) моля, измоля

3. В кой ред НЯМА грешка?
А) Понасящия неудобствата
ще получи награда.
Б) Искам да помогна на не на
миращите утеха.
В) Картината е на криещи
ят се от медиите художник.
Г) Не харесвам силно стре
мящите се към успех хора.

Наградата подариха на
най-знаещият ученик.
Улицата прекоси не бързащ възрастен господин.
Умеещия човек е винаги
добре приеман.
Поискаха обяснение от
не издаващия звук младеж.

НО

10. Посочете с кои думи от изреченията се съгласуват под
чертаните причастия в текста от упражнение 9 и опреде
лете синтактичната им служба.

1. Посочете грешките,
допуснати в изреченията
из ученически съчинения.
Препишете изреченията,
като ги редактирате.

ЗА ДОМАШ

Подир мъглите някоя сутрин найнеочаквано ще ви
дим Балкана как се изправя пред очите ни целият бял,
покрит със сняг, недокоснат от човешка ръка.

2. Напишете текст, кой
то започва с едно от из
реченията (вж. упр. 1). Ще
използвате ли сегашни дея
телни или минали страда
телни причастия?

11. изровеният и новоназначеният – минали
страдателни причастия за м.р. ед.ч., членувани
с пълен член -ят, защото поясняват подлозите
в изреченията
заразения и счупения – минали страдателни
причастия за м.р. ед.ч., членувани с кратък член
-я, защото поясняват допълнения в изреченията

12. Редактиран вариант на текста:
Веднъж с мама тръгнахме на разходка из пар
ка. Времето беше хубаво, а алеите бяха огрени
от силното слънце. Почти нямаше неразлисте
ни дървета. Докато се разхождахме, почнах да
разказвам случки, преживени от мен тук преди
няколко месеца. Най-напред казах за срещата с
катеричка, която скочи на тревата от един не
дочупен клон и ме изплаши. После разказах как
реших да се разходя по леда на езерото и едва не
паднах в студената вода.

5. От кой глагол могат да
се образуват две форми на
минало страдателно причас
тие: с наставка н и с настав
ка т?
А) (да) нарежа
Б) (да) покрия
В) (да) отнеса
Г) (да) излея

4. В кой ред всички думи са
форми на минали страдател
ни причастия?
А) написан, потиснат
Б) понесъл, понесен
В) разговарящ, спорещ
Г) плакал, плачел
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Отговори на тестовите задачи
1.

Б

2.
3.
4.
5.

В
Г
А
Г

Решения на задачите за домашна работа
1. Редактиран вариант на изреченията:
Наградата подариха на най-знаещия ученик в
класа.
Улицата прекоси небързащ възрастен господин.
Умеещият човек е винаги добре приеман.
Поискаха обяснение от неиздаващия звук младеж.
2. Упражнението има творчески характер –
за създаване на текст по дадено начало.
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За преподаването на проблематиката по темата от учебното съдържание в 6. клас „Деепричастие” в примерното годишно разпределение
се предлагат 1 час за нови знания и 1 час за упражнение.

Предстои да се запознаете с
деепричастието като нелична
глаголна форма. Ще научите
как да го разпознавате и как
правилно и уместно да го
използвате в речта.

Образователни цели:
•• шестокласниците да овладеят знания за
същността, образуването и употребата
на деепричастието;
•• да се развият у учениците умения: за разпознаване и образуване на деепричастия;
за правилно и уместно използване на деепричастията в писмени текстове; за
целесъобразно редуване на деепричастни
конструкции с подходящи синонимни синтактични средства; за предотвратяване
и редактиране на грешки, допускани при
употребата на деепричастия;
•• подрастващите да се запознаят с начините за предотвратяване на проявите на
агресия в училище и извън него; да бъдат
убеждавани, че срещу агресията може и
трябва да се противостои чрез толерантно поведение и чрез зачитане на мнението
и достойнството на събеседниците.

Нови понятия:
деепричастие

малолèтен – лице под 16
години
непълнолèтен – лице под 18
години
ЉНИЦЕФ (Детски фонд
на обединените нации) –
международна организация,
чиято цел е да подпомага
изхранването, опазването на
здравето и образованието на
децата по света
толерàнтност – търпимост
към чуждото мнение,
характер, религия

ДЕЕПРИЧАСТИЕ

Как да реагираме
при прояви на агресия
в училище?
Все почесто медиите съобщават за агресивно пове
дение от страна на малолетни и непълнолетни лица.
Преди дни на среща с представители на УНИЦЕФ
една ученичка, търсейки причините за агресията в учили
ще, каза: „Всеки има нужда от внимание, всяко дете иска
да споделя. Понякога няма на кого да разкрием пробле
мите си. Много неща остават потиснати и неизказани.
В такива случаи децата са склонни към агресивно пове
дение“. Възрастните трябва да се вслушат в тези думи.
Мнение на Веселин (6. клас) за агресията в училище:
Агресията е поведение, което кара човека да забрави,
че е човек. Напоследък всички медии тръбят за увели
чаващата се агресия в училище. Аз мисля, че агресията
„влезе“ в училище през улицата, трамвая, семейството,
телевизията и интернет. Хората трябва да си припом
нят, че боят е примитивен начин за печелене на битки.
Проблемите, каквито и да са те, могат да се решават
с мирни средства.
Как да избягваме агресията в училище?
Когато възникне проблем в отношенията помежду
ни, ясно да формулираме противоположните позиции.
Да обсъдим проблема в класа.
Върху основата на наши общи интереси съвместно
да потърсим начини за решаване на проблема.
Да проявяваме уважение към личността на съучени
ка и толерантност към неговото мнение.
Ако преценим, че сами не можем да решим пробле
ма, да уведомим за него училищния психолог.
По материали от печата

Кои са основните причини за прояви на агресия в училище?
С какво думите на ученичката от началото на текста са важ
ни и защо трябва да бъдат чути от възрастните?
Приемате (или не приемате) мнението на Веселин? Обосно
вете отговора си.
Как трябва да постъпвате, за да няма прояви на агресия във
вашето училище?
Разкажете за случай на агресия между ваши съученици. Как (с
какви средства, с чия помощ) беше разрешен проблемът?
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Текстът „Как да реагираме при прояви на насилие в училище?“ запознава шестокласниците с
някои от причините, които водят до агресивно поведение на деца. Представеното мнение
на ученик за агресията дава сведения за гледната точка на подрастващите. Дискусията върху
проб
лемите от текста създава предпоставки
обучаваните лица да осмислят основните причини за проявите на агресия в училище и да се учат
на вежливо поведение помежду си, което да неутрализира опитите за агресивно поведение на
някои ученици.
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Думата търсейки (… една ученичка, търсейки причините за
агресията в училище, каза…) назовава допълнително действие,
което се извършва едновременно с основното действие, изра
зено с глагола сказуемо в изречението (каза). Вършителят и на
двете действия е един и същ – ученичката. Търсейки поясня
ва глагола каза – дава информация как се върши действието. В
изречението изпълнява служба на обстоятелствено пояснение.
Търсейки е деепричастие.
Деепричастието притежава особености на глагол и на на
речеие. Не се изменя при промяна на глагола сказуемо в изрече
нието – то е неизменяема глаголна форма (сравнете: Търсейки,
той каза…; Търсейки, тя казва…; Търсейки, вие казвахте… и т.н.).

Деепричастието е езиково явление, което се
използва предимно в книжовната писмена реч.
Това е причина то да липсва в идиолектите на
шестокласниците. Затова, когато учителят
изяснява особеностите на деепричастието, препоръчително е да подходи индуктивно. Чрез анализ на конкретни примери в текст се характеризират признаците на деепричастието, които
са общи за него, от една страна, и за глагола, и
за наречието, от друга страна. Отработването
на умения, свързани с употребата на деепричастия, става с помощта на упражнения за анализ
на деепричастия в текстове и за редактиране
на слабости, допуснати при използване на деепричастия.

Деепричастие:
означава действие, из
вършвано едновременно
с действието на глагола
сказуемо в изречението;
вършителят на двете
действия е един и същ;
в изречението изпълня
ва служба на обстоятел
ствено пояснение.
(Вж. Приложение 6)

Деепричастията се образуват:
от сегашната основа на глаголи, които пред- примери:
ставят действието в развитието му (чета, I спр. чете-йки
ходя и др.), и наставка -йки:
II спр. ходе-йки
III спр. стреля-йки
От глаголи, с които действието се представя като цялост
(да прочета, да походя и др.), не се образуват деепричастия –
Правилно: четейки; Неправилно: прочетейки.

Правила при употреба на деепричастия:
Действието, представено чрез деепричастие,
може да се изрази и по други начини:
– със сегашно деятелно причастие;
– с просто изречение в състава на сложното.
Деепричастията често се срещат в писмената
книжовна реч. Използват се в научни текстове и в
текстове на вестници, списания; по телевизията
и т.н.
Засилената употреба на деепричастия придава
книжност на изказа. Когато деепричастията се
редуват с подходящи синонимни изрази, синтактичният строеж на изречението става разнообразен, а речта – стегната.

Сравнете: Гледайки уплашено, Стефан влезе в стаята.
и
Гледащ уплашено, Стефан влезе в стаята.
Като гледаше уплашено, Стефан влезе в стаята.
Падайки от голяма височина, тялото бързо набира
скорост.
Сравнете: Намирайки се в горните части на атмосферата, озоновият слой предпазва Земята, поглъщайки
слънчевите лъчи.
и
Намирайки се в горните части на атмосферата, озоновият слой предпазва Земята, като поглъща слънчевите лъчи.
Правилно: Приближавайки светофара, забелязах червения сигнал.
Неправилно: Приближавайки светофара, той светна
червено.
Антон, влизайки в стаята, бързо запали лампата.

Грешки при употреба на деепричастия допускаме,
когато не се съобразяваме с факта, че вършителят на действията, изразявани с деепричастието
и с глагола сказуемо, е един и същ.
Деепричастието и неговите пояснения се отделят със запетая.
НЕ се пише отделно от деепричастието.
не приемайки; не знаейки и др.
Изключения:
недоплащайки, недооценявайки и др.
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Друга възможност за организация на урока е
чрез беседа да се съпоставят изречения, които
имат общ смисъл, но за неговото изразяване са
използвани различни езикови средства например:
Треперещ от страх, Стефан влезе в стаята; – Тре
перейки от страх, Стефан влезе в стаята. В хода
на анализа се стига до извода, че докато в първото изречение е използвано сегашно деятелно
причастие, във второто изречение смисълът се
изразява чрез нелична неизменяема глаголна форма – деепричастие. Обобщават се признаците на
деепричастието и се дават сведения за образуването му. Изпълнявайки задачи за самостоятелна
работа, шестокласниците овладяват особенос
тите в употребата на деепричастието.
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1. В откъса са употребени деепричастията
гледайки и тръпнейки. Вършителите на действията, изразени чрез деепричастията и чрез глаголите в изреченията, съвпадат. При гледайки това е
Кириак Стефчов (задава въпрос), а при тръпней
ки – Рада Госпожина (посочва друго момиче).

2. Използваните деепричастия имат признаци
на глагол, защото изразяват действие, и на наречие, защото дават сведения за начина, по който
се върши действието.

УПРАЖНЕНИЯ

3. Деепричастията в изреченията изпълняват
служба на обстоятелствени пояснения (отговарят на въпроса как?).

1. Посочете деепричастията, употребени в следния от
къс от ученически преразказ. Определете вършителите на
действията, изразени чрез деепричастията и чрез глаголите
сказуеми в изреченията.
Кириак Стефчов започва да изпитва ученичките на
Рада Госпожина. Излиза първото момиче. Стефчов задава
въпрос, гледайки девойчето със студен поглед. Детето се
стъписва и не може да отговори. Тогава Стефчов казва на
ученичката да си седне. Дишайки тежко от напрежение,
Рада посочва друго момиче. То излиза напред, треперейки
от страх. Очите му се наливат със сълзи.

4. Деепричастията от изреченията са нелични и неизменяеми глаголни форми, защото не
само нямат форми за лице, но и не се изменят
при промяна на формата на спрегаемия глагол в
изречението.

2. Признаци на кои части на речта притежават деепри
частията от текста към упражнение 1.? Обосновете се.
3. Каква синтактична служба изпълняват деепричастия
та в следните изречения?
Учителката пее, свирейки на акордеон.
Треперейки от студ, младежът влиза в топлата стая.
Сигурен съм, че утре, събуждайки се, ще почувствам
силен глад.
Децата бързо се движеха по пътеката, пеейки песен.
4. Като използвате конкретни примери на деепричастия
от изреченията (упр. 3), докажете, че са:
– нелични глаголни форми;
– неизменяеми глаголни форми.

5. Деепричастията са образувани от следните глаголи:
можейки – от мога с наставка -йки
връщайки – от връщам с наставка -йки
знаейки – от зная с наставка -йки
криейки – от крия с наставка -йки
падайки – от падам с наставка -йки
молейки – от моля с наставка -йки

6. можейки – 1. спр.
връщайки – 3. спр.
знаейки – 1. спр.
криейки – 1. спр.
падайки – 3. спр.
молейки – 2. спр.

Как са образувани следните деепричастия? С какъв
5.
анализ ще си послужите, за да отговорите?
1. група – можейки, връщайки, знаейки
2. група – криейки, падайки, молейки
6. Определете спрежението на глаголите, от които са об
разувани деепричастията (упр. 5).
7. Две от деепричастията от упражнение 5 (по избор)
включете в измислени от вас изречения.
8. Прочетете следния текст. Посочете: темата; вида на
общуването, за което текстът е предназначен.
Река Заир (Конго) е втората по дължина река в Аф
рика (4320 км). Протичайки през екваториалния клима
тичен пояс, тя поема много различни притоци. Пълно
водна е през цялата година. Макар и силно затрудня
вайки корабоплаването, водопадите по течението на
реката предлагат на туристите прекрасни природни
пейзажи.
Из учебник по география и икономика
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7. Примери за изречения:
Влезе в стаята, знаейки какво го очаква там.
Бягаше силно, криейки нещо в ръката си.

8. Темата на текста е Географски характе
ристики на река Заир. Текстът е предназначен за
официално общуване.
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9. Тъй като деепричастието е присъщо за книжовната писмена реч, употребата му в научни
текстове се приема като закономерно явление.
Приликите между деепричастията и личните
глаголи в текста са свързани с факта, че и двата
вида форми изразяват някакво действие. Разликата е следната: докато глаголите са изменяеми
форми, деепричастията не се изменят.

Сравнете двата варианта (текста от учебника –
11.
упражнение 8, и преобразувания от вас текст) по смисъл и по
синтактичен строеж. Какви изводи ще направите?
12. Препишете текста в тетрадките си, като го преобра
зувате, така че изказът да стане разнообразен и стегнат.
Представяйки образа на българския хайдутин, Христо
Ботев ни запознава с настроенията на тази част от народа, която е решила да се противопостави на неправдите в живота. Малкият Чавдар, не желаейки повече да слугува на своя вуйчо, моли майка си за разрешение да отиде
при хайдутите в Стара планина. Чавдар е готов да скочи
от радост, виждайки, че майка му е съгласна да го изпрати при баща му.

12. Преобразуван вариант на текста:
Представяйки образа на българския хайду
тин, Хр. Ботев ни запознава с настроенията
на онази част от народа, която е решила да се
противопостави на неправдите в живота. Мал
кият Чавдар, който не желае повече да слугува
на своя вуйчо, моли майка си за разрешение да
отиде при хайдутите в Стара планина. Чавдар
е готов да скочи от радост, когато вижда, че
майка му е съгласна да го изпрати при бащата.
Чрез замяна на някои от деепричастията с
подходящи синонимни изрази се постига синтактично разнообразие на изказа.

2. Изяснете причините
за грешките в изречения
та.

Коментирайте случаи на проява на агресия в учили
13.
ще. Запишете в тетрадките разсъжденията си.
Ако сте използвали деепричастия в своя текст, изяснете
употребата им.

1. В кое изречение има де
епричастие?
А) Пееха и вървяха без умо
ра.
Б) Пееха, като вървяха без
умора.
В) Пеейки, вървяха без умо
ра.
Г) Пеещите вървяха без умо
ра.
2. Каква синтактична служ
ба изпълнява деепричастието
в следното изречение?
Летейки, птицата забеляза в
храстите някакво животно.

А) сказуемо
Б) допълнение
В) определение
Г) обстоятелствено поясне
ние
3. От кой глагол НЕ може
да се образува деепричас
тие?
А) (да) падна
Б) пиша
В) греша
Г) моля
4. От кой глагол може да
се образува деепричастие?
А) повикам

Б) купя
В) изпия
Г) наливам
5. В кое изречение има
грешка?
А) Направи изводите, непре
ценявайки точно ситуацията.
Б) Работеше неуморно, мис
лейки за утрешния ден.
В) Копнеейки за почивка,
бързо се отправи към дома.
Г) Наострих слух, не чувайки
добре поради силната музика.

13. Упражнението има изследователски и
творчески характер.

Решения на задачите за домашна работа
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Отговори на тестовите задачи
1.

В

2.
3.
4.
5.

Г
А
Г
А

11. Когато деепричастията се заменят с
лични глаголни форми, изказът става по-динамичен. Синтактичният строеж на изреченията също се променя – те се превръщат от
прости изречения в сложни изречения.

НО

10. Препишете в тетрадките си текста от упражнение
8, като замените деепричастията с подходящи синонимни
изрази.

1. Препишете следните
изречения и ги редактирай
те.
Иван, търсейки решение, неочаквано му помогнаха със съвет.
Много се ядосах слушайки клевети по адрес на
Петър.
Влизайки в стаята,
лампата изведнъж угасна.
Художникът рисуваше
децата, играейки на двора.
Отдалечи се от павилиона, неплащайки за закуската.

ЗА ДОМАШ

9. Каква е връзката между особеностите на текста (упр.
8) и употребата на деепричастия в него? С конкретни при
мери посочете прилики и разлики между деепричастия и
употребени в откъса лични глаголни форми.

10. Преобразувани варианти на изречения
от текста:
Като протича през екваториалния климати
чен пояс, тя поема много големи притоци.
Макар и силно да затрудняват корабопла
ването, водопадите по течението на реката
предлагат на туристите прекрасни природни
пейзажи.

1. Редактиран вариант на изреченията:
На Иван, който търсеше решение, неочаквано
му помогнаха със съвет.
Много се ядосах, слушайки клевети по адрес на
Петър.
Когато влизах в стаята, лампата изведнъж
угасна.
Художникът рисуваше децата, които играеха
на двора.
Отдалечи се от павилиона, не плащайки за за
куската.
2. Причина за грешките, допуснати в изреченията, е непознаване на особености при упот
ребата на деепричастия.
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За преподаването на проблематиката по темата от учебното съдържание в 6. клас „Минало
неопределено време” в примерното годишно разпределение се предлагат 2 часа за нови знания и 2
часа за упражнение.

Образователни цели:
•• шестокласниците да овладеят знания за
същността, образуването на формите и
употребата на миналото неопределено
време;
•• да се развият у учениците умения: за разпознаване и образуване на формите за минало
неопределено време; за правилно и уместно
използване на минало неопределено време
при означаване на действия, извършвани
в неопределен минал момент; за редактиране на слабости, допускани при употреба
на глаголни форми в минало неопределено
време;
•• подрастващите да получат информация за
пътя на четата на поета и революционера
Христо Ботев от Козлодуй до връх Околчица и за паметника, построен на историческия връх и посветен на загиналите там
герои; чрез разговор върху проблемите от
текста в началото на урочната разработка да се съдейства за изграждане на патриотично отношение на шестокласниците
към героичното минало на българския народ.

Нови понятия:
минало неопределено време

МИНАЛО НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ
Предстои да се запознаете с
формите на глагола в минало
неопределено време. Ще
научите правилно и уместно
да използвате миналото
неопределено време, когато
създавате текстове.

Паметникът на Околчица с форма на
опълченски кръст

Паметник на
връх Околчица
Пътят на Ботевата чета от козлодуйския бряг до
Врачанския Балкан вероятно е найромантичният и съ
щевременно найтрагичният епизод от Априлското въс
тание. Липсата на подкрепа и погромът на въстанието
в останалите български земи не спират четниците. [...]
Своеобразен връх в проявения от страна на бунтовни
ците героизъм са боевете, които се водят на 20 май (2
юни по нов стил) в подножието на връх Околчица и в
които смъртта си намира водачът на четата Христо
Ботев. Днес на това място е издигнат паметник. [...]
Макар и до ден днешен в историческите среди да се
водят спорове относно начина, по който Христо Бо
тев намира смъртта си, сведенията за мястото, на
което тя е настъпила, са категорични – драматичните
събития са се разиграли в подножието на връх Околчи
ца. През 1901 г. тук е изпратена специална комисия, в
чийто състав влизат и няколко от Ботевите четници.
Трябва да изминат цели 38 години обаче, преди да бъде
издигнат 28метровият паметник, който може да бъде
видян и днес. Той е във формата на кръст и е по проект
на архитект Петър Дограмаджиев и инженер Никола
Новоселски. В основата му се намира параклисът „Све
ти Георги“.
Няколко години след откриването на паметника офи
циално е завършено и изграждането на алеята от коз
лодуйския бряг до лобното място на Христо Ботев.
Оттогава ежегодно от 27 май до 2 юни се провежда
походът „По пътя на Ботевата чета“, чиято кулмина
ция са честванията на връх Околчица.
Из „Българската история в 100 дестинации“

парàклис – малка черква
лòбно място – място,
където някой е загинал
кулминàция – най-висока
точка, степен в развитието
на нещо
дестинàция – направление

По какъв повод всяка година на 2 юни в 12 часа по обяд чуваме
вой на сирени? Какво събитие отбелязваме?
Защо пътят на Ботевата чета е определен като романти
чен, но и трагичен епизод от Априлското въстание?
Какви събития се разиграват на 20 май 1876 г. (2 юни по нов
стил) в подножието на връх Околчица?
Кога и как е определено мястото, на което да бъде издигнат
28метровият кръст в памет на загиналите бунтовници?
Потърсете в интернет информация за места и местности,
през които преминава походът „По пътя на Ботевата чета“.
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Текстът „Паметник на връх Околчица“ запознава шестокласниците с важен момент от
героичното минало на народа ни – битките на
Ботевата чета с поробителите по време на
Априлското въстание. Необходимо е учителят
така да организира дискусия върху информацията от текста, че да могат шестокласниците да
осмислят значението на подвига на героите от
четата на Хр. Ботев. Важен момент в разговора
трябва да бъде как днешните българи се отнасят към саможертвата на бунтовниците.
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В три последователни урочни разработки се
предлага информация за глаголни времена, които
се изразяват със сложни глаголни форми. Първият
от уроците запознава шестокласниците със значението, образуването и употребата на минало
неопределено време.

Припомнете си особеностите на миналите глаголни време
на – минало свършено време и минало несвършено време, които
сте изучили до 6. клас.
В изречението: „…сведенията за мястото, на което тя е настъпила...“‚ с глаголната форма е настъпила се изразява дейст
вие, станало преди момента на говоренето. Извършването на
това действие не се свързва с определен момент в миналото.
Важен е резултатът от действието, който се проявява в мо
мента на говоренето. Е настъпила е глаголна форма в минало
неопределено време.

...

Момент на говоренето

Глаголно действие
Образуване на формите за минало неопределено време:

Минало неопределено
време:
означава минало дейст
вие, извършено в неопре
делен минал момент;
резултатът от минало
то действие се проявява
в момента на говоренето.

Възможни са различни варианти при организацията и осъществяването на урока.

Формите на минало
неопределено време за
единствено число се
менят по род – играл съм,
играла съм, играло съм.

Следва се логиката на урочната статия. Индуктивно се изяснява значението и образуването
на формите за минало неопределено време на глаголите. Учениците прилагат овладяната информация, като самостоятелно анализират такива
форми. Правят се изводи за възможностите с
глаголни форми в минало неопределено време да
се изразяват отсенки в смисъла на изказа. Урокът
завършва с изпълнение на задачи за редактиране
на грешки, допускани при употреба на форми за
минало неопределено време в текста.

от сегашно време на спомагателния глагол съм и минало ходил съм, пял си, рисувал е,
свършено деятелно причастие на играли сме и др.
глагола, който се спряга
В 3 л. ед.ч. и мн.ч. спомагателният глагол съм не се изпуска. Ако
това стане, глаголната форма има различно значение – говоре
щото лице съобщава за действието по думите на друго лице.
Сравнете: Той е помолил за извинение и Той помолил за извинение.
Правила при употреба на минало неопределено време:
С минало неопределено време:
представяме действието като изобщо станало в миналото,
без да мислим за конкретния момент на извършването му;
подчертаваме резултата от минало действие, който е налице в момента на говоренето.
Когато глаголната форма за минало неопределено време е:
в средата на изречението, спомагателният глагол стои
пред причастието;
в началото на изречението, спомагателният глагол се поставя след причастието.
С глаголни форми в минало неопределено време понякога изразяваме предположение и несигурност.
При изговор на глаголни форми за минало неопределено време ударението пада върху причастието, а не върху спомагателния глагол.
Когато в основата на глагола за минало свършено време има
променливо я, формата на миналото свършено деятелно причастие за мн.ч. се пише и се изговаря с е.
При учтивата форма миналото свършено деятелно причастие е в множествено, а не в единствено число.

Правил съм много опити.
Диана е получила висока оценка на класната работа.
Винаги е искал най-доброто за себе си.
Скрила съм книгите в шкафа.
Той навярно е помислил, че всичко ще се
оправи след време.
хїдил е
Правилно: Те са пели.
Неправилно: Те са пяли.
Правилно: Госпожо, колко време сте ходили на фитнес?
Неправилно: Госпожо, колко време сте
ходила на фитнес?
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Съществените признаци на формите за минало неопределено време се обобщават дедуктивно
от преподавателя. Чрез задачи за разпознаване и
анализ шестокласниците осмислят и затвърдяват получените сведения. Следва самостоятелна
работа с Учебника, в хода на която подрастващите се запознават с особености в употребата
на формите за минало неопределено време.
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2. В последното изречение глаголните форми
нападнали и вкаменила не са форми на минало неоп
ределено време. Чрез тях се представят действия, на които говорещото лице не е свидетел.
3. чета – чел съм; уча – учила е; разбирам – раз
бирали са
чел съм – 1 л. ед.ч. м.р.
падам – падал съм; рисувам – рисувало е; сея –
сели са
сели са – 3 л. мн.ч.
гоня – гонила е; ходя – ходил е; викам – викали
сте
гонила е – 3 л. ед.ч. ж.р.

1. съм предпочитал – 1 л. ед.ч., образува се
от сег.вр. на спомагателния глагол съм и минало
свършено деятелно причастие на глагола предпо
читам
е водил – 3 л. ед.ч., образува се от сег.вр. на
спомагателния глагол съм за 3 л. ед.ч. и минало
свършено деятелно причастие от глагола водя

УПРАЖНЕНИЯ

1. Препишете в тетрадките си глаголите в минало нео
пределено време от следния текст и посочете граматично
то им значение.
Винаги съм предпочитал островите пред планетите
(макар че мечтаех да стана космонавт, а не моряк).
Може би защото за остров имах представа. Татко ме
е водил на един остров в Бургаския залив. За него има
легенди и истории. В източната му страна в морето
има един вкаменен пиратски кораб. Пирати нападнали
манастира, ама светицата на острова, света Анаста
сия, ги вкаменила…

4. Тази книга съм я чел преди години.
Не съм паднал от Луната!
Той е ходил на училище в Бургас.

Паулина Станчева

Как се съобщава за действията чрез глаголните фор
2.
ми в последното изречение от текста към упражнение 1?
Докажете, че те не са в минало неопределено време.
От следните глаголи образувайте форми за мина
3.
ло неопределено време. Направете морфологичен анализ на
формите.
1. група: чета, уча, разбирам
2. група: падам, рисувам, сея
3. група: гоня, ходя, викам

5. Чрез глаголите е цъфнал и са се трудили се
изразяват действия, извършени в неопределен
минал момент. Резултатът от действията се
проявява в момента на говоренето.

4. Включете образуваните форми (упр. 3) в измислени от
вас изречения. Определете мястото на спомагателния гла
гол съм спрямо причастието в изреченията.
5. Обяснете употребата на глаголните форми в минало
неопределено време в текста. Как чрез тях е изразено дейст
вието в изреченията?
– Хей, момче, защо чупиш дървото?
– Прощавайте, вашият бадем е цъфнал така хубаво,
че си позволих…
– Цъфнал, цъфнал… – мърмори стопанинът. Той излиза
на пътя и се приближава към младежа. – Хората са се
трудили, а разни безделници късат…
Емил Манов

6. Упражнението е за устно изпълнение. След
преобразуването, свързано със смяна на глаголното време, изреченията изразяват действия, извършени преди момента на говоренето.

6. Устно преобразувайте изреченията в текста от уп
ражнение 5, като замените формите за минало неопределе
но време с форми за минало свършено време. Какви промени
настъпват в смисъла на изреченията?
7. Защо в изречението: „Цъфнал, цъфнал…“, (упр. 5) глагол
ната форма не е в минало неопределено време?
8. Как се представя действието чрез формите за минало
неопределено време в следния откъс – като изобщо стана
ло или като се подчертават резултатите от неговото из
вършване?
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7. Повторената глаголна форма цъфнал, цъф
нал… не е форма за минало неопределено време, а
за изразяване на несвидетелско отношение.

8. В откъса са използвани следните форми за
минало неопределено време: се е намъкнал, изду
шил е, натръшкал (ги) е. Чрез тях се подчертава
резултатът от действията, който е налице в
момента на говоренето.
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9. Изречения, в които чрез глаголите в минало
неопределено време се изразява предположение и
несигурност:
Като е казал това, Станислав вероятно се е
пошегувал.
След като не се е прибрал досега, с него нещо
явно се е случило.
Може да се е отказал да дойде, а може да са го
забавили в училище.

НО

Добри Жотев

9. В кои от изреченията с глаголи в минало неопределено
време се изразява предположение и несигурност? Обоснове
те се.
Съборил съм например някоя ваза и после крия, че съм
аз.
Като е казал това, Станислав вероятно се е поше
гувал.
Времето е чудесно, а пък аз съм се затворил в стая
та и уча.
След като не се е прибрал досега, с него явно нещо се
е случило.
Чувал ли си похубава песен от тази?
Може да се е отказал да дойде, а може да са го заба
вили в училище.

1. Посочете грешките в
изреченията.
Видях, че сте засяли
цялата нива.
Господине, искал ли сте
разрешение от директора?
Малки сте още, нищо
не сте видяли от живота.
Надявам се, госпожо,
не сте забравила за нашата уговорка.

ЗА ДОМАШ

Изведнъж дядо ахна:
– Гледай, дупка в покрива! Мале мила, през нея се е
намъкнал кръвникът!
През бурята, през кучешкия лай дочувах или ми се
струваше, че дочувам гласа му:
– Ох, издушил е всички овчици, натръшкал ги е пораз
никът. Намъкнал се е през тая пуста дупка…

Препишете изрече
2.
нията в тетрадките си,
като ги редактирате.

10. Задачата има изследователски и творчес
ки характер.

Потърсете информация в интернет и напишете съ
10.
чинение за живота и делото на известна българска истори
ческа личност. Ако сте използвали глаголи в минало неопре
делено време, коментирайте употребата им в текста.

1. Посочете НЕВЯРНОТО
твърдение.
Глаголите в минало неопре
делено време означават:
А) действие, чийто резултат
се проявява в момента на гово
рене
Б) действие, извършено в
неопределен минал момент
В) действие, извършено пре
ди момента на говорене
Г) действие, извършвано след
момента на говорене

3. В кое изречение НЯМА
глагол в минало неопределе
но време?
А) Дали правилно съм решил
задачите?
Б) Дали съм прав днес, вие
ще решите.
В) Решила е да се яви на изпи
та, щом се подготви.
Г) Летувал съм няколко пъти
на море.
4. В кое изречение чрез
глагола НЕ се изразява дейст
вие, извършено в неопреде
лен минал момент?
А) Дървото е дало плод пре
ди повече от месец.
Б) Ти ли си написал това съ
чинение?

2. В кой ред има форма за
минало неопределено време?
А) ходи
Б) ще ходи
В) е ходил
Г) ходел

В) Направили са колкото мо
гат по въпроса.
Г) Пътували заедно от град
на град.
5. В кой ред има грешка?
А) Вчера са поляли градина
та.
Б) Направили са найдобрия
подарък.
В) Никой не е мислил за това.
Г) Снимките са изгорели в
огъня.

Решения на задачите за домашна работа
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Отговори на тестовите задачи
1.

Г

2.
3.
4.
5.

В
Б
Г
А

1. – 2. Редактирани варианти на изреченията.
Видях, че сте засели цялата нива.
Господине, искали ли сте разрешение от дирек
тора?
Малки сте още, нищо не сте видели от живота.
Надявам се, госпожо, не сте забравили за наша
та уговорка.
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МИНАЛО ПРЕДВАРИТЕЛНО ВРЕМЕ

За преподаването на проблематиката по темата от учебното съдържание в 6. клас „Минало
предварително време” в примерното годишно
разпределение се предлагат 2 часа за нови знания
и 2 часа за упражнение.

Образователни цели:
•• шестокласниците да овладеят знания за
същността, образуването на формите и
употребата на миналото предварително
време;
•• да се развият у учениците умения: за разпознаване и образуване на формите за минало предварително време; за правилно и
уместно използване на минало предварително време при означаване на действия,
извършвани в минал момент, за който се
говори; за редактиране на слабости, допускани при употреба на глаголни форми в минало предварително време.
•• подрастващите да получат информация
за една красива българска природна забележителност – Хотнишкия водопад; да се
изгради у шестокласниците съзнателно отношение към българската природа.

Предстои да се запознаете
с формите на миналото
предварително време.
Ще научите как да ги
разпознавате в текста и как
да ги използвате правилно и
уместно.

МИНАЛО ПРЕДВАРИТЕЛНО ВРЕМЕ

Уникална природна
забележителност
Хотнишкият водопад, една уникална природна забеле
жителност, се намира на около 15 км северозападно от
гр. Велико Търново. Дотам се пътува по асфалтов път.
Хотнишкият водопад е доста висок. Водните струи
падат от около 30 метра. Гледката е невероятна – сти
чащата се по скалите вода блести, огряна от слънчеви
те лъчи, а дърветата и храстите, израснали сякаш от
самите скали, хвърлят призрачни сенки наоколо. [...]
Водопадът е едно от найкрасивите места в Бъл
гария. Край него има полянка, която е чудесно място
за отдих и развлечение на туристите. Оттук започва
екопътека, дълга километър и половина. По нея се сти
га до каньона на реката. Пътеката лъкатуши покрай
скалите и минава през тайнствени каменни тунели,
издълбани от водата преди хиляди години. [...]
За да се насладите истински на красивата планинска
природа или да се скриете за няколко часа от жегата
през лятото, елате при Хотнишкия водопад!
Не много далече от Хотнишкия водопад се намира
друг забележителен природен обект, който заслужава да
бъде посетен. Това е пещерата „Бачо Киро“. Тя отстои
на 300 м от Дряновския манастир.
Из интернет

21 май, събота
В края сме на един изморителен ден. Когато вчера
натоварихме в колата багажа за пътуването, аз вече
бях сложила дневника в раницата. Щастлива съм, че
сега той е тук с мен, за да запиша впечатленията си от
срещата с Хотнишкия водопад. Слънчевите лъчи се пре
цеждат през клоните и листата на дърветата и хвър
лят светлина върху пръскащите струи вода. По склоно
вете и в образувалите се долу басейни тя изглежда синя
и на места дори изумруденозелена. Имам чувството, че
съм попаднала на някакво вълшебно място.
Из дневник на Евелина Стоянова, 6. клас

В коя част на България се намира Хотнишкият водопад?
Защо водопадът е наречен „уникална забележителност“?
Кой друг интересен обект се намира в близост до водопада?
Как ученичката представя впечатленията си от водопада?
Разкажете за свое посещение на красив природен обект.

Нови понятия:
минало предварително време
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Текстът „Уникална природна забележителност“ дава възможност на учениците да се
докоснат до очарованието на един природен
обект, който е известен със своята красота и
уникалност. Дискутирайки върху информацията
от текста, шестокласниците трупат познание
за българската природа, убеждават се, че разходките сред природата доставят удоволствие и
са полезни за здравето, учат се да ценят природните дадености на своята родина.
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Възможни са различни варианти при организацията и осъществяването на урока.

В изречението: „Когато вчера натоварихме в колата багажа за пътуването, аз вече бях сложила дневника в раницата“‚ се
представят минали действия. Глаголът в минало свършено вре
ме (натоварихме) изразява действие, станало преди момента
на говоренето. Глаголната форма бях сложила също означава ми
нало действие, което обаче е извършено преди другото минало
действие. В миналия момент, за който се говори (когато то
варят багажа в колата), има резултат от извършеното преди
това действие. Бях сложила е глаголна форма за минало предва
рително време.

...
Глаголно действие

Минал момент, за който
се говори

С помощта на схемата от урочната статия
(с. 77) се изяснява семантиката на новото понятие – минало предварително време. Особенос
тите при образуването на глаголните форми за
минало предварително време се обобщават от
учителя и се осмислят от учениците чрез работа върху конкретни примери от текста на с. 76.
Шестокласниците самостоятелно анализират
отсенки в смисъла на изречения с форми за минало предварително време. Правят изводи за случаите, при които това глаголно време се упот
ребява в текста.

Минало предварително
време:
означава минало дейст
вие, извършено преди
друго минало действие
(или преди определен ми
нал момент);
в миналия момент, за кой
то се говори, се проявява
резултатът от извърше
ното действие.
Момент на говоренето

Образуване на формите за минало предварително време:
от минало несвършено време
на спомагателния глагол съм
и минало свършено деятелно
причастие на глагола, който се
спряга

бях писал, беше играла,
бяхме рисували и др.

Формите на минало
предварително време
за единствено число се
менят по род – бях чел, бях
чела, бях чело.

Правила при употреба на минало предварително време:
Ако в изречението следват една след друга две
глаголни форми в минало предварително време,
спомагателният глагол пред втората форма може
да се изпусне.
При глаголи в минало предварително време формите на спомагателния глагол за 2 л. и 3 л. ед.ч. мин.
несв. вр. бе и беше са равнозначни.
При общуване използваме форми на минало предварително време, когато:
– привличаме вниманието върху действие, извършено преди определен минал момент, а не върху
резултата от действието;
– подчертаваме резултата от действието, който се проявява в миналия момент, а не самото
действие.
Чрез глаголи в минало предварително време:
– изразяваме учтивост;
– припомняме нещо забравено;
– изказваме желание.
Най-често срещаните грешки при употреба на глаголи в минало предварително време са свързани с
миналото свършено деятелно причастие:
– когато в причастието има променливо я;
– при учтивата форма, когато причастието е в
мн.ч., а не в ед.ч.

Сравнете:
Беше прочел писмото и беше разбрал за срещата.
и
Беше прочел писмото и разбрал за срещата.
Сравнете:
Тя бе написала съчинението.
и
Тя беше написала съчинението.
И преди бях правил такива опити.
Покривът на къщата беше паднал от тежестта
на снега.
Бях Ви помолил за услуга!
Та откъде беше купил апарата?
Да бях станал по-рано!
Правилно: бяхте пели
Неправилно: бяхте пяли
Правилно: Госпожо, нали Вие бяхте написали молбата?
Неправилно: Госпожо, нали Вие бяхте написала
молбата?
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Граматичните характеристики на глаголните форми за минало предварително време могат
да се изяснят с помощта на задачи за разпознаване и за морфологичен анализ на конкретни глаголи в текст, предложен от учителя или предпочетен от учениците. Чрез беседа се овладяват
особености при използване на миналото предварително време. Учениците прилагат информацията, като изпълняват упражнения за анализ и
редактиране на грешки в употребата на форми
за минало предварително време.

105

1. С всички глаголи в текста се изразяват
действия, извършени преди момента на говоренето, т.е. минали действия.

2. С глаголните форми в минало предварително време са изразени минали действия, които са
извършени преди други минали действия, а резултатът от тях се проявява в миналия момент, за
който се говори.
бяха пожълтели – гл. мин. предв. вр. 3 л. мн.ч.
бяха паднали – гл. мин. предв. вр. 3 л. мн.ч.
(не) беше дошла – гл. мин. предв. вр. 3 л. ед.ч.,
отрицателна форма

3. Ако при четене на текста повторената
форма в предпоследното изречение на спомагателния глагол се съкрати, смисълът на изречението няма да се промени.

УПРАЖНЕНИЯ

Една есенна сутрин не се качих на автобуса, а тръгнах
пеш за училище. Времето беше все още топло и приятно.
Въпреки че бе началото на октомври, листата на дърветата вече бяха пожълтели и бяха паднали по земята.
Истинската есен обаче още не беше дошла.

4. беше спрял – формата е образувана от минало несвършено време на спомагателния глагол
съм и минало свършено деятелно причастие на
глагола (да) спра
бяха слезли – формата е образувана от минало
несвършено време на спомагателния глагол съм и
минало свършено деятелно причастие на глагола
(да) сляза
беше станала – формата е образувана от минало несвършено време на спомагателния глагол
съм и минало свършено деятелно причастие на
глагола (да) стана

2. Какво означават глаголните форми за минало предва
рително време в текста от упражнение 1? Определете гра
матичните им признаци.
3. Прочетете текста от упражнение 1, като съкратите
повторената форма на спомагателния глагол в предпослед
ното изречение. Ще се промени ли смисълът на изречението?
Обосновете се.
4. Как са образувани глаголните форми за минало предва
рително време в текста?

кàпра – предна седалка на
файтон, където седи водачът

7. (да) падна – бях паднал, паднал съм
да кажа – бях казал, казал съм
(да) счупя – бях счупил, счупил съм
правя – бях правил, правил съм
мия – бях мил, мил съм
да подредя – бях подредил, подредил съм
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Докато гледаше през гъстака, където се изгуби лиси
цата, чу резки удари от чук. След малко видя автомоби
ла, който беше спрял сред пътя. Пътниците бяха слезли.
Под автомобила лежеше шофьорът и нещо чукаше. […]
Марин се усмихна тържествуващо, шибна конете и гор
до се изправи на капрата. Катастрофата беше станала!
Емилиян Станев

5. Посочете с кои думи се съгласуват причастията от гла
голните форми за минало предварително време в текста
(упр. 4).
6. Прочетете текста (упр. 4) на глас, като замените
беше спрял и беше станала с формите бе спрял и бе станала.
Откривате ли смислови разлики между началните и преобра
зуваните варианти? Защо?
От следните глаголи образувайте форми за минало
7.
предварително време и за минало неопределено време.

5. беше спрял – причастието се съгласува с думата автомобила
бяха слезли – причастието се съгласува с думата пътниците
беше станала – причастието се съгласува с думата катастрофата
6. Когато правят замяната, шестокласниците се убеждават, че при глаголи в минало предварително време формите на спомагателния глагол за 2 и 3 л. ед.ч. минало несвършено време са
равнозначни.

1. Какви действия са изразени с глаголите в следния откъс
от ученическо съчинение?

1. група: (да) падна, (да) кажа
2. група: (да) счупя, правя
3. група: мия, (да) подредя
8. Включете по една двойка форми (упр. 7) в измислени от
вас изречения.
9. Прочетете откъсите. В кой от тях се подчертават
извършваните действия, в кой – резултатът от действия
та? Обосновете се.
А. Действително подир падането на Ботев при Во
лът част от дружината му, около четирийсет момче
та, под воеводството на ранения в крака герой Пера,
бе хванала планината, скитала се бе цяла нощ из пущи
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8. Това вече съм го казал.
Не помня бях ли го казал на глас.
9. С глаголите в минало предварително време
в откъса от Иван Вазов акцент се поставя върху
действие, извършено преди миналия момент, за
който се говори.
С глаголите в минало предварително време
в откъса от Елин Пелин се изтъква резултатът
от действието, който се проявява в миналия момент, за който се говори.

10. Упражнението има изследователски характер. Може да бъде изпълнено и като работа по проект.

Иван Вазов

Елин Пелин

Предложете на ваши учители (и родители) да орга
10.
низират посещение на някой от следните природни обекти
в страната: Крушунските водопади, Долината на розите;
Чудните мостове в Родопите (по избор).
Разпределете си задачите:
потърсете в интернет информация за избрания обект;
направете карта на маршрута дотам;
осведомете се за начините на придвижване, за цените на
хижи, хотели или къщи за гости;
по време на екскурзията записвайте впечатленията си в
дневник на пътуването.

2. Направете морфоло
гичен анализ на глаголните
форми в минало предвари
телно време, употребени
в диалога от упражнение 1.

минало несвършено деятелно
причастие на спрегаемия гла
гол
В) минало несвършено време
на спомагателния глагол съм и
сегашно деятелно причастие
на спрегаемия глагол
Г) минало несвършено време
на спомагателния глагол съм
и минало свършено деятелно
причастие на спрегаемия гла
гол

Г) Ние искаме справедли
вост. – Ние искахме справед
ливост.

1. В кое изречение глагол
ната форма е в минало пред
варително време?
А) Тъмнината падаше над пла
нинското селце.
Б) Тъмнината беше паднала
над планинското селце.
В) Тъмнината падна над пла
нинското селце.
Г) Тъмнината е паднала над
планинското селце.
2. Глаголните форми за
минало предварително вре
ме се образуват от:
А) сегашно време на спома
гателния глагол съм и минало
страдателно причастие на
спрегаемия глагол
Б) минало несвършено време
на спомагателния глагол съм и

3. В кой ред изреченията
НЕ се различават по смисъл?
А) Тя беше играла на двора. –
Тя бе играла на двора.
Б) Вчера той жално плака. –
Вчера той жално плачеше.
В) Аз съм написал това пис
мо. – Аз написах това писмо.

НО

Б. Лазо, сух, слабичък момък, беше приклекнал до огъ
ня и потикваше съчките. Другите, увити в ямурлуци,
бяха налягали около огъня, уморени гледаха играта на
пламъка и мълчаха. Найстарият от тях, петдесетго
дишен мъж, беше подпрял глава на жилестата си, гола
до лакът ръка, тъмнобляскава като желязо, и пушеше
замечтано.

1. Прочетете диалога.
Изяснете употребата на
глаголи в минало предвари
телно време. С каква цел са
използвани?
– Колко билета за те
атър бяхте поискали?
– Три – за мен, за жена
ми и за дъщеря ми. Бях
помолил за места на бал
кона, защото оттам се
вижда и се чува найдоб
ре.
– Ако се бях сетила по
рано, сега билетите да
са налице!

ЗА ДОМАШ

наците є, уморена, гладна, премаляла за сън, се спуснала
към съмване в челопешката гора, дето заспала като
мъртва…

Решения на задачите за домашна работа
1. В диалога чрез глаголни форми за минало
предварително време се изразява:
– напомняне на нещо забравено (бяхте поиска
ли);
– учтивост (бях помолил);
– желание (бях се сетила).

4. В кой ред чрез изре
чението се изразява учти
вост?
А) Донесете ми сладолед!
Б) Има ли сладолед?
В) Бях Ви поръчал сладолед...
Г) Ех, че вкусен сладолед!

2. бяхте поискали – гл. мин. предв. вр. 2 л. мн.ч.
бях помолил – гл. мин. предв. вр. 1 л. ед.ч. м.р.
бях се сетила – гл. мин. предв. вр. 1 л. ед.ч. ж.р.

5. В кой ред НЯМА грешка?
А) Госпожо, Вие ли бяхте пи
сала тази бележка?
Б) Да бяхте взел всички пис
ма от пощата!
В) Извинете, Вие ли бяхте
помолили за помощ?
Г) Гн Стоянов, колко пъти
бяхте искал да пътувате с
нас?

79

Отговори на тестовите задачи
1.

Б

2.
3.
4.
5.

Г
А
В
В

107
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За преподаването на проблематиката по темата от учебното съдържание в 6. клас „Бъдеще
време в миналото” в примерното годишно разпределение се предлагат 2 часа за нови знания и
2 часа за упражнение.

Образователни цели:
•• шестокласниците да овладеят знания за
същността, образуването на формите и
употребата на бъдеще време в миналото;
•• да се развият у учениците умения: за разпознаване и образуване на формите за бъдеще
време в миналото; за правилно и уместно
използване на бъдеще време в миналото
при означаване на действия, предстоящи
спрямо минали моменти, за които се говори; за редактиране на слабости, допускани
при употреба на глаголни форми в бъдеще
време в миналото.
•• подрастващите да получат информация за
възможни опасности, които съпътстват
общуването в интернет; учениците да се
научат как да се предпазват от негативни
влияния, достигнали до тях при общуване в
мрежата.

Информацията ще ви даде
представа за глаголното време
бъдеще време в миналото. Ще
научите как да разпознавате
формите му в текста и как
да ги използвате правилно и
уместно.

БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ В МИНАЛОТО

Рискове, съпътстващи
общуването в интернет
Общуването в интернет предлага неограничени въз
можности – да контактуваме с различни хора, да се
забавляваме и т.н., но крие и опасности. Когато използ
ваме интернет, не трябва да забравяме, че той е вир
туално пространство.
Ето няколко съвета как да се предпазим от негативни последици вследствие на контакти в мрежата:
Да не споделяме с непознати лична информация за
себе си, за семейството или за приятелите.
Да не се срещаме с хора, с които сме се запознали в
интернет, защото някои се представят не за такива,
каквито реално са.
Да внимаваме какво споделяме в мрежата.
Да уважаваме личните права на другите: например,
когато публикуваме снимки, да сме убедени, че ако на
тях има и други лица, те са съгласни образите им да се
появят в интернет.
Никога да не публикуваме снимки с деца без разреше
нието на родителите им.
Да спазваме правилата на вежливото речево поведение.
Из интернет

Явор: Здравей! Знаеш ли какво ми се случи вчера?
Ники: Казвай!
Явор: Непознат се опита да ми стане приятел в ин
тернет. Ти имал ли си такива случаи?
Ники: В началото, когато се включих в мрежата, за
малко щях да приема за приятел някакъв, който се пред
ставяше за близък на един съученик. Обаче го отхвърлих.
Явор: Така направих и аз вчера.
Из разговор между шестокласници

Защо интернет е толкова популярен сред хората от всякаква
възраст? Какви възможности предоставя?
Какво не трябва никога да забравяме, когато сме активни във
виртуалното пространство?
Как можем сами да се предпазим от неприятни последствия
при общуване в интернет?
Защо спазването на правилата за вежливо речево поведение
е условие за успешна комуникация в мрежата?
Разкажете случай на агресивно поведение в интернет. Как ре
агирате в такива ситуации?

Нови понятия:
бъдеще време в миналото
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Текстът „Рискове, съпътстващи общуването
в интернет“ запознава обучаваните лица както
с положителните черти на общуването в интернет, така и с възможни отрицателни последици върху тях в резултат от такова общуване.
Дискусията по проблеми, представени в текста,
дава възможност на учениците да си изградят
„съпротивителни сили“ срещу съществуващи
заплахи и рискове, подготвя ги да реагират адекватно при среща с недобросъвестни събеседници
в мрежата.
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Съществуват различни варианти при организацията и осъществяването на урока.

В изречението: „… за малко щях да приема за приятел някакъв…“, с глаголната форма щях да приема се изразява минало
действие. То предстои по отношение на друго минало дейст
вие, за което се говори в изречението (включването на учени
ка в социалната мрежа). Чрез глаголната форма не се посочва
дали действието „приемане“ е извършено, или не е извършено
до момента на говоренето. Щях да приема е глаголна форма за
бъдеще време в миналото.

Минал момент,
за който се говори

Възможен е вариант за организация на урока,
при който се използва ученически текст (или
друг вид текст) и се анализират употребени в
него глаголни форми за бъдеще време в миналото. Признаците на езиковото явление се обобщават чрез беседа. Овладените знания и умения се
прилагат от учениците при изпълнение на задачи
за анализ и редактиране на слабости, свързани с
употребата на глаголи в бъдеще време в миналото.

Бъдеще време в
миналото:
означава минало дейст
вие;
миналото действие е
предстоящо
(бъдещо)
спрямо миналия момент,
за който се говори.

Момент на говоренето
Глаголно действие

Образуване на формите за бъдеще време в миналото:
от минало несвършено време на спомагателния глагол
ща (щях, щеше, щяхме и др.) и сегашно време на глагола, който се спряга; двете форми се свързват чрез да
отрицателната форма за бъдеще време в миналото
се образува от:
– минало несвършено време на глагола няма (нямаше) и
сегашно време на спрегаемия глагол, свързани чрез да;
– не, минало несвършено време на глагола ща и сегашно време на спрегаемия глагол, свързани чрез да.

щях да кажа, щеше да отиде, щяхме да направим
и др.
нямаше да кажа, нямаше да отиде, нямаше да
направим и др.
не щях да кажа, не щеше да отиде, не щяхме да
направим и др.

Правила при употреба на бъдеще време в миналото:
Когато в изречението има два глагола в бъдеще вре- Сравнете:
ме в миналото, спомагателният глагол пред втора- Петя щеше да види майка си и щеше да поиска
та форма може да се изпусне.
пари за закуска.
и
Петя щеше да види майка си и да поиска пари за
закуска.
И двете части в състава на формата за бъдеще
щьђх да кђжа, щьђхме да попєтаме и др.
време в миналото имат свое ударение.
Бъдеще време в миналото използваме, когато иска- Ако имах достатъчно време, щях да реша всички
ме да означим действие, зависещо от някакво ус- задачи.
ловие.
С глаголи в бъдеще време в миналото изразяваме:
– неосъществени действия;
Леле, какво щях да направя!
– отсянка на припомняне или на досещане;
Та къде щяхме да ходим в неделя?
– учтивост.
Щях да помоля за повече внимание!
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Учителят дедуктивно изяснява особеностите
на глаголни форми в бъдеще време в миналото.
Шестокласниците се запознават с начина на образуване на формите, като изпълняват самостоятелно упражнения за разпознаване и анализ на
езикови факти. Особености в употребата на глаголи в бъдеще време в миналото учениците овладяват, като изпълняват задачи за откриване и
редактиране на грешки при използване на такива
форми в текста.
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2. щях да се возя – 1 л. ед.ч.
(щях) да се спускам – 1 л. ед.ч.
щях да се кача – 1 л. ед.ч.
(щях) да пътувам – 1 л. ед.ч.

1. Глаголна форма в бъдеще време в миналото
в текста е: щяха да започнат. Чрез нея се изразява минало действие, което е предстоящо спрямо
минал момент, за който се говори.

3. щях да се возя – образува се от мин. несв. вр.
на глагола ща и сегашно време на глагола возя се,
свързани с да
(щях) да се спускам – образува се от мин. несв.
вр. на глагола ща и сегашно време на глагола спус
кам се, свързани с да
щях да се кача – образува се от мин. несв. вр.
на глагола ща и сегашно време на глагола (да) се
кача, свързани с да
(щях) да пътувам – образува се от мин. несв.
вр. на глагола ща и сегашно време на глагола пъту
вам, свързани с да

УПРАЖНЕНИЯ

1. Прочетете текста. Коя от глаголните форми е в бъде
ще време в миналото? Характеризирайте действието, кое
то се означава с нея.
След много труд и лутане, след много взаимни съвети
и допитвания, в които имаше някаква трогателна и за
душевна топлота, в Люляково найпосле се приготвиха
за жетва и на утрешния ден, първия понеделник след
Петровден, щяха вече да започнат. Но тъкмо в наве
черието неочаквано се разчу и бързо се разнесе нова и
тревожна мълва.
Йордан Йовков

2. Прочетете откъса от ученическо съчинение. Препише
те глаголите в бъдеще време в миналото и им направете
морфологичен анализ.
Веднъж през зимната ваканция реших да отида на ски.
Щях да се возя на лифта до високите части на Витоша
и да се спускам надолу по пистите. За да се прибера навреме, в ранния следобед щях да се кача на автобуса за
София и да пътувам спокойно.

4. При глаголните форми да се спускам и да пъ
тувам е пропуснат спомагателният глагол ща.

3. Как са образувани глаголните форми за бъдеще време в
миналото (упр. 2)?
4. Посочете глаголни форми за бъдеще време в миналото
(упр. 2), при които има пропусната част.

5. Отрицателни форми на глагола в бъдеще
време в миналото щях да се возя: нямаше да се
возя; не щях да се возя.
Пример за изречение: Този път нямаше да се
возя на лифта.

7. Изреченията си приличат по това, че изразяват сходен смисъл. Различават се по начина, по
който се представя действието във всяко от
тях:
с глагол в мин. св. вр. (цъфнаха) – действието
се представя като завършено преди момента на
говоренето
с глагол в мин. неопр. вр. (са цъфнали) – действието се представя като извършено в неопределен минал момент
с глагол в мин. предв. вр. (бяха цъфнали) –
действието се представя като извършено преди
определен минал момент, за който се говори
с глагол в бъд. вр. в миналото (щяха да цъфнат)
– действието се представя като предстоящо
спрямо определен минал момент, за който се говори
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5. Образувайте отрицателни форми на глаголите в бъ
деще време в миналото (упр. 2). Какви различни начини за
образуване на отрицателни форми използвахте? Включете
образуваните отрицателни форми в измислени от вас изре
чения.
6. Прочетете на глас формите за бъдеще време в минало
то (упр. 2). Къде поставихте ударението?
По какво си приличат и по какво се различават след
7.
ните изречения? За да отговорите, сравнете по значение и
по граматични особености използваните глаголни форми.
В градинката пред блока цъфнаха първите пролетни
цветя.
В градинката пред блока са цъфнали първите пролет
ни цветя.
В градинката пред блока бяха цъфнали първите про
летни цветя.
В градинката пред блока щяха да цъфнат първите
пролетни цветя.
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6. Когато четат на глас формите за бъдеще
време в миналото, шестокласниците достигат
до извода, че и двете части в състава на глаголната форма имат свое ударение.

8. Чрез глаголи в бъдеще време в миналото
в текста се изразява неосъществено действие
(щях да разкажа, а не да те защитавам).

8. Какви са условията, от които зависи действието, изра
зено с глаголни форми в бъдеще време в миналото в текста?

Олеле, каква глупост щях да сторя!
Тъкмо щях да Ви поискам извинение!
Щях да те помоля за нещо…
Какво щеше да правиш довечера?

Иван Вазов

Като използвате информация от различни източ
10.
ници (вкл. електронни), съставете списък с мерки, които
да предпазват учениците от посегателства върху личната
свобода и достойнството им при общуване в интернет.
Обсъдете мерките с класа.

2. Напишете текст по
дадено начало.
1. група: Ако имах вълшебната пръчка на Аладин, …
2. група: Ако баща ми беше
президент на Република България, …
Какво глаголно време из
ползвахте? Обосновете се.

В) щях да пиша, нямаше да ка
жеш
Г) бяхте обещали, щеше да
помагаш

Б) През нощта луната щеше
да изгрее.
В) През нощта луната игря.
Г) През нощта луната е изгря
ла.

1. Особеност на глаголна
та форма в бъдеще време в
миналото е, че:
А) изразява действие, което
се извършва в момента на гово
ренето
Б) означава действие, извър
шено преди друг минал момент
В) изразява действие, извър
шено в неопределен минал мо
мент
Г) означава действие, пред
стоящо спрямо определен ми
нал момент
2. В кой ред и двете глагол
ни форми са в бъдеще време в
миналото?
А) проследил съм, щяхме да
ходим
Б) щеше да питаш, беше пи
сал

3. В кой ред НЯМА глаголна
форма за бъдеще време в ми
налото?
А) щях да пиша, нямаше да
спя, щяха да пеят
Б) ще поискам, доказал съм,
бях предложил
В) щяхме да сеем, щеше да
каже, нямаше да моли
Г) нямаше да иска, щях да
падна, щеше да вози
4. В кое изречение действи
ето е предстоящо спрямо оп
ределен минал момент?
А) През нощта луната беше
изгряла.

НО

9. Изяснете употребата на глаголи в бъдеще време в ми
налото в следните изречения. Какъв ефект се постига чрез
глаголните форми?

1. Кое е преобладаващо
то глаголно време в тек
ста? Какво изразява гла
голната форма за бъдеще
време в миналото?
Утрешният ден беше
начало на нови нужди. [...]
Душата им щеше изново
да се трови пред вида на
богатствата и велико
лепието, които на всяка
стъпка им се мяркаха в
хубавия румънски град.

ЗА ДОМАШ

Ти наистина не разсъждаваш логично! Ако исках някак
да ти навредя, щях да разкажа какви си ги вършил по време на екскурзията, а не да те защитавам! Аз винаги съм
те смятал за приятел.

9. Олеле, каква глупост щях да направя! – с
формата за бъдеще време в миналото се изразява неосъществено действие.
Тъкмо щях да Ви поискам извинение! – с формата за бъдеще време в миналото се изразява
учтивост.
Щях да те помоля за нещо… – с формата за бъдеще време в миналото се изразява припомняне.
Какво щеше да правиш довечера? – с формата за бъдеще време в миналото се изразява
припомняне.

10. Упражнението има изследователски характер. Може да бъде използвано и като работа по проект.

5. В кое изречение е упот
ребена отрицателна форма
на бъдеще време в миналото?
А) Никой не искаше да напра
ви зло на приятелите си.
Б) Никой не е правил зло на
приятелите си.
В) Никога не правете зло на
приятелите си!
Г) Никой нямаше да направи
зло на приятелите си.

Решения на задачите за домашна работа
1. Преобладаващо в откъса е миналото несв.
време. С формата за бъдеще време в миналото
се изразява действие, което е предстоящо по
отношение на миналия момент, за който се говори.
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2. Упражнението има творчески характер.

Отговори на тестовите задачи
1.

Г

2.
3.
4.
5.

В
Б
Б
Г
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СЪЮЗ. МЕЖДУМЕТИЕ. ЧАСТИЦА

За преподаването на проблематиката по темата от учебното съдържание в 6. клас „Съюз.
Междуметие. Частица” в примерното годишно
разпределение се предлагат 2 часа за нови знания
и 1 час за упражнение.

Образователни цели:
•• шестокласниците да овладеят знания:
за същността и употребата на съюза, на
междуметието и на частицата като неизменяеми части на речта; за правописните
особености на съюза, на междуметието и
на частицата;
•• да се развият у учениците умения: за разпознаване на съюзи, на междуметия и на
частици в текста; за правилно и уместно
използване на съюзи, на междуметия и на
частици в речевата практика;
•• подрастващите да получат информация
за значението на писменото слово за развитието на човека; да се изгражда у шестокласниците съзнателно отношение и
чувство на любов към книгите, които съхраняват писменото слово.

Предстои да се запознаете
със съюза, с междуметието и
с частицата. Ще се научите
да ги откривате в текста,
както и да ги употребявате
правилно и уместно в речта.

Йордан Йовков
(1880 – 1937)
Български писател, автор на
разкази, романи
и пиеси. Един
от класиците
на българската литература.

СЪЮЗ. МЕЖДУМЕТИЕ. ЧАСТИЦА

Наша книга, наш език
Нека във всяка българска къща да има по някоя българ
ска книга. Тя може да бъде една вещ, но може да стане и
една светиня. Защото в нейните страници, в буквите и
редовете є, теглени като черни бразди, е хвърлено живо
зърно. […] Все ще се случи тъй, все ще дойде такъв ден,
че тая книга ще падне в ръцете на някоя млада чиста
душа – и ще я прочете. Първата хубава книга, прочете
на за първи път! Какво значи туй, всеки от нас може
да го провери в спомените си, защото и днес то ни се
струва тъй невероятно хубаво, както хубави изглеждат
нещата в сънищата ни. Само в ръцете на младия чи
тател, който за пръв път чете големи книги, душата
на когото тръпне като пред отворено небе – книга
та открива цялата си дълбока и тайнствена същност
– нещо безкрайно хубаво, могъщо и чудотворно, нещо
живо самї по себе си. Книгата буди вече удивление, тя
става светиня. И самият език, майчиният език, който
всеки ден е бил говорен и слушан, без да пленява и вълну
ва, сега зазвучава като песен. Ето как в тоя миг, в това
утро на човешкия живот, изведнъж разцъфтява обичта
към книгата и към езика. [...]
Всеки ще прочете и е прочел много книги през живо
та си. Но струва ми се, че след прочита на една хубава
книга у всекиго зазвучава една стара струна, събужда се
отколешен трепет, който не се съзнава – очарованието
от първата прочетена хубава книга.
Книгата, която ще скътате в къщата си, ще чака не
засегната и чиста душа на някой млад читател. Нейното
предназначение е голямо и прочитането є е като обред.
Нека затуй тя да бъде някоя хубава българска книга.
Йордан Йовков

скњтам – скривам

Нови понятия:
съюз
междуметие
частица

Съгласни ли сте с писателя Йордан Йовков, че във всяка къща
трябва да има българска книга? Защо?
Как разбирате смисъла на изречението: „Тя (книгата) може да
бъде една вещ, но може да стане и една светиня“?
С кои свои качества книгите помагат на читателите да обик
нат родния език?
Какво дава основание на писателя да сравни обичта към кни
гата с обичта към бащината къща?
Избройте ваши любими книги от семейната библиотека. Раз
кажете накратко съдържанието на някоя от тях.
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Текстът „Наша книга, наш език“ е от големия
български писател Йордан Йовков. Той споделя с
читателите своето отношение към хубавата
българска книга. Анализирайки смислите от тек
ста, шестокласниците се убеждават, че обичта
към българските книги и към родния език е равнозначна на обичта към родния дом, към родителите, към родината. Работата с текста по време
на урока е предпоставка за реализация на аксиологичните цели на обучението.
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В началото на урока учениците си припомнят наученото в 5. клас за неизменяеми части на
речта. След това вниманието им се насочва към
същността на съюза, на междуметието и на частицата като неизменяеми части на речта.

Припомнете си неизменяемите части на речта, които поз
навате от уроците по български език в 5. клас.
В изречението: „…изведнъж разцъфтява обичта към книгата
и към езика“, подчертаната дума е неизменяема част на речта.
Думата и служи за връзка между думи в изречението – свързва
(към) книгата и (към) езика. На друго място в текста (Всеки ще
прочете и е прочел много книги през живота си) и е връзка между
две прости изречения в състава на сложното изречение. И е
съюз.
Понякога съюзите свързват отделни изречения в текста (на
пример: Всеки ще прочете и е прочел много книги през живота си.
Но струва ми се, че след прочита на една хубава книга у всекиго
зазвучава една стара струна…).
Съюзите и, но, да, че и др. нямат свое ударение. Някои съюзи
имат ударение – макђр че, освѓн че и др.
В книгите, които четем, откриваме и други видове неизме
няеми части на речта. Например в думите на героя от „Бай Га
ньо“ на Алеко Константинов: „… Туй какво е, грозде ли е? Браво!
[…] …чуйте машината какво прави: тупа-лупа, тупа-лупа…!...“‚
срещаме изразите браво и тупа-лупа, които са странични думи.
С браво героят изразява одобрението си, че събеседникът му
има грозде. Чрез тупа-лупа наподобява звукове, които издават
колелата на вагоните. Браво и тупа-лупа са междуметия.

Съюз:
служи за връзка между час
ти на простото изрече
ние;
свързва прости изрече
ния в състава на сложно
то изречение.
видове:
– свързва равноправни
думи и прости изречения;
– свързва неравноправни
прости изречения в слож
ното изречение.
(Вж. Приложение 7)
Междуметие:
изразява чувства;
наподобява звукове.

Възможни са различни варианти при организацията и осъществяването на следващите урочни звена.
Индуктивно се изясняват особеностите на съюза, на междуметието и на частицата, като се
използват текстове, в които се срещат такива
думи. Чрез беседа се прави характеристика на
техните граматични особености. Посредством
упражнения за самостоятелна работа шестокласниците се запознават с видовете съюзи,
междуметия и частици. В хода на работа върху
конкретни текстове осмислят употребата на
изучаваните части на речта. Урокът завършва
с решаване на задачи за редактиране на грешки,
допускани при използването на съюзи, на междуметия и на частици в речевата практика.

Видове междуметия:
възклицания: ох, ах и др.
звукоподражания:
мяу, пляс, туп-туп и др.

Правила при употреба на междуметия:
При писане отделяме междуметията: със запетая; с удивителен знак (когато изразяваме много силни чувства).
Малко тире пишем между звукоподражателни междуметия,
които се повтарят.
Междуметието може да изпълнява служба на сказуемо.
От междуметия се образуват: глаголи; съществителни имена.

– Божичко, какво направих!
И той – прас! един шамар…
ха-ха-ха; туп-туп, бим-бам, тик-так и др.
После – бух! във водата…
бърборя и др.; трясък и др.

В изречението от текста на Йордан Йовков: „Все ще се случи
тъй, все ще дойде такъв ден…“‚ няколко пъти е употребена ду
мата ще. Тя няма собствено речниково значение и в изречение
то не изпълнява самостоятелна синтактична служба. Чрез нея
се образуват граматични форми на думи – форми на глаголи за
бъдеще време – ще (се) случи, ще дойде и др. Ще е неизменяема
част на речта – частица.
Правила при употреба на частици:

Частица:
служи, за да се засилва или
да се променя смисълът
на думи и на изречения;
използва се за образуване
на граматични форми на
думи.
(Вж. Приложение 8)

Отрицателната частица не се пише отделно от гла- не играя, не плача, не рисувам и др.
голи.
Изключения:
недоумявам, недовиждам и др.
Частиците по и най се пишат:
– с малко тире при степенуване на прилагателни име- по-красива, най-бавно (тичам) и др.
на и наречия;
– отделно от глаголи и съществителни имена.
най харесвам, пї юнак и др.
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Учителят запознава класа с инвариантните граматични признаци на съюза, на междуметието и на частицата. Изяснява особености
в употребата на изучаваните в момента неизменяеми части на речта и поставя задача за самостоятелна работа – за разпознаване, анализ и
редактиране на грешки, свързани с използването
на съюзи, междуметия и частици. В края на урока
се решава задача за конструиране на текстове.
Шестокласниците пишат съчинения на подходяща тема, след което анализират употребата на
използвани в текстовете съюзи, междуметия и
частици.
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СЪЮЗ. МЕЖДУМЕТИЕ. ЧАСТИЦА
1. Съюзите в текста са: и, а, да. Функцията им
е свързваща.
2. и – служи за връзка между думи в изречението
а – свързва две прости изречения в състава на
сложно изречение; двете изречения са равноправни и могат да съществуват самостоятелно
да – свързва две прости изречения в състава
на сложно изречение; едното изречение е зависимо в смислово и в синтактично отношение от
другото изречение
УПРАЖНЕНИЯ

3. Примери за съюзи в изреченията: и, но, че,
или, а, да.

1. Прочетете текста и посочете съюзите. Какво е пред
назначението им?
Гълъбите са птици, които се хранят с различни зър
нени и зелени фуражи […]. От зърнените храни се дават
царевица, ечемик, пшеница, ръж, овес. […] Подребните
породи гълъби предпочитат помалки зърна, а едрите
породи кълват с охота и големи зърна. […]
Към дажбата е необходимо да се включва и свежа зе
ленина, богата на витамини – листа от салата, маруля,
глухарче, зеле, спанак […].
Веселин Денков, Кристин Хаджииванова

2. Какво свързват съюзите в текста от упражнение 1 –
части на изречението или изречения? Посочете примери.

4. В първото изречение пред съюза и не се пос
тавя запетая.
Във второто изречение пред съюза но се пос
тавя запетая.
В третото изречение пред съюза че се поставя запетая.
В четвъртото изречение през съюза или не се
поставя запетая.
В петото изречение пред съюза а се поставя
запетая.
В шестото изречение пред съюза да не се пос
тавя запетая.

3.

Препишете съюзите от следните изречения.

1. група: Петър и Димитър са симпатични телевизионни водещи.
Новата ни съученичка е много висока, но слаба.
2. група: Учителката разбра, че учениците са изморени.
Пица или сандвич искаш за закуска?
3. група: Обещаваш, а не изпълняваш обещанията си.
Никой не искаше да си признае грешката.
Какви особености установявате в пунктуацията на
4.
изреченията с употребени съюзи (упр. 3)?
5. Прочетете следните откъси от книга на Йордан Радич
ков. Препишете в тетрадките си употребените междуме
тия и определете значението и вида им.
А. – Готов съм да ти помогна – рече човекът. – Но
как?
– Ооо! – възкликна жабата. – Ако ти не се гнусиш
от мене и ме целунеш, то аз тутакси ще се превърна в
истинска принцеса!
Б. Заради подвикването „Гугуугу!“ хората нарекли
гугутката гугутка. Тихото „Гургур!“ дало името на
гургулицата. […] Патешкото пък „Папа!“ подсказало
името на патицата.
6. Какви пунктуационни особености откривате при упот
ребата на междуметия в текстовете от упражнение 5?
7. Сравнете по смисъл двойките изречения. Направете из
вод за ефекта от употребата на междуметия.

5. ооо – междуметие за изразяване на силно
чувство
гу-гуу-гу; гур-гур; па-па – междуметия звукопод
ражания

Човекът настъпи нещо меко в мрака и мяу! то побяг
на изпод кратката му. – Човекът настъпи нещо меко в
мрака, то измяука и побягна изпод кратката му.
Камъкът полетя ниско над калната земя и цоп! в
локвата. – Камъкът полетя ниско над калната земя и
цопна в локвата.
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6. След междуметието ооо се поставя удивителен знак. Между звукоподражателните местоимения, които се повтарят, се пише малко тире.

7. Употребата на междуметия в изреченията
придава по-голяма изразителност на изказа.
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8. Праскам и цопкам са глаголи, образувани
от съответните звукоподражателни местоимения – прас! и цоп!

8. Кои глаголи в изреченията (упр. 7) са образувани от
междуметия?
Какво означават частиците в следните изречения?
– Хей, Ваньо, ставай! – П. К. Яворов
– Не може сега! – каза щурчето. – Константин Кон– Като мене няма, няма пощастлива на земята. –
Валери Петров

10. Препишете частиците от следните изречения в тет
радките си. Какво е предназначението им?
– Тая работа май няма да стане! – рекъл Хитър Пе
тър. – народна приказка
– Я потърси тук – каза Филе, – а аз ще отида в кух
нята. – Астрид Линдгрен
– Поздрав найсърдечен от моята славна и вярна дру
жина! – Ран Босилек
11. Препишете откъса от ученическо съчинение, като ре
дактирате допуснатите грешки.
Това се случи през лятото. Аз и майка ми бяхме на почивка край морето. Когато морето е спокойно, най-харесвам да плувам с дюшек. Един слънчев ден, непомня точно
кой беше, се случи нещо изключително интересно. На пясъка имаше огромна медуза. Преди никога не бях виждал по
голяма от тази. През нощта морето я беше изхвърлило.
12. Напишете съчинение на тема: „Страница от моя дневник“. Какви съюзи и частици използвахте в текста? Посоче
те примери.

1. Съюзите са думи, кои
то:
А) отделят други думи и из
речения
Б) служат за образуване на
други думи
В) свързват части на изре
чението и изречения
Г) показват мястото на
действието
2. В кой ред съюзът е връз
ка между прости изречения?
А) Зарадва се на подаръка и
на големия букет.

Б) След това поиска да му
дадат чаша вода.
В) В случая постъпи необ
мислено, но правилно.
Г) Избра за приятелка Стеф
ка, а не Мария.
3. В кой ред междуметие
то НЕ е възклицание?
А) ох!
Б) олеле!
В) бух!
Г) ах!

1. Препишете текста и
го редактирайте. Посочете
примери за съюзи и частици.
Много обичам художественната литература. Интересни са ми и разказите,
и повестите, но от всички
книги най много ми допадат приключенските романи. Чета много. Понякога
очите се оморяват и после
се налага даже да носиш
очила. Но аз продължавам,
защото четенето ми доставя истинско удоволствие.

НО

стантинов

10. май – частица за изразяване на предположение, несигурност
я – частица за изразяване на подкана, молба,
насърчение
най – частица за образуване на превъзходна
степен на прилагателни имена и на наречия
ЗА ДОМАШ

9.

2. Как шестокласникът
изразява чувствата на
участниците в случката?
С какви думи имитира зву
кове? Редактирайте тек
ста в тетрадките си.
Една сутрин някой потропа на прозореца ми.
– Чук чук чук.
Малка птичка с ранено
крилце беше кацнала на
перваза.
– Божичко съвсем е премръзнала! – каза баба.
– О ле ле сигурно много
я боли!
– Чик чирик, чик чирик –
каза птичката.

Решения на задачите за домашна работа

4. В кой ред има грешка?
А) Ох заболя ме главата!
Б) Боже, каква беля стана!
В) Шшш! Потихо, моля!
Г) Чукчук! Кой е тук?
5. В кой ред има частица
за изразяване на съмнение?
А) даже, хей, не
Б) нито, ще, дори
В) по, ли, аха
Г) нали, май, да

Отговори на тестовите задачи
В

2.
3.
4.
5.

Б
В
А
Г

11. Редактиран вариант на текста:
Това се случи през лятото. Аз и майка ми бях
ме на почивка край морето. Всеки ден ходехме на
плаж. Когато морето е спокойно, най харесвам
да плувам с дюшек. Един слънчев ден, не помня
точно кой беше, се случи нещо изключително ин
тересно. На пясъка имаше огромна медуза. Ни
кога преди това не бях виждал по-голяма медуза.
През нощта морето я беше изхвърлило.
12. Задачата има творчески характер.
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1.

9. хей! – засилва смисъла на обръщението
не – променя положителната форма на глагола в отрицателна
по – служи за образуване на граматична форма на думата (сравнителна степен на прилагателно име)

1. Много обичам художествената литература.
Интересни са ми и разказите, и повестите, но от
всички книги най-много ми допадат приключенски
те романи. Чета много. Понякога очите се умо
ряват и после се налага даже да носиш очила. Но
аз продължавам, защото четенето ми доставя
истинско удоволствие.
съюзи: и, но, да
частици: най, даже
2. В текста чрез употреба на междуметия се
изразяват силни чувства и се имитират звуци.
Редактиран вариант на текста:
Една сутрин някой потропа на прозореца ми.
– Чук-чук-чук!
Малка птичка с ранено крилце беше кацнала на
перваза.
– Божичко, съвсем е премръзнала! – каза баба.
– Олеле, сигурно много я боли!
– Чик-чирик, чик-чирик – каза птичката.
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ОБОБЩИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ
За обобщителните упражнения към 4. раздел в
примерното годишно разпределение е предвиден
1 час.
1. Накратко се преразказва съдържанието на
текста за тракийската гробница край село Старосел.

2. В текста са употребени следните причастия: открита, издигнат, разположена, оградена,
изградено, обработени, открити, проучени, кон
сервирани, отворени, определени. Те са минали
страдателни причастия.

ОБОБЩИТЕЛНИ
УПРАЖНЕНИЯ
УПРАЖНЕНИЯ

3. открита – мин. страд. прич. ж.р. ед.ч.
издигнат – мин. страд. прич. м.р. ед.ч.
разположена – мин. стр. прич. ж.р. ед.ч.
оградена – мин. страд. прич. ж.р. ед.ч.
изградено – мин. страд. прич. ср.р. ед.ч.
обработени – мин. страд. прич. м.р. мн.ч.
открити – мин. страд. прич. ср.р. мн.ч.
проучени – мин. страд. прич. ж.р. мн.ч.
консервирани – мин. страд. прич. ж.р. мн.ч.
отворени – мин. страд. прич. ж.р. мн.ч.
определени – мин. страд. прич. ср.р. мн.ч.

некрїпол – комплекс
от гробове, разположен
обикновено извън селището
крепєда – опорна стена

Прочетете текста и изпълнете упражнения 1 – 5.
През 2000 година край село Старосел е открита
найголямата тракийска гробница в Югоизточна Евро
па. Некрополът се състои от осем могили с различни
размери. Първата, на която попадат археолозите, е
Четиньовата могила, където се намира светилището.
Според учените гробницата датира от края на V век
и началото на IV век пр.н.е. и първоначално се предпо
лага, че е на тракийския владетел Ситалк – мoгъщ цар
на Одриското царство. Но скорошни проучвания уста
новиха, че храмът е издигнат век покъсно от одриския
цар Аматок II в близост до резиденцията му.
Гробницата е разположена в могила с височина 20 м и
диаметър от 85 м, оградена с крепида с обиколка 241 м,
която играе роля на крепостна стена. Светилището е
изградено от добре обработени каменни блокове.
Четиньовата могила не е единственият храм тук,
а централно място на голям култов център от мно
жество светилища и няколко десетки могили, в пет
от които са открити богати царски погребения. Мо
гилите си приличат помежду си. Изключение прави
само Хоризонт, тъй като е единствената тракийс
ка гробница с колони – две странични и шест лицеви.
Около Старосел има още могили, които са проучени и
консервирани, но не са отворени за посещения. Очевидно
изненадите, които ни поднася древността, предстоят.
Неслучайно откритията в този регион са определени като
Из интернет
сензационни даже за археолозите.
1. Какво научихте за тракийската гробница от текста?
Предайте накратко съдържанието.
2. Препишете в тетрадките си примери за изучени в 6.
клас причастия и определете вида им.
3. Направете
(упр. 2).

морфологичен анализ на причастията

4. Посочете глаголите, от които са образувани причасти
ята (упр. 3).
5. В измислени от вас изречения включете три причас
тия, които да изпълняват служба на определение.

4. открита – (да) открия; издигнат – (да) издигна; разположена – (да) разположа, оградена –
(да) оградя; изградено – (да) изградя; обработени
– (да) обработя; открити – (да) открия; проучени
– (да) проуча; консервирани – консервирам; отво
рени – (да) отворя; определени – (да) определя

5. Задачата дава възможност за прилагане на
знанията и уменията по синтаксис.
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Препишете в тетрадките си изреченията, като на
6.
празните места поставите подходящи причастия. Кои от
тях съгласувахте с други думи в изреченията?
Момчето беше ………… с новите си дънки. – …………
светлини на звездите предвещаваха утрото. – …………
рязко, колата опръска с вода ………… по тротоара хора.
– Децата дълго разговаряха около ………… огън. – …………
в гората, чувахме песните на много птици.
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6. Примерен вариант за изпълнение на задачата:
Момчето беше облечено с новите си дънки.
Угасващите светлини на звездите предвещаваха утрото.
Потегляйки рязко, колата опръска с вода мина
ващите по тротоара хора.
Децата дълго разговаряха около догарящия огън.
Разхождайки се в гората, чувахме песните на
много птици.

7. мечтая – мечтаещ, мечтан, мечтаейки
мисля – мислещ, мислен, мислейки
искам – искащ, искан, искайки
Неличните глаголни форми са записани последователно според подреждането в таблицата.

7. Начертайте в тетрадките си таблицата. От посо
чените глаголи образувайте причастия.
минало страдателно
деепричастие
причастие

мечтая

искам

С образуваните от вас причастия (упр. 7) съста
8.
вете изречения и определете синтактичната служба на
всяко причастие.
1. група: от глагола мечтая
2. група: от глагола мисля
3. група: от глагола искам
9. Образувайте отрицателни форми от следните не
лични глаголни форми: пеещ, говорейки, нарисуван. Обяс
нете правописа им.
10. Заменете подчертаните изрази с нелични глаголни
форми, без да променяте смисъла на изреченията.
Като влизаше в стаята, момичето се усмихна.
Ученикът, който не разбираше въпроса, помоли
учителя да го повтори.
Книгата, която прочетох, дадох на приятелката си.
Ние влязохме в залата, като говорехме тихо и
развълнувано.
Образец: Като влизаше в стаята, момичето се
усмихна. – Влизайки в стаята, момичето се усмихна.
11. Препишете глаголите от текста в минало неопре
делено време. Направете им морфологичен анализ.
Един от найинтересните и малко известни фак
ти за Черно море е произходът на името му. Съ
ществуват различни теории за това как морето е
започнало да се нарича така. Има една, която казва,
че Черно море се е наричало само „море“ за дълго
време, преди да бъде определено от гърците като
„негостоприемно море“. След като те са започна
ли да плават лесно по него, името му се е сменило
от негостоприемно на гостоприемно. През вековете
Черно море е получавало много различни имена. Смя
та се, че сегашното му име е дадено от турците
през Средновековието.

НО

мисля

текста
1. Прочетете
и определете преоблада
ващото глаголно време.
Направете морфологичен
анализ на три лични глагол
ни форми.
Хари Потър беше пос
ветил сутринта на зада
чата да изпразни до дъно
куфара си за пръв път
от шест години, откак
то си беше стегнал ба
гажа за училище. В нача
лото на всяка учебна го
дина просто беше вадил
горните три четвърти
от съдържанието на ку
фара и ги беше подменял
или обновявал, оставяйки
найотдолу пласт какви
ли не джунджурии: ста
ри пђчи пера, изсъхнали
бръмбарови очи, единични
чорапи, които вече не му
ставаха. Преди няколко
минути беше пъхнал ръка
сред дребните предмети
и като усети пронизваща
болка в десния си безиме
нен пръст, извади ръката
си и видя рукналата кръв.

ЗА ДОМАШ

глагол

сегашно деятелно
причастие

8. Задачата изисква прилагане на знанията и
уменията за причастията и за тяхната синтактична служба в изреченията. Учениците работят по групи.
9. пеещ – непеещ
говорейки – не говорейки
нарисуван – ненарисуван
Отрицателната частица не се пише слято
със сегашното деятелно причастие и с миналото страдателно причастие. Не се пише отделно от деепричастието.

10. Ученикът, неразбиращ въпроса, помоли
учителя да го повтори.
Книгата, прочетена от мене, дадох на приятелката си.
Ние влязохме в залата, говорейки тихо и развълнувано.

Решения на задачите за домашна работа
1. Основното глаголно време в текста е минало предварително време.
Учениците по избор могат да направят морфологичен анализ на три лични глаголни форми.
беше посветил – глагол мин. предв. вр. 3 л. ед.ч.
м.р.
беше стегнал – глагол мин. предв. вр. 3 л. ед.ч.
м.р.
беше пъхнал – глагол мин. предв. вр. 3 л. ед.ч.
м.р.

Джоан Роулинг

2. Препишете съюзите и
частиците, употребени в
текста.

джунджурєи – непотребни,
незначителни предмети

Из интернет
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2. съюзи и съюзни думи – да, откакто, и, или,
които, и като
частици – най, ли, не

11. е започнало – глагол мин. неопр. вр. 3 л.
ед.ч. ср.р.
се е наричало – глагол мин. неопр. вр. 3 л.
ед.ч. ср.р.
са започнали – глагол мин. неопр. вр. 3 л. мн.ч.
се е сменило – глагол мин. неопр. вр. 3 л. ед.ч.
ср.р.
е получавало – глагол мин. неопр. вр. 3 л. ед.ч.
ср.р.
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ОБОБЩИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ

13. 1. група – Децата от нашата улица са по
могнали на възрастния човек.
Децата от нашата улица бяха помогнали на
възрастния човек.
Децата от нашата улица щяха да помогнат
на възрастния човек.
2. група – Дърветата са цъфнали тази година
рано.
Дърветата бяха цъфнали тази година рано.
Дърветата щяха да цъфнат тази година рано.

12. Глаголите в минало предварително време
(беше разбрала, беше тренирала) назовават минали действия, които са извършени преди други
минали действия.
Глаголите в бъдеще време в миналото (щеше
да се представи, щяха да гледат, щеше да осигу
ри) назовават минали действия, които са предстоящи спрямо определен минал момент.

ОБОБЩИТЕЛНИ
УПРАЖНЕНИЯ

Спортистката беше разбрала, че само с повече уси
лия и постоянство щеше да се представи подобре на
състезанието. През последните месеци беше тренирала
всеки ден по няколко часа. Искаше да победи. Нейните
родители и съученици щяха да я гледат от трибуните в
залата. Не трябваше да ги разочарова, а победата щеше
да є осигури и участие в областните състезания.

14. Задачата е творческа и е свързана с изреченията в упр. 13.

Спрегнете устно глаголните форми, поставени в
13.
скоби, в съответната форма на: минало неопределено време,
минало предварително време и бъдеще време в миналото.

15. Съюзи: че – свързва неравноправни в синтактично отношение прости изречения в състава на сложното изречение; да – свързва неравноправни в синтактично отношение прости
изречения в състава на сложното изречение; а –
Ето мечето Еду
свързва равноправни в синтактично отношение
ард слиза по стълби
те… бум… бум… бум…
прости изречения в състава на сложнотос изреглавата надолу зад
Кристофър Робин.
чение; но – свързва равноправни в синтактично
отношение прости изречения в състава на сложното изречение, и др.
Частици: ето – показателна; не – отрицателна; по – за образуване на форма за сравнителна
степен на прилагателно име, и др.

1. група: Децата от нашата улица (да помогна) на възрастния
човек.
2. група: Дърветата (да цъфна) тази година рано.
Съставете текст повествование или описание, като
14.
за начало използвате едно от двете изречения (упр. 13).
15. Открийте три съюза и три частици в текста. Опреде
лете вида им.
Ето мечето Едуард слиза по стълбите… бум… бум…
бум… с главата надолу зад Кристофър Робин. Това е
единственият начин за слизане по стълба, доколкото
му е известно. Понякога му се струва, че сигурно има и
друг начин – само да можеше за минутка поне да не си
чука главата о всяко стъпало, а да помисли малко. Тога
ва пък му се струва, че няма подобър начин. Но както
и да е, ето го вече долу, готово да ви бъде представено:
Мечо Пух!
Алън Милн
16. Открийте междуметието, употребено в текста
(упр. 15). Образувайте от него глагол и го включете в измис
лено от вас изречение.
17. Какво изразяват частиците и междуметията в изрече
нията?
Ех, колко се радвам, че наближава ваканцията.
Браво! Съчинението ти е много хубаво.
Леле, колко много сняг е навалял!
Олеле, утре имаме две контролни работи!
Нима няма да дойдеш на екскурзията?
Хайде, тръгвайте, защото закъсняваме за концерта.
Най обичам да играя баскетбол.
Ще дойда я, ти съмняваш ли се?
Хахаха! – чу се навън смехът на децата.

16. Употребеното междуметие в текста е
бум... бум... бум. От него се образува глаголът
бумкам. Пример за изречение: Уплашеният човек
бумкаше силно по вратата.
17. ех – частица, за усилване
браво – междуметие за одобрение
леле – междуметие за израз на чувство
олеле – междуметие за израз на чувство
нима – частица за съмнение
да – частица за образуване на глаголна форма
хайде – частица за обръщение и подкана
най – частица за степенуване (в случая на глагол)
ще – частица за образуване на глаголна форма
за бъдеще време
я – частица за обръщение и подкана
ли – въпросителна частица
ха-ха-ха – междуметие за израз на чувство
(смях)
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12. Какви действия назовават в текста глаголите в минало
предварително време и в бъдеще време в миналото?

18. Изберете три междуметия от изреченията (упр. 17).
Включете ги в текст, чрез който да изразите своето отно
шение към забавна случка от междучасието.
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18. Учениците трябва да съставят текст с
междуметия от изреченията в упр. 17.

Отговори на тестовите задачи
Вариант 1
1.
В
2.
А
3.
Б
4.
Г
5.
Г
6.
В
7.
Б
8.
Г
9.
А
10.
В

ВАРИАНТ 1
Прочетете текста и решете задачи 1 – 2.
Найвисоката планина в света неудържимо привлича търсачите на приключения.
Вкаменелости от риби са открити високо по заледените склонове на Еверест – до
казателство, че преди милиони години найвисоката планина на Земята е лежала на
морското дъно. Как върхът е ,,пропътувал“ половината свят, а след това се е издиг
нал на височина, достигаща две трети от тропосферата, е очарователна история,
която допринася за романтичната му светлина.

Вариант 2
1.
Б
2.
В
3.
Б
4.
А
5.
А
6.
Г
7.
А
8.
А
9.
В
10.
Г

Из енциклопедия

1. Подчертаните глаголни форми са в:
А) минало предварително време
Б) бъдеще време в миналото
В) минало неопределено време
Г) минало свършено време
2. Неличните глаголни форми открити и
достигаща са:
А) минало страдателно причастие, сегашно
деятелно причастие
Б) сегашно деятелно причастие, деепричас
тие
В) минало страдателно причастие, деепри
частие
Г) сегашно деятелно причастие, сегашно де
ятелно причастие
3. В кое изречение НЯМА глаголна форма за
бъдеще време в миналото?
А) Щяхме да се пързаляме, докато не ни изви
кат вкъщи.
Б) Снегът беше валял през цялата нощ.
В) Мислехме, че днес нямаше да вали толкова
силно.
Г) Силният сняг щеше да покрие целия град.
4. В кой ред всички думи са нелични глаголни
форми?
А) живеещ, изгрея, донесен
Б) верен, летящ, трептейки
В) носейки, вълнист, щумящ
Г) изпят, тропайки, тръпнещ
5. В кой ред са записани само съюзи?
А) че, а, нали
Б) ала, ето, пък
В) но, не, или
Г) и, а, за да

6. В кое изречение е допусната правописна
грешка?
А) Съчинението беше незавършено.
Б) Неможещият да плува поиска помощ.
В) Не знаещият ученик получи ниска оценка.
Г) Стаята му беше непочистена.
7. Посочете изречението, в което НЕ е до
пусната правописна грешка.
А) Непознавайки града, човекът се изгуби.
Б) Недочувайки, бабата пак зададе въпроса.
В) Неможейки да отговори, ученикът се при
тесни.
Г) Непоглеждайки учебника, детето научи уро
ка от тетрадката.
8. Кое изречение се различава по смисъл от
другите изречения?
А) Докато вечерям, гледам телевизия.
Б) Вечерям и гледам телевизия.
В) Вечеряйки, гледам телевизия.
Г) Ако вечерям, гледам телевизия.
9. В кое изречение НЕ е употребен съюз?
А) Цялата планина беше обвита в гъста мъгла.
Б) Децата вървяха по стръмната пътека и
бързо се умориха.
В) Вятърът ту се усилваше, ту намаляваше
силата си.
Г) Всички излязоха навън, но дъждът не спи
раше.
10. В кое изречение има грешка в изписване
то на частицата?
А) Поудобно е да пътуваме с колата на тат
ко.
Б) За мене ти си найдобрият приятел.
В) Найхаресвам да играя на компютъра си.
Г) Не знаеха точния час на тръгването.

Скала за оценяване:
За всеки верен отговор се получава по 1 точка.
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9 – 10 точки – Отличен
7 – 8 точки – Много добър
5 – 6 точки – Добър
4 точки – Среден
0 – 3 точки – Слаб
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ЕДНОРОДНИ ЧАСТИ В ПРОСТОТО ИЗРЕЧЕНИЕ
Петият раздел в Учебника се състои от две
урочни разработки – „Еднородни части в простото изречение” и „Сложно съчинено изречение”.
Разделът включва и обобщителни упражнения,
към които се предлагат два варианта на задачи
за проверка и оценка на знанията и на уменията,
придобити в раздела.
За преподаването на проблематиката по темата от учебното съдържание в 6. клас „Еднородни части в простото изречение” в примерното годишно разпределение се предлагат 2 часа за
нови знания и 2 часа за упражнение.

Ще се запознаете с
еднородните части в
изречението – кои части
са еднородни, как да ги
разпознавате и как правилно да
ги оформяте пунктуационно.

Образователни цели:
•• шестокласниците да овладеят знания за
същността, видовете и употребата на еднородните части в простото изречение;
•• да се развият у учениците умения: за разпознаване на еднородните части в простото изречение; за прилагане на пунктуационните правила при употреба на еднородни
части в простото изречение; за уместно
използване на еднородни части в текстовете, които създават;
•• подрастващите да получат информация за
една българска природна забележителност
– западните части на Стара планина; като
се опират на текста на Йордан Радичков,
да почувстват силата и красотата на родната природа

Йордан
Радичков
(1929 – 2004)
Български писател, автор на
разкази, есета,
повести и пиеси.
Сред книгите
му за деца най-популярни са „Ние,
врабчетата“ и „Малки жабешки
истории“. Текстът „Балканът“ е от
сборника „Хора и свраки“.
окїлия – административнотериториална единица,
включваща определен брой
селища, общини
маранџ – въздушни вълни,
които видимо трептят над
земята в горещи дни
обитђлище – място за
живеене
развигїр – топъл пролетен
вятър

Нови понятия:
еднородни части

ЕДНОРОДНИ ЧАСТИ В ПРОСТОТО
ИЗРЕЧЕНИЕ

Балканът
Двадесет и две години живях в старата Берковска
околия. […] На север равнината постепенно се изтегля
ше и се губеше към невидимата река Дунав, а от запад
и юг селото се затваряше от неравномерната верига
на Балкана. Тази верига бе извънредно красива, тя започ
ваше от Чипровския Балкан, минаваше през върховете
Ком и Тодорини кукли, за да завърши на изток с Врачан
ски камик. […]
Пролетно време Балканът непрекъснато се скриваше
в бели облаци. [...] Лете той ставаше синкав и подвижен
в трептяща мараня. Знаехме от старците, че горе са
обиталищата на самодивите и на змейовете и че има
една Комичина дупка, от която излизат всичките гра
доносни облаци. Щом Комичина дупка почнеше да дими,
Балканът постепенно се смръщваше и сгромолясваше
върху селото ни градоносни облаци, пороен дъжд, ослепи
телно електричество, което съскаше по покривите на
къщите. В такива дни реката прииждаше, излизаше от
бреговете си, събаряше и отнасяше всичко по пътя. […]
Но беше и тих, и замислен този разбойник, пролетно
време го чувахме само как бучи издалеко – знаехме, че в
такова време развигор тича из неговите усои. През есен
та посивяваше, вглъбяваше се в себе си, стихваше, лека
полека сините мъгли се спускаха и постепенно скриваха
цялото му лице. Седмици наред никой от нас не виждаше
ни връх Ком, ни Тодорини кукли, нито пък Врачански
камик на изток. Подир мъглите някоя сутрин найнео
чаквано ще видим Балканът как се изправя пред очите
ни целият бял, покрит със сняг, недокоснат от човешка
ръка. Долу, в ниското, ние още газехме лепкавата кал и
чувахме как капчуците тупат тежко върху земята, а на
запад и на юг се белееше Балканът, сякаш токущо ро
ден, повит в найчистите пелени на света. […]
Бунтовен или тих, замислен или нежен, Балканът и до
ден днешен стои в съзнанието ми като неопитомяемо
животно, полегнало небрежно посред земята ни.
Йордан Радичков

Какви чувства към родния край са изразени от писателя?
Символ на какво е Балканът за Йордан Радичков?
Как изглежда Балканът през различни сезони на годината?
Защо Балканът е наречен „неопитомяемо животно“?
Опишете планината, намираща се найблизо до родното ви
място.
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Текстът „Балканът“ предлага възможности
да се дискутира върху красотата и разнообразието на българските природни дадености. Езикът
на есето от Й. Радичков е предпоставка шестокласниците да се научат да използват родното
слово за изразяване на емоционално отношение
към обекти, които предизвикват възхищение.
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Първият урок в 6. клас, който предлага синтактична информация за еднородните части в
простото изречение, започва с актуализация на
изученото в предишни класове – за изречение, за
видовете изречения по цел на изказване и по състав, за главните и второстепенните части на
простото изречение. Този фрагмент от урока
може да бъде организиран, като се използва табло с нужните лингвистични сведения или презентация, представяща особеностите на простото изречение.
Припомнете си кое изречение е просто по състав; кои са глав
ните и кои – второстепенните части на простото изречение.
В изречението от текста на Йордан Радичков: „… а от запад
и юг селото се затваряше от неравномерната верига на Балкана“, съществителните имена (от) запад и юг изпълняват служ
ба на обстоятелствени пояснения. Те поясняват сказуемото
се затваряше по един и същи начин – посочват мястото на
действието. Отговарят на един и същ въпрос (Откъде селото
се затваряше?). Свързани са със съюза и, който служи за връзка
между равноправни в синтактично отношение части на изре
чението. (От) запад и юг са еднородни обстоятелствени пояс
нения – еднородни части в изречението.

Еднородни части:
поясняват една и съща
част на изречението по
еднакъв начин;
изпълняват еднаква син
тактична служба и отго
варят на един и същ въп
рос;
свързват се със съюзи,
служещи за връзка на син
тактично равноправни
части в изречението, или
безсъюзно.

Новите сведения се отработват в хода на
беседа, при която учениците, подпомогнати от
преподавателя, анализират еднородни части
(еднородни определения, еднородни допълнения
или еднородни обстоятелствени пояснения) в
подходящи изречения, предложени от учителя
или избрани от самите шестокласници. Диференциалните признаци на еднородните части в
простото изречение се обобщават под формата на определение, което учениците записват в
тетрадките си. Чрез изпълнение на упражнения
за самостоятелна работа шестокласниците се
запознават с особеностите в пунктуацията и
употребата на еднородните части. Решават
тестови задачи за откриване и редактиране на
грешки, свързани с използване на еднородни части в речевото общуване.

Еднородни части могат да бъдат всички части на изречение
то с изключение на сказуемите. (Вж. Приложение 9)
Георги излезе и побягна.

свързване на прости изрече
ния в сложно изречение, а не
на еднородни сказуеми в прос
то изречение

еднорїден – който е от един
и същ род, от един и същ вид

Правила при употреба на еднородни части:
В реките, в езерата, в океаните има много риба.
Еднородни части се използват при изброяване.
След дума или израз с обобщаващо значение пред Получих много цветя: рози, карамфили, момини
еднородните части се пише двоеточие или тире. сълзи. – Получих много цветя – рози, карамфили,
момини сълзи.
При изброяване пред еднородните части се пише Посетих най-големите градове на Германия: Берлин,
Мюнхен, Франкфурт.
двоеточие.
Когато еднородните части се свързват безсъюзно, Очите му излъчваха радост, умиление,
се отделят със запетая.
благодарност.
Пред еднократно употребени съюзи и и или, които
свързват еднородни части, не се пише запетая.
Пред и и или се пише запетая при повторната им
употреба.

Иван и Петър са отличници на класа.
Контролно ще правим във вторник или в сряда.
И Иван, и Петър са отличници на класа.
Контролно ще правим или във вторник, или в сряда.

Със запетая се отделят еднородни части, когато
са свързани със съюзите а и но.
Запетая се пише пред втория от двойните съюзи,
свързващи еднородни части – ту – ту, ни – ни.

Все още малко, а доста силно е детето на съседите.
Умен, но мързелив е новият ти приятел.
Гледам ту вляво, ту вдясно.
Не искам ни пари, ни подаръци.

Нееднородни определения (поясняващи по различен Правилно: Заваля силен летен дъжд.
начин определяемото) не се отделят със запетая. Неправилно: Заваля силен, летен дъжд.
Грешки се допускат при свързване на смислово не- Правилно: Ябълките и крушите са плодовете, коиравноправни думи като еднородни.
то поевтиняха.
Неправилно: Ябълките, крушите и плодовете поевтиняха.
ябълките и крушите – отношения между смислово
и синтактично равноправни думи
крушите и плодовете – отношения между смислово неравноправни думи (крушите са плодове)
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Възможен е и друг начин за организация на работата в хода на урока. Преподавателят предлага на подрастващите откъси от ученически
съчинения с употребени еднородни части. Дедуктивно прави обобщение на техните граматични особености и диктува определението за тях,
което учениците записват. След това се поставят задачи за самостоятелна работа – шестокласниците да открият и да анализират други
еднородни части в същите текстове, а еднородните части, при които са допуснати слабости,
да бъдат редактирани, като се обяснят причините за грешките. Урокът завършва с обобщение
на правилата за пунктуация и употреба на еднородни части в простото изречение.
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ЕДНОРОДНИ ЧАСТИ В ПРОСТОТО ИЗРЕЧЕНИЕ

2. Думите поясняват сказуемото в изречението – е написал.
Думите поясняват сказуемото в изречението
по един и същи начин, те са еднородни допълнения и отговарят на един и същи въпрос – Какво е
написал Йордан Радичков?
Думите са свързани безсъюзно и съюзно – чрез
съюза и.

1. (обиталищата) на самодивите и на змейове
те – еднородни определения
(сгромолясваше)… облаци… дъжд… електри
чество – еднородни допълнения и др.

УПРАЖНЕНИЯ

3. В първото изречение еднородните части са
еднородни подлози – децата и родителите.
Във второто изречение еднородните части
са еднородни допълнения – радост и удовлетво
рение.
В третото изречение еднородните части са
еднородни обстоятелствени пояснения за начин
– бавно и спокойно.
В четвъртото изречение еднородните части
са еднородни определения – прохладното и при
ятно.

2. Докажете, че в изречението: „Йордан Радичков е написал много разкази, есета, повести и пиеси“, думите разкази,
есета, повести и пиеси са еднородни части. За да изпълните
задачата, отговорите на въпросите:
Коя част на изречението поясняват думите?
По какъв начин поясняват съответната част на изречението?
Каква синтактична служба изпълняват?
На кой въпрос отговарят?
Как са свързани – безсъюзно, съюзно?
3. Открийте еднородните части в следните изречения.
Определете синтактичната им служба.
Децата и родителите влязоха в препълнената стая.
Ученето носи радост и удовлетворение.
Момчето бавно и спокойно разлистваше книгата.
Прохладното и приятно време радваше всички.
Сравнете по синтактична служба подчертаните
4.
думи в двойките изречения. Направете изводи за вида на
подчертаните думи като части на изречението.
1. група: Не обичам да пътувам нито денем, нито
нощем.
Всяка сутрин ставам рано и тръгвам за училище.
2. група: Мира харесва вестници, списания, книги.
Влезе в стаята, огледа се и бързо излезе.
3. група: Жени и мъже изпълниха площада.
Първо пяха песни, после играха хоро.

4. Първите изречения от двойките съдържат
еднородни части: нито денем, нито нощем; вест
ници, списания, книги; жени и мъже.
Вторите изречения от двойките са сложни по
състав, там подчертаните думи са сказуеми в
отделните прости изречения.
5. Еднородни части има в следните изречения:
в първото изречение – моливи, химикалки и
листове хартия
във второто изречение – ту силно, ту слабо
в четвъртото изречение – Поли и Стела
в шестото изречение – вкусна и питателна

7. безсъюзно и съюзно – Стефан, Христо и Ники
съюзно – на море, а не на планина
съюзно – книга или конструктор
съюзно – и през лятото, и през зимата; запетая се пише пред повторения съюз и
съюзно – ту в синьо, ту в розово; запетая се
пише пред двойния съюз ту – ту
съюзно – или в сряда, или в четвъртък; запетая
се пише пред повторения съюз или
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1. От текста на Йордан Радичков „Балканът“ посочете
примери за различни еднородни части и определете вида им.

Прочетете изреченията. В кои от тях има еднород
5.
ни части, в кои – няма? Обосновете се.
На масата имаше моливи, химикалки и листове хартия.
От сутринта пролетният вятър вее ту силно, ту
слабо.
Предстоеше една студена зимна вечер.
Поли и Стела учат в едно училище.
Купих подарък на мама за празника.
За обяд ще има вкусна и питателна храна.
6. Направете синтактичен анализ на изречението. Посо
чете еднородните определения. Откривате ли нееднородни
определения? Обосновете се.
Топъл и влажен пролетен въздух нахлу през прозореца.
7. Коментирайте пунктуацията на еднородните части в
следните изречения. Как са свързани еднородните части?
Стефан, Христо и Ники играят във футболния отбор
на училището.
Тази година ще почиваме на море, а не на планина.
Книга или конструктор искаш за подарък?
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6. Еднородни определения в изречението са
топъл и влажен. Нееднородни определения – то
пъл и пролетен; влажен и пролетен.

8. И Ирина, и Весела играят народни танци.
Нито Красимир, нито Светльо е виновен за
счупения прозорец.
Кирил, а не Петър обича футбола.

9. Препишете изреченията в тетрадките си, като попъл
ните празните места с подходящи еднородни части.
... и ... са моите любими спортисти.
Не обичам да рисувам нито ..., нито ... .
Моят роден град от … и от … е обграден с планини.
..., а не ... е найдобрата ми приятелка.
Хайде да се видим пред ... или пред ... .

НО

8. Преобразувайте изреченията в тетрадките си, като
използвате други подходящи съюзи за връзка между еднород
ните части.
Ирина и Весела играят народни танци.
Красимир, а не Светльо е виновен за счупения прозо
рец.
Кирил и Петър обичат футбола.

1. От учебници по раз
лични учебни предмети
препишете три изречения
с употребени еднородни
части. Изяснете синтак
тичната им служба и осо
беностите в пунктуация
та им.

ЗА ДОМАШ

Обичам да ходя на риба и през лятото, и през зимата.
Небето блестеше ту в синьо, ту в розово.
Ще пътувам или в сряда, или в четвъртък.

10. Редактирани варианти на изреченията:
Слушам мелодична, но силна музика.
От древни времена са се запазили руини на кре
пости, кули и дворци.
Съвременните автомобили имат четири, пет
или шест скорости.
Пред нас се простира безкрайната зелена до
лина.
Най-хубавият подарък е букет от рози или от
лилии.
Не му искам ни меда, ни жилото.

2. Като имате предвид
информацията от текста
на Йордан Радичков (с. 94),
отговорете писмено на въп
роса: Защо писателят нарича Балкана разбойник?
Изяснете употребата на
еднородни части (ако има
такива).

10. Редактирайте допуснатите грешки в изреченията от
ученически съчинения.
Слушам мелодична но силна музика.
От древни времена са се запазили руини на крепости
кули и дворци.
Съвременните автомобили имат четири, пет, или
шест скорости.
Пред нас се простира безкрайната, зелена долина.
Най-хубавият подарък е букет от цветя и рози.
Не му искам ни меда ни жилото.

1. Посочете вярното
твърдение.
Еднородните части:
А) изпълняват различна син
тактична служба
Б) поясняват една и съща
част на изречението
В) отговарят на различни
въпроси
Г) свързват се чрез съюзи
или предлози

3. В кое изречение са упо
требени еднородни обстоя
телствени пояснения?
А) Любо и Ваньо ще участ
ват в състезанието.
Б) От пазара купих домати,
краставици и зеле.
В) Започваше поредният мъг
лив и влажен ден.
Г) Хората вървяха по улица
та и по тротоарите.

2. Посочете НЕВЯРНОТО
твърдение.
Видове еднородни части са:
А) еднородни сказуеми
Б) еднородни определения
В) еднородни подлози
Г) еднородни допълнения

4. В кое изречение НЯМА
грешка?
А) Мисля, че купата ще полу
чи или Надя или Валя.
Б) Ще построим лагера на

9. Ивет Лалова и Григор Димитров са моите
любими спортисти.
Не обичам да рисувам нито с молив, нито с
водни бои.
Моят роден град от север и от юг е обграден
с планини.
Мария, а не Петя е най-добрата ми приятелка.
Хайде да се видим пред хотела или пред киното.

високото а не на ниското.
В) Изпратих покани на ди
ректора, и на класната.
Г) Василеви или Константи
нови ще ни идват на гости?
5. В кой ред има грешка?
А) В магазина докараха маси,
столове и дивани.
Б) На пазара има много мъже,
жени и възрастни.
В) Те постъпват като орел,
рак и щука.
Г) Лалето, зюмбюлът и коки
чето са любимите ми цветя.

Решения на задачите за домашна работа
1. Задачата има изследователски характер.
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2. Задачата има творчески характер.

Отговори на тестовите задачи
1.
2.
3.
4.
5.

Б
А
Г
Г
Б
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СЛОЖНО СЪЧИНЕНО ИЗРЕЧЕНИЕ

За преподаването на проблематиката по темата от учебното съдържание в 6. клас „Сложно
съчинено изречение” в примерното годишно разпределение се предлагат 3 часа за нови знания и
2 часа за упражнение.

Образователни цели:
•• шестокласниците да овладеят знания: за
същността на съчинителната връзка в изречението, за съюзното и за безсъюзното
свързване в изречението и за съществените признаци на сложното съчинено изречение;
•• да се развият у учениците умения: за разпознаване на съчинителни връзки в сложното изречение; за правилно пунктуационно
оформяне на сложните съчинени изречения;
за уместно използване на сложните съчинени изречения в текста;
•• подрастващите да получат информация
за спецификата на българското културноисторическо наследство; да се запознаят с
два елемента от нематериалното културно-историческо наследство на страната;
да осмислят отношението си към паметниците на културата като към свидетелства за историята, духа и традициите на
народа.
Нови понятия:
съчинителна връзка
безсъюзно свързване
съюзно свързване
сложно съчинено изречение

Предстои да се запознаете
със съчинителната връзка в
изречението и със сложното
съчинено изречение. Ще
разберете как се свързват
простите изречения в него.

СЛОЖНО СЪЧИНЕНО ИЗРЕЧЕНИЕ

Културноисторическо
наследство на България
България е страна с богато културноисторическо
наследство. В нея има хиляди недвижими паметници на
културата, а в държавните и в общинските музеи се
съхраняват повече от 5 милиона движими културни цен
ности. Седем паметника на културата са включени в
Списъка на световното културно наследство на ЮНЕ
СКО.
В списъка на световното нематериално културно
наследство са вписани Бистришките баби и нестинар
ството.
Бистришките баби са група за автентичен фолклор
от софийското село Бистрица. Възрастните жени пред
ставят автентични шопски песни. Пеенето им е уни
кално, старинно – специалистите го определят като
архаично пеене на три гласа.
Нестинарството е древен български обичай, при кой
то хората танцуват върху жарава (въглени). Днес обича
ят се пази само в няколко села в Странджа. Из интернет
За първа година в Созопол ще отпразнуват 18 април
– Международния ден за опазване на паметниците на
културата. [...] Bъв вpъзкa с празника opгaнизaтopитe ca
пoдгoтвили oбpaзoвaтeлнa пpoгpaмa, нacoчeнa към гpaж
дaнитe нa Coзoпoл и пpeдимнo към млaдoтo пoкoлeниe.
Децата от училище „Св. св. Кирил и Методий“ в
Coзoпoл отбелязаха Meждyнapoдния ден за опазване на
пaмeтницитe нa културата cъc cъcтeзaниe нa тeмa
„Coзoпoл – минaлo и бъдeщe“. B двa кpъгa тe oтгoвapяxa
нa въпpocи зa cвoя гpaд нa paзлични тeми. [...] Oтбopът
нa пoбeдитeлитe пoлyчи като нaгpaдa пoceщeниe нa
Из съобщения в печата
Дeлфинapиyмa във Bapнa.

ЮНЃСКО – международна
организация, чиято основна
цел е опазване на световното
културно наследство

Защо българското културноисторическо наследство трябва
да бъде опазвано и популяризирано?
Колко са регистрираните движими и недвижими паметници
на културата в България?
С какво е ценно за културата и историята изкуството на Бис
тришките баби и на хората, танцуващи нестинарски танци?
Как ученици от Созопол отбелязват Международния ден за
опазване на паметниците на културата?
Потърсете информация за паметници на българската култу
ра, включени в списъка на ЮНЕСКО. Споделете информацията.
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Текстът „Културно-историческо наследство
на България“ предлага възможности да се водят
разговори върху миналото и запазените до днес
древни традиции на българите. Чрез работа с
текста се оказват патриотични възпитателни
въздействия и се влияе върху отношението на
шестокласниците към концепти като история,
култура, традиции.
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Понятията за съчинителна връзка и за съюзно
и безсъюзно свързване в изречението се отработват върху основата на преговор. Актуализират се особеностите на еднородните части в
простото изречение и се припомнят начините
за свързване между тях в различните случаи.

Припомнете си частите на простото изречение, които се
наричат еднородни части.
Еднородните подлози (Бистришките) баби и нестинарството (вж. изречението: „В списъка на световното нематериално
културно наследство са вписани Бистришките баби и нестинарството.“) са смислово и граматично равноправни. Свързани са
чрез съюза и. Връзката между еднородните подлози е съчини
телна връзка, а свързването – съюзно.
Съчинителната връзка между еднородните подлози в изрече
нието може да се представи и по друг начин: „… са вписани Бистришките баби, нестинарството“. В този случай еднородните
подлози са отделени със запетая, а свързването e безсъюзно.
Изречението от текста: „(1) В нея има хиляди недвижими
паметници на културата, (2) а в държавните и в общинските
музеи се съхраняват повече от 5 милиона движими културни
ценности“, се състои от две прости изречения – (1) и (2). Те
са самостойни по смисъл, т.е. всяко от тях се употребява и
самостоятелно. Връзката между изреченията е съчинителна.
Осъществена е чрез съюза а (съюзно свързване), пред който се
пише запетая. Изречението е сложно съчинено изречение.
Схема на изречението:
(1)

,а

(2)

Вж. Приложение 11

Съчинителна връзка:
връзка между думи или
изречения, които са смис
лово и граматично равно
правни;
може да се осъществява
без наличие на съюз – без
съюзно свързване;
може да се осъществява
с помощта на съюзите и,
или, а, но, ту – ту и др. –
съюзно свързване.

Същността на сложното съчинено изречение
се изяснява чрез анализ в хода на беседа между
шестокласниците и преподавателя. Възможно е
да се следва логиката на урочната статия и да се
използва за анализ на сложно съчинено изречение
примерът, който е взет от въвеждащия в урочната разработка текст. Прави се обобщение на
признаците на сложното съчинено изречение. С
помощта на схема на изречение учениците осмислят връзките между отделните прости изречения в състава на сложното съчинено изречение.
Изпълнявайки упражнения за самостоятелна работа, отработват особеностите в пунктуацията
и употребата на сложните съчинени изречения.

Сложно съчинено изречение:
вид сложно изречение;
простите изречения в със
тава му са самостойни по
смисъл (могат да се употре
бяват самостоятелно);
простите изречения са
свързани чрез съчинител
на връзка – с помощта на
съюз (и, а, но, или и др.) или
безсъюзно.
(Вж. Приложение 10)

Правила при употреба на сложни съчинени изречения:
Чрез прости изречения в рамките на сложното съчинено изре- Затича се по склона, после изведнъж спря
чение се създава впечатление за динамика на действията.
и бързо се огледа.
При речева характеристика на герои в художествен текст в – Усмихва се леко, па се смее!
сложни съчинени изречения се допуска употреба на разговорни – Искаш, ама няма!
съюзи – та, па, ама.
При официално общуване използването на разговорни съюзи в
сложните съчинени изречения се отчита като грешка.
Запетая се пише, когато сложните съчинени изречения:
са свързани безсъюзно;
Стана прав, попита за отсъстващите.
са свързани със съюзите а, но, ала, та, па и др.
Махна с ръка, но не се извини.
Запетая се пише при повторната употреба на съюзите и и
или, както и пред втората част от двойните съюзи нитонито, ту – ту.
С двоеточие се отделят простите изречения в състава на
сложното съчинено изречение, когато второто изречение съдържа причина, следствие или разяснение на първото.

Или сам ще си признаеш, или ще те накараме насила.
Нито съм го чувал, нито съм го виждал.
Митко беше прав: най-трудното предстоеше.
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При организацията и осъществяването на
урока е възможен и друг подход. С помощта на
схема учителят запознава учениците с характеристиките на сложните съчинени изречения. Учениците сами изследват сложни съчинени изречения и правят изводи за понятията съчинително
свързване, съюзно и безсъюзно съчинително свърз
ване. Решавайки тестови задачи, отработват
особеностите в пунктуацията и употребата на
сложни съчинени изречения.
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СЛОЖНО СЪЧИНЕНО ИЗРЕЧЕНИЕ
1. тишина и покой – еднородни подлози, връзката е съчинителна (съюз и), защото свързва равноправни смислово и граматично думи
ту с внимание, ту с разсеяност – еднородни
обстоятелствени пояснения, връзката е съчинителна (съюз ту – ту), защото свързва равноправни смислово и граматично думи
стройна и красива – еднородни определения,
връзката е съчинителна (съюз и), защото свързва
равноправни смислово и граматично думи
бавно, внимателно, но шумно – еднородни обстоятелствени пояснения, връзката е съчинителна (безсъюзно; чрез съюз но), защото свързва
равноправни смислово и граматично думи
от него и от нея – еднородни допълнения, връзката е съчинителна (съюз и), защото свързва равноправни смислово и граматично думи

2. Само в предпоследното изречение има случай на безсъюзно свързване между еднородните
обстоятелствени пояснения бавно, внимателно.
Във всички други изречения свързването е съюзно.

УПРАЖНЕНИЯ

1. Посочете еднородни части в следните изречения. До
кажете, че връзката между еднородните части е съчини
телна.
Тишина и покой властваха навсякъде.
Николай посрещаше упреците ту с внимание, ту с
разсеяност.
Стройна и красива девойка щяла да се появи скоро в
селото.
Влакът навлизаше в района на гарата бавно, внима
телно, но шумно.
Наймалко очакваха такова поведение от него и от
нея.

3. Аз обичам тишината и покоя. – тишината и
покоя – еднородни допълнения
Гледам филма ту с внимание, ту с разсеяност
– ту с внимание, ту с разсеяност – еднородни обстоятелствени пояснения за начин

2. В кои от случаите (упр. 1) свързването между думите в
изразите е съюзно, в кои – безсъюзно?
3. Включете еднородни части от упражнение 1 в измисле
ни от вас изречения. Направете синтактичен анализ на изре
ченията.
4. Прочетете откъса от ученически преразказ. В кои из
речения откривате думи, свързани със съчинителна връзка?
Обосновете се.

4. младият и силен
крачоли и ръкави
пънове, стволове, клони
пъргав и работлив

Младият и силен юнак запретнал крачоли и ръкави.
Плюл си на ръцете. Бързо насякъл с брадвата пънове, стволове, клони. Излязла на двора момата. Засмяла се. Толкова пъргав и работлив момък не била виждала дотогава.
5. Открийте в текста сложните съчинени изречения.
Препишете ги в тетрадките си и определете: простите из
речения в състава им; начините на свързване между прости
те изречения.

5. Примери за сложни съчинени изречения.
(1) Весела се събуди, (2) облече се бързо, (3) изми
се (4) и закуси. – свързването е безсъюзно и съюзно
– чрез съюза и
(1) Майка є я гледаше усмихнато (2) и внима
телно следеше изражението на лицето є. – свързването е съюзно, чрез съюза и
(1) Весела ту отхапваше от филийката, (2) ту
поглеждаше към майка си мълчаливо. – свързването е съюзно, чрез съюза ту – ту
(1) Много е вкусно, (2) ама е много калорично! свързването е съюзно, чрез съюза ама
6. Всички прости изречения, употребени в състава на сложните съчинени изречения, могат да
се използват самостоятелно.
7. при безсъюзното свързване се използва запетая
пред еднократно употребения съюз и не се
пише запетая
изреченията, свързани с удвоения съюз ту –
ту, се отделят със запетая
пред съюза ама се пише запетая
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Весела се събуди, облече се бързо, изми се и закуси.
Майка є я гледаше усмихнато и внимателно следеше
изражението на лицето є. На масата върху съвсем нова
покривка ухаеше любимата закуска: пържена филийка,
ягодово сладко, чаша портокалов сок. Весела ту отхап
ваше от филийката, ту поглеждаше към майка си мъл
чаливо. По едно време каза:
– Много е вкусно, ама е много калорично! Утре искам
да закуся кисело мляко с мюсли!
6. Докажете, че простите изречения в състава на сложни
те съчинени изречения (упр. 6) са самостойни по смисъл.
7. Изяснете особеностите в пунктуацията на сложните
съчинени изречения (упр. 5).
8. Начертайте схеми на сложните съчинени изречения от
текста към упражнение 5.
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8.

,

,
и

ту

, ту
, ама

и

9. С двоеточие се отделят простите изречения в състава на сложното съчинено изречение, когато следващите изречения съдържат
някакво разяснение относно първото.

Ще реагирам бързо: ще изпреваря всички преди финала.

Пролетната природа в парка беше прекрасна навсякъде
имаше много зеленина а най-красиво беше край езерцето
с фонтаните. И лилиите и другите цветя вече бяха цъфнали но най-силно ухаеха розите в градинката до двете
алеи. Беше приятно да се разхождам дълго време. После
се уморих, и седнах на една пейка. Там няколко минути си
почивах пък след това бързичко се отправих към дома.
Потърсете информация за обекти във вашия роден
11.
край, които са паметници на българското културноистори
ческото наследство. Организирайте среща на класа с местен
историк или с музеен специалист, който да ви разкаже пове
че за тези паметници.

1. В кой ред връзката меж
ду думите НЕ е съчинител
на?
А) висок, но слаб
Б) узряла диня
В) ние и те
Г) ни кисел, ни солен
2. Колко съчинителни
връзки има в изречението?
Над полето грее ясното
слънце, прелитат пчели и ухае
на лято.
А) една
Б) две
В) три
Г) четири

3. В кое изречение свързва
нето е безсъюзно?
А) Станах рано и тръгнах за
училище.
Б) Вече е 10 часа, но все още
ми се спи.
В) Навреме ли ще се прибе
реш, или ще закъснееш?
Г) Летяха пеперуди, наоколо
ухаеше на пролет.
4. В кой ред изречението
НЕ е сложно съчинено?
А) Марина стоеше мълчали
во пред киното и чакаше прия
телките си.
Б) Много се измори, седна и
бързо заспа пред прага на къ
щата.

НО

10. Препишете откъса от ученическо съчинение и го редак
тирайте. Кои правила в пунктуацията на сложното съчине
но изречение не е спазил ученикът?

1. Препишете изречени
ята и направете схеми на
синтактичния им строеж.
Обяснете особеностите в
пунктуацията на изрече
нията.
Дума стрела не е, пък
в сърце се забива.
За вода ходил и вода не
пил.
И думай, и за после мис
ли.

ЗА ДОМАШ

9. Коментирайте отношенията между простите изрече
ния в следното сложно съчинено изречение. Обяснете особе
ностите в пунктуацията на изречението.

2. Напишете съчинение,
като изберете за загла
вие една от пословиците
(упр. 1).
Посочете в своя текст
сложни съчинени изречения
(ако сте използвали) и им
направете синтактичен
анализ.

10. Редактиран вариант на текста:
Пролетната природа в парка беше прекрас
на: навсякъде имаше много зеленина, а най-краси
во беше край езерцето с фонтаните. И лилиите,
и другите цветя вече бяха цъфнали, но най-силно
ухаеха розите в градинката до двете алеи. Беше
приятно да се разхождам дълго време. После се
уморих и седнах на една пейка. Там няколко мину
ти си почивах, пък след това бързичко се отпра
вих към дома.

11. Задачата има изследователски характер.
Изпълнението є може да бъде организирано
като работа по проект.

В) Срещата им беше край
голямата каменна чешма в
края на улицата.
Г) Светлин поискал съвет,
а тя не му обърнала никакво
внимание.

Решения на задачите за домашна работа

5. В кой ред има грешка?
А) Нито аз ще му помогна
нито той ще се разсърди.
Б) Тя гледаше напред и сълзи
те се стичаха по бузите є.
В) Ще ми кажеш ли отгово
ра, или сам да го потърся?
Г) Бързаше, но спираше на
всеки светофар.

1.

, пък
и
и
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2. Задачата има творчески характер.

Отговори на тестовите задачи
1.

Б

2.
3.
4.
5.

Б
Г
В
А
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ОБОБЩИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ
За обобщителните упражнения към 5. раздел в
примерното годишно разпределение е предвиден
1 час.

1. Свраката иска да разбере какво е това птиче, което пее, ходи по водата, но не се измокря
и не се удавя. Решава да прояви хитрост, като
го лъже, че си е изтървала огледалото във вира.
Моли птичето да є помогне, като извади от водата огледалото, което всъщност е късче синьо
стъкло.

2. Еднородните части, употребени в текста, са:
веселият и игрив – определения
личинки и бълхи – допълнения

ОБОБЩИТЕЛНИ
УПРАЖНЕНИЯ
УПРАЖНЕНИЯ

3. Сложните съчинени изречения в текста са:
Свраката си намери късче синьо стъкло и рече.
Взе го в човката си и полетя.
Свраката се уплаши, пусна стъклото във вира и
се скри в клоните на една върба.
Успокои се, но за стъклото є беше жал.
Зимата премина, ледовете по реката се сто
пиха.
Водният кос прехвръкна от планинската река и
кацна до вира под върбите.
Веселият и игрив бързей шумеше, водата се пе
неше край камъните.
Клоните на върбите висяха още голи, но техни
те пъпки вече набъбваха.
Косът влезе в реката и тръгна по каменливото
дъно като същински водолаз.
Той оглеждаше всяко камъче, кълвеше разни ли
чинки и водни бълхи.
Излезе сух, кацна на едно камъче и тихичко запя.
Ходи под водата, нито се удавя, нито се измокря.
Гмурна се във водата, започна да търси огледа
лото на свраката.

Свраката си намери късче синьо стъкло и рече: ,,Ще
го отнеса в гнездото си вместо огледало“.
Взе го в човката си и полетя. Над реката се изви яс
треб. Свраката се уплаши, пусна стъклото във вира и
се скри в клоните на една върба. Успокои се, но за стък
лото є беше жал.
Зимата премина, ледовете по реката се стопиха. Вод
ният кос прехвръкна от планинската река и кацна до
вира под върбите.
Веселият и игрив бързей шумеше, водата се пенеше
край камъните. Клоните на върбите висяха още голи,
но техните пъпки вече набъбваха. Косът влезе в реката
и тръгна по каменливото дъно като същински водолаз.
Той оглеждаше всяко камъче, кълвеше разни личинки и
водни бълхи. Излезе сух, кацна на едно камъче и тихичко
запя: ,,Лей, водолей! Лей, водолей!“.
Хитрата сврака видя всичко и се зачуди що за птиче
е това. Ходи под водата, нито се удавя, нито се измок
ря. Че и пее. Намисли да излъже косчето и ако може, да
хапне риба.
– Ей, птиченце, добре дошло по нашите места – каза
тя. – Видях те как ходиш под водата и рекох да те по
моля за една голяма услуга. Вчера си изтървах огледало
то във вира. Гмурни се, моля те, да го извадиш.
Косът се съгласи. Гмурна се във водата, започна да
търси огледалото на свраката.
Емилиян Станев

1.

,
, но

(схема на второто изречение)
и

3.

Посочете сложните съчинени изречения в текста.

4. Представете чрез схема синтактичния строеж на три
сложни съчинени изречения (по избор).
5. Какви отношения между простите изречения се изразя
ват в сложните съчинени изречения от втория абзац?
6. Прочетете текста и препишете в тетрадките си при
мери за еднородни части.
Днес под слънчевите лъчи Пирин е все така суров
и внушителен, но пореален: едно подобие на Алпите с
тия зъбати и безредни конуси, прилични на древни кули,
замъци и твърдини. И само Елтепе, встрани от дру
гите, изрязва на кръгозора своя странен, геометрично
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(схема на третото изречение)
(схема на четвъртото изречение)

5. Взе го в човката си и полетя. – последователност на действията
Свраката се уплаши, пусна стъклото във вира и
се скри в клоните на една върба. – последователност на действията
Успокои се, но за стъклото є беше жал. – противопоставяне на действията по смисъл
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Докажете, че свраката проявява хитрост.

2. Открийте еднородните части в изреченията. Опреде
лете вида им.

4.
и

Прочетете текста и изпълнете упражнения 1 – 5.

6. Еднородните части в текста са: суров и
внушителен, но по-реален; зъбати и безредни;
кули, замъци и твърдини; странен, геометричноправилен; Струма и Места; от Предела до Бела
сица и от Юндола до (осоговските) планини; въз
духа, живота и времето; (всяка) сграда, (всяка)
билка, (всяка) песен; безсмъртен и горд, неуязвим;
спомена и вярата.

8. Еднородните части в изреченията са изразени със съществителни и с прилагателни имена.
9. Обучаваните лица трябва да съставят
четири изречения с еднородни части – определения, допълнения, подлози и обстоятелствени
пояснения.

8. С какви части на речта са изразени еднородните части
в изреченията (упр. 6)?
9. Съставете изречения с еднородни части по следните
схеми:

10. С какви пунктуационни правила се съобразихте при упот
ребата на еднородните части (упр. 9)?
С думите планини и равнини съставете изречения, в
11.
които тези думи да бъдат:
1. група: еднородни подлози;
2. група: еднородни обстоятелствени пояснения;
3. група: еднородни допълнения.
12. Какви грешки е допуснал ученикът в своето съчинение
при употребата на еднородни части? Препишете в тетрад
ките си текста, като го редактирате.
Вчера мама ме помоли да отида с нея на пазар, за да є
помогна с носенето на тежките торби. Купихме череши
ягоди и плодове. Взехме също домати, и краставици картофи и зеле. Трябваше да купим още захар и олио. За малко щяхме да забравим хляб, и мляко. Напълнихме чантите
и се прибрахме вкъщи. Мама ми благодари за помощта.

НО

Константин Константинов

7. Включете в измислени от вас изречения три от едно
родните части (упр. 6), като промените синтактичната
им служба.

1. Препишете еднородни
те части и сложните съчи
нени изречения от текста.
Великата китайска сте
на е отбранително съоръ
жение в Северен Китай.
Построена е през ІІІ век
пр.н.е. Прекосява страна
та от границата с Корея
до пустинята Гоби. Тя е
1000 пъти подълга от все
ки друг паметник на Земя
та.
Но трябва да се знае,
че истинската стена не
е тази, по която турис
тите
се
разхождат.
Истинската
китайска
стена започва от Жъл
то море и минава през
планините на север от
Пекин. Има укрепления
и кули на всички важни
проходи. Стената след
ва долините на големи
те реки. В началото е
строена от камък, а в
пустинята е градена от
тухли. Свършва при Бя
лата река. Ако се подре
дят в права линия всички
известни стени, те дос
тигат 56 000 км, които
са почти достатъчни, за
да се обиколи два пъти
Земята.

ЗА ДОМАШ

правилен трапец и гледа замислено от двете си страни
Струма и Места, които бързат мълчаливо към Бяло
море.
От Предела до Беласица и от Юндола до осоговските
планини Пирин изпълва със себе си въздуха, живота и
времето на тоя кът от земята ни. Той е подчинил всич
ко – всяка сграда, всяка билка, всяка песен – тоя побра
тим на Балкана, хайдушкият Пирин. В преходността
на земните дни едничък остава безсмъртен и горд, жив
символ на спомена и вярата в племето, неуязвим като
вечността.

7. Примерни изречения:
Древни кули, замъци и твърдини бяха запазени
в този район. – Еднородните части изпълняват
службата на подлози. В текста на К. Константинов тези думи изпълняват службата на еднородни допълнения.
Струма и Места тази пролет са пълноводни
от топящите се снегове. – Еднородните части
изпълняват службата на подлози. В текста на К.
Константинов тези думи изпълняват службата
на допълнения.
Споменът и вярата го крепяха в трудни момен
ти. – Еднородните части изпълняват службата
на подлози. В текста на К. Константинов тези
думи изпълняват службата на определения.

12. Допуснати са пунктуационни грешки при
употребата на еднородни части. Има грешка и
при неправилно свързване на родово понятие с
видови понятия.
Вчера мама ме помоли да отида с нея на
пазар, за да є помогна с носенето на тежките
торби. Купихме плодове – череши и ягоди. Взех
ме също домати и краставици, картофи и зеле.
Трябваше да купим още захар и олио. За малко
щяхме да забравим хляб и мляко. Напълнихме
чантите и се прибрахме вкъщи. Мама ми благо
дари за помощта.

Из интернет

2. Посочете съюзните
връзки между думите в
еднородните части и меж
ду простите изречения в
сложните съчинени изрече
ния. Къде може да се допус
не пунктуационна грешка?

Решения на задачите за домашна работа

103

10. Учениците анализират пунктуационните правила при употребата на еднородните
части, които могат да бъдат свързани със съчинителни съюзи или безсъюзно.
11. Задачата е за работа по групи. Шестокласниците трябва да използват планини и рав
нини като различни видове еднородни части
според поставеното условие в задачата.

1. В текста еднородните части са укрепления
и кули.
В текста са употребени следните сложни съчинени изречения:
Истинската китайска стена започва от Жълто
море и минава през планините на север от Пекин.
В началото е строена от камък, а в пустинята
е градена от тухли.
2. Еднородните части и простите изречения
в първото сложно съчинено изречение са свързани
със съюза и. При еднократна употреба на съюза
пред него не се пише запетая. Простите изречения във второто сложно съчинено изречение са
свързани със съюза а, пред който се пише запетая.
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ОБОБЩИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ

13. При свързване на двойките прости изречения в сложно съчинено изречение може да се използва и съюзно свързване, и безсъюзно свързване.

14. Задачата дава възможност учениците да
приложат знанията си за сложното съчинено изречение и за начините за свързване на простите
изречения в него.

ОБОБЩИТЕЛНИ
УПРАЖНЕНИЯ

13. Свържете устно двойките прости изречения в слож
но съчинено изречение. Какъв начин на свързване използва
хте – съюзно или безсъюзно?
Тази година пролетта дойде рано. – Снегът бързо
се стопи.
Слънцето прогони тъмните облаци. – Температури
те бяха ниски.
Дните започнаха да стават потопли и дълги. – Ко
кичетата и минзухарите цъфнаха.
Постепенно дърветата започнаха да се разлистват.
– Цялата природа се събуждаше от зимния сън.
14. Съставете сложни изречения по следните схеми.
Или
, или

15. Подходящи съюзни връзки са:
По пътя бързо минаваха хора (безсъюзно
свързване/и) любопитно поглеждаха към него (но/
ала/ама/а/пък) никой не го заговори.
(Нито/ни) съм излизал навън днес (нито/ни)
съм се обаждал на приятеля си.
Лятната буря (ту/хем/или) затихваше (ту/
хем/или) бързо се усилваше.
Девойката промълви нещо (но/ала/ама) го изрече съвсем тихо.
Пред но, ала, ама, а, пък се пише запетая.
Пред втория съюз от двойките съюзи: нитонито, ни – ни, ту – ту, хем – хем, или – или, се
пише запетая.

,а

,

и

, ама
15. Препишете следните сложни съчинени изречения,
като поставите пропуснатите съюзи. Обяснете особено
стите в пунктуацията.
По пътя бързо минаваха хора … любопитно поглеж
даха към него … никой не го заговори.
… съм излизал навън днес … съм се обаждал на при
ятеля си.
Лятната буря … затихваше … бързо се усилваше.
Девойката промълви нещо … го изрече съвсем тихо.
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Отговори на тестовите задачи
Вариант 1
1.
В
2.
Б
3.
А
4.
А
5.
Б
6.
Г
7.
В
8.
Г
9.
А

ВАРИАНТ 1

Вариант 2
1.
В
2.
А
3.
В
4.
А
5.
Б
6.
Б
7.
Г
8.
А
9.
В

Прочетете текста и решете задачи 1 – 3.
Орелът винаги е бил символ на могъщество и е изобразен на гербовете на много
държави. Човекът обаче е преувеличавал силата му и дълги години за него са се раз
казвали неверни неща. Говорело се, че орелът може да вдигне плячка, много потежка
от него самия. В действителност това е невъзможно.
Той се храни главно с бозайници и птици, но не яде всеки ден, особено през зимата.
В полет орелът прилича на силует на обикновен мишелов. По тила и врата неговите
пера са силно заострени и това го отличава от другите дневни грабливи птици.
Из енциклопедия

1. Колко сложни съчинени изречения са упот
ребени в текста?
А) 2
Б) 3
В) 4
Г) 5
2. В кой ред са записани еднородни части?
А) дневни грабливи
Б) бозайници и птици
В) символ на могъщество
Г) особено през зимата
3. Каква синтактична служба изпълняват ед
нородните части в изреченията?
А) допълнения, обстоятелствени пояснения
Б) подлози, допълнения
В) определения, допълнения
Г) определения, обстоятелствени пояснения
4. В кое изречение допълненията НЕ са едно
родни части?
А) За празника купихме на мама голям букет
от рози.
Б) Учителката разговаря с учениците и с тех
ните родители.
В) Няма да поискам помощ нито от Георги,
нито от Иван.
Г) Спомням си безкрайната морска шир и хо
рата на плажа.
5. В кое изречение НЕ са употребени еднород
ни части?
А) Реката бавно и монотонно шумеше в дола.
Б) Едрите дъждовни капки се стичаха по лис
тата на дървото.
В) Късно през нощта ковачът и синът му
стигнаха в селото.
Г) От тази година ще тренирам баскетбол
или волейбол.

6. В кое изречение е допусната пунктуацион
на грешка?
А) Ще купя от магазина или череши, или ягоди.
Б) В парка засадиха дървета, храсти и много
цветя.
В) Бавно, спокойно, уверено кученцето прис
тъпваше напред.
Г) За рождения си ден получих подаръци и от
мама и от татко.
7. Кое изречение е сложно съчинено?
А) Дали топката, или кънките да взема за
спортния празник?
Б) Нито Георги, нито Асен бяха написали вяр
но домашното си.
В) Стефан нито участва в турнира, нито по
могна на другите.
Г) Децата бяха донесли книги и играчки за
своите приятели.
8. Кое изречение НЕ е сложно съчинено?
А) Шумът наоколо ту се усилваше, ту посте
пенно заглъхваше.
Б) В стаята влезе някакъв човек, поздрави уч
тиво и седна.
В) Слънцето вече залязваше, но децата играе
ха още в задния двор.
Г) Учих много за теста, за да получа висока
оценка.
9. В кое изречение е допусната пунктуацион
на грешка?
А) Момичето разказваше занимателно но
другите не го слушаха.
Б) Нахранихме се бързо и седнахме на балкона.
В) Дали да си науча урока, или да играя навън
с приятели?
Г) Жената погали детето, успокои го и то се
усмихна.
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Скала за оценяване:
За всеки верен отговор се получава по 1 точка.
8 – 9 точки – Отличен
6 – 7 точки – Много добър
5 точки – Добър
4 точки – Среден
0 – 3 точки – Слаб
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ОТГОВОР НА НАУЧЕН ВЪПРОС

За преподаването на проблематиката по
темата от учебното съдържание в 6. клас „Отговор на научен въпрос” в примерното годишно
разпределение се предлагат 9 учебни часа (4 часа
за нови знания и 5 часа за упражнение). Темата е
насочена към запознаване с особеностите на отговор на научен въпрос и придобиване на умения
за създаване в устна и в писмена форма на такъв
вид текст разсъждение. Функциите на урочната
статия произтичат от проблема за резултатното речево общуване при обосноваване на гледна точка, доказване на истинността на дадена
теза и аргументиране на отговор на научен въп
рос.

Образователни цели:
•• да се актуализират знанията за същността на разсъждението като начин за изграждане на текст; да се овладеят знания за
същността на отговора на научен въпрос
и за неговите основни части – теза, аргументи, извод;
•• да се развиват умения за създаване на отговор на научен въпрос по проблеми, свързани
с изучаван учебен предмет, или по проб
леми от научна информация от различни
източници (включително и електронни източници);
•• да се развиват умения за отстраняване на
слабости в текст разсъждение отговор на
научен въпрос.

Нови понятия:
няма
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Шестият раздел в Учебника се състои от две
урочни разработки – „Отговор на научен въпрос”
и „Обява и делова покана”. Разделът включва и
обобщителни упражнения, също така и два варианта на задачи за проверка и оценка на знанията
и на уменията, които шестокласниците са придобили в раздела.

Предстои да се запознаете
с особеностите на текст
отговор на научен въпрос. Ще
разберете как да създавате
и да редактирате в устна и
в писмена форма този вид
ученически текст.

ОТГОВОР НА НАУЧЕН ВЪПРОС

Как се е формирал
климатът на
Южна Америка?
Климатът на Южна Америка е резултат найвече
от географското положение на континента. През кон
тинента преминават Екваторът и Южната тропична
окръжност. Този факт има голямо значение за преобла
даващия топъл климат.
Важен фактор за климата на Южна Америка е фа
ктът, че континентът е обграден от водни басейни.
Бреговете на континента се мият от Тихия и от Ат
лантическия океан. В северната част влияние върху кли
мата оказва Карибско море. На запад и на югоизток кли
матът се влияе от студените морски течения, а на се
вер и на изток – от топлите течения. Така например под
въздействието на студеното Перуанско течение клима
тът по западните брегове на континента е пустинен. В
резултат тук се е формирала пустинята Атакама.
Екваторът влияе върху температурите и количеството
валежи на континента. Около Екватора температурите
са найвисоки през цялата година. Намаляват слабо на
север и на юг. В района на Екватора падат и наймного
валежи, като найобилни са те по Тихоокеанското крайб
режие.
Географското положение на Южна Америка опреде
ля в найголяма степен формирането на климатичните
пояси на континента – екваториален, субекваториален,
тропичен, субтропичен, умерен.
Петя Йорданова, 6. клас

По кой учебен предмет отговаряте на въпроси, свързани с
климата на континентите?
Къде и как ще проверите достоверността на научната ин
формация в текста на ученичката?
Кои са факторите, които авторката на текста е посочила
като найважни за климата на Южна Америка?
Проучете допълнителни източници по въпроса. Запишете
други фактори, които оказват влияние върху климата на кон
тинента.
Къде се намира населеното място, в което живеете? Споделе
те свои впечатления за климата през различните сезони.
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Шестокласниците се запознават със съдържанието на текста от учебника – отговор на научен въпрос. Предложените въпроси и задачи за
дискусия дават възможност на учениците да разширят знанията си за климата в Южна Америка и
да навлязат в проблематиката на новата урочна
единица.

В хода на урока чрез беседа могат да се припомнят особеностите на научния текст, които
учениците познават. Тези знания улесняват възприемането на информацията за същността и
създаването на текст разсъждение по научен въп
рос. Учителят насочва вниманието на учениците към отделните части на текста, за да могат
да открият и определят тезата, аргументите
и извода. Коментирайки и анализирайки частите
на текста, шестокласниците овладяват знанията за неговата структура.

Текстът: „Как се е формирал климатът на Южна Америка?“,
е ученическо съчинение разсъждение. Чрез текста авторката
отговаря на въпрос по проблем от изучаван учебен предмет.
За да отговори на въпроса, шестокласничката:
формулира теза, която отговаря на поставения научен въп
рос и съдържа ключовите изрази в него: Климатът на Южна
Америка е резултат най-вече от географското положение на
континента;
привежда аргументи, с които доказва истинността на тезата:
1. Важен фактор за климата на Южна Америка е фактът, че континентът е обграден от водни басейни;
2. Екваторът влияе върху температурите и количеството
валежи на континента;
прави извод, в който обобщава разсъжденията си: Географското положение на Южна Америка определя в най-голяма степен формирането на климатичните пояси на континента.
В текста ученичката:
използва уместно термини от
областта на географската наука;
употребява изрази, с които раз
крива причинноследствени връзки
между факти и явления;
служи си със съобщителни изре
чения по цел на изказване;

климат, океан,
температура и др.
е резултат, под
въздействие на и др.

През континента
преминават Екваторът
и Южната тропична
окръжност и др.
използва глаголи в сегашно време. влияе, определя,
намаляват и др.

Съчинението е предназначено за официално общуване. Като
отговаря на въпроса: „Как се е формирал климатът на Южна
Америка?”, шестокласничката създава текст разсъждение от
говор на научен въпрос.
Отговор на научен въпрос създаваме по проблеми, свързани
със:
изучаван учебен предмет – литература, история и цивилиза
ции, география и икономика и др.;
научна информация от различни източници (включително и
от електронни източници).

Отговор на научен въпрос:
устен или писмен текст
разсъждение;
изразява се мнение, като
се отговаря на въпрос по
научен проблем.
(Вж. Приложение 12)
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Таблицата дава възможност да се откроят
някои съществени особености на текста отговор на научен въпрос, които учениците трябва да овладеят и да прилагат при създаване на
собствени текстове. Работата е насочена към
изграждане на практически умения за създаване
на текст отговор на научен въпрос. Учителят
обобщава направените наблюдения и въвежда
определението за отговор на научен въпрос.
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ОТГОВОР НА НАУЧЕН ВЪПРОС
Таблицата насочва вниманието към изискванията при създаване на писмен и на устен отговор на научен въпрос.

Предложените етапи за създаване на текст
отговор на научен въпрос са алгоритъм за работа. Чрез беседа учителят с помощта на учениците анализира всеки етап и стъпките, които
са необходими, за да се изгради цялостен текст
според изискванията.

Когато създаваме отговор на научен въпрос, се съобразяваме
със следните изисквания:
спазваме правописните и пунктуационните
при писмен отговор правила;
оформяме отделните абзаци.
спазваме правилата на правоговора;
при устен отговор
поставяме логическото ударение на подходящи места.

Предложеният пример е разработка на отговор на научен въпрос „Защо Възраждането е
период на подем за българския народ?“. Текстът
дава възможност да се откроят частите на отговора и учениците сами да посочат ключовите
думи, с помощта на които се изграждат тезата
и аргументите.

Етапи при създаване на отговор на научен въпрос
Подготовка
Анализираме въпроса, за да осмислим заложения чрез него проблем.
Събираме информация по проблема от различни източници (включително и на електро
нен носител).
Определяме ключовите думи.
Изясняваме значението на непознати термини.
Правим план – обмисляме строежа на текста, като се съобразяваме с предварително
зададен обем (брой абзаци, брой думи и др.).
Създаване
Отговаряме на поставения въпрос – формулираме тезата на текста.
Изграждаме аргументите – твърдения, с които доказваме истинността на тезата.
Правим извод.
Редактиране – подобряваме текста, когато:
тезата не е формулирана правилно или не съответства на поставения въпрос;
аргументите не доказват тезата или липсва логическа връзка между тях;
допуснали сме фактическа грешка (в отговора има невярна или неточна информация);
изводът не обобщава разсъжденията;
има правописни и пунктуационни грешки.
ПРИМЕР: отговор на научен въпрос: „Защо Възраждането е
период на подем за българския народ?“
Източник на информация: откъс от урочна статия по
история и цивилизации

Текстът е подходящ за повишаване на езиковата компетентност на шестокласниците,
като на групи (всяка група работи върху един абзац) могат да се характеризират правописните
особености на някои думи и да се анализират пунктуационните правила.

Българското възраждане през ХVІІІ – ХІХ век е пери
од от нашата история, през който българите успешно
осъществяват прехода от Средновековието към Новото време. Те достигат непознат дотогава икономически и духовен подем, като постепенно усвояват опита и
постиженията на модерния свят. Възрожденската епоха
се характеризира с формирането на българската национална идея, с активизирането на освободителните борби за национална независимост.
От края на ХVІІ век Османската империя изживява
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Учителят може да насочи вниманието на учениците към особеностите в графичното оформяне на текста.
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криза. Това помага на българите отново да погледнат
към света и към свободата.
Стопанският подем и модернизацията се превръщат
в отличителна черта на възрожденската епоха. През
1835 г. Добри Желязков открива в Сливен първата българска фабрика. Това дава на българите самочувствие,
както и необходимите материални възможности за ре
ална промяна на техния живот.
Започва изграждането на първите жп линии у нас, съз
дават се пощенски и телеграфни служби. Строят се шосета и мостове, модернизират се пристанищата. Това
дава нови възможности за стопанската инициатива на
българите.

По преценка на учителя анализът на текста:
„Защо Възраждането е период на подем за българ
ския народ?“, може да се съчетае с наблюдение
върху предложения цялостен анализ на отговора
на научен въпрос – подготовка, създаване и редак
тиране. Въз основа на направения анализ учениците затвърждават знанията си и придобиват
умения за изграждане на собствени текстове по
научен въпрос.

Подготовка:
– анализираме въпроса, като определяме ключовите думи в него: Възраждане, подем;
– определяме предназначението на текста, който създаваме: чрез отговора на научен въп
рос трябва да докажем, че Възраждането е значим период в историята на българския народ;
– четем внимателно откъса от урочната статия, която съдържа необходимата научна
информация; изясняваме значението на термините в текста (Средновековие, Ново време, Възрожденска епоха и др.); подчертаваме или записваме на лист найважните моменти;
– при необходимост проучваме допълнителни източници;
– обмисляме строежа на текста, правим план:
1. Българското възраждане – период на икономически и на духовен напредък
2. Формиране на българската национална идея през Възраждането
3. Стопански и икономически подем
Създаване:
– формулираме теза, съответстваща на проблема, който се съдържа във въпроса:
Българското възраждане е период на подем за българския народ, защото тогава се активизират освободителните борби и икономиката започва да се модернизира.
– изграждаме аргументи:
1. Възраждането е период на духовен подем – формира се националната идея, възражда се борбата за независимост;
2. Възраждането е период на стопански и на икономически подем – създава се първата българска фабрика, строят се шосета и жп линии.
– правим извод: Възраждането дава нови възможности за духовна и за стопанска инициатива
на българския народ.
Редактиране: четем текста и редактираме, където е нужно.
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ОТГОВОР НА НАУЧЕН ВЪПРОС
1. Текстът е писмен отговор на научен въп
рос, защото ученикът разсъждава по поставен
въпрос и изразява мнението си. Шестокласникът
посочва особеностите на сбития преразказ като
вид ученически текст, използвайки подходящи
ключови думи. Оформя ясна теза и я аргументира
с подходящи доказателства.

2. Теза: Сбитият преразказ е текст, в който със
свои думи предаваме точно и кратко съдържание
то на текст повествование. Ключови думи: сбит
преразказ, точно, кратко, съдържание, текст, по
вествование.

3. Тезата е аргументирана със следните доказателства:
– сбитият преразказ има по-малък обем от
подробния преразказ;
– преразказва се най-главното от сюжета на
текста;
– преразказва се в 3 л. единствено или множествено число;
– основното глаголно време е сегашно време
(глаголни форми на -л, -ла, -ло, -ли при преразказ на
фолклорен текст);
– пряката реч се превръща в непряка или се
изпуска;
– не се допускат оценки, мнения, разсъждения
върху преразказвания текст.

УПРАЖНЕНИЯ

Прочетете ученическия текст отговор на научен въпрос и
изпълнете упражнения 1 – 4.
Сбитият преразказ е един от видовете преразкази, които правим в училище. Той е текст, в който със свои думи
предаваме точно и кратко съдържанието на текст повествование.
Сбитият преразказ се отличава от подробния по това,
че обемът му е по-малък. Когато преразказваме сбито,
предаваме само най-главното от сюжета на текста. Извънсюжетните елементи (описания, природни картини,
разсъждения и др.) най-често се изпускат. Ако се запазят,
трябва да се преразкажат много пестеливо. Сюжетът
трябва да остане разбираем и ясно да се предаде съдържанието на текста.
Изказването трябва да е лаконично, не трябва да бъдем многословни. Много е важно да се говори и пише кратко и точно.
Преразказва се в 3 л. единствено или множествено число.
Основното глаголно време е сегашно време или на -л, -ла,
-ло, -ли (когато преразказваме фолклорен текст). Пряката
реч трябва да се превръща в непряка (косвена) или да се
изпуска. Не се допускат оценки, мнения, разсъждения по
преразказвания текст.
При създаване на такъв преразказ най-важно е да се запази същественото от текста.
1. Какви особености на отговор на научен въпрос откри
вате в текста? Дайте конкретни примери.
2. Определете тезата на текста и посочете ключовите
думи.
3.

С какви доказателства е аргументирана тезата?

4.

Формулирайте въпроса, чийто отговор е текстът.

5. В час по човекът и природата ученик е написал текст
отговор на научен въпрос. На кой от следните въпроси е от
говор текстът? Обосновете избора си.
Какво включват физичните свойства на веществата?
Как се установяват физичните свойства на веществата?
В какви агрегатни състояния съществуват веществата?
Всяко вещество се характеризира с определени физични
свойства. Веществата претърпяват физични и химични
промени. При химичните промени от едни вещества се
получават други вещества.
Веществото съществува в различни форми, наричани
също агрегатни състояния. Някои вещества са твърди,
други – течни или газообразни. Захарта, солта, алуминият са твърди вещества. Водата и спиртът са течни, а
кислородът и азотът са газове. Твърдите тела имат пос-

4. Подходящ въпрос, чийто отговор е текстът: Кой преразказ е сбит и какви са неговите
особености?“.
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5. Текстът е отговор на въпроса: „В какви аг
регатни състояния съществуват веществата?“.
Това е така, защото в текста основната информация е свързана с различните агрегатни състояния на веществата – твърди, течни или газообразни.
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7. Задачата изисква работа с учебник по география и икономика и има за цел учениците за
приложат своите знания и умения при създаване
на отговор на научен въпрос. При необходимост
могат да използват таблицата на с. 110 – „Етапи при създаване на отговор на научен въпрос“.

7. Прочетете урочна статия от учебника по география
(по избор). Отговорете писмено на въпрос към урочната
статия, като следвате етапите при създаване на отговор
на научен въпрос.

2. Помолете ваш съуче
ник да ви даде своята до
машна работа.
Анализирайте текста,
който е написал, и посоче
те допуснати грешки.

НО

6. Препишете в тетрадките си тезата от отговора на
научен въпрос (упр. 5). Подчертайте ключовите думи в нея.

1. Напишете текст от
говор на следния научен въп
рос: „Какво представлява
лунното затъмнение?”.

ЗА ДОМАШ

тоянна форма. Течностите и газовете заемат формата
на съда, в който са поставени.
Трябва да познаваме физичните свойства на веществата, защото голяма част от тези вещества използваме в
своя бит.

6. Теза: „Веществата съществуват в различни
форми, наричани също агрегатни състояния. Някои
вещества са твърди, други – течни или газообразни.“

8. Задачата е свързана с текста, който всеки
ученик трябва да напише, изпълнявайки условието
към упр. 7. Чрез анализ на създадените текстове
учениците прилагат своите знания за смислово
свързване на отделните части в текст и за откриване на термини от определена научна област.

9. Задачата е подходяща за работа по проект.
Дава възможност на учениците да разширят знанията си по география и икономика и да приложат наученото за създаване на отговор на научен въпрос.

8. С какви езикови средства свързахте смислово отделни
те части на текста (упр. 7)? Кои термини използвахте? Дай
те примери.
Потърсете в различни източници информация за
9.
Северния ледовит океан. Напишете текст отговор на нау
чен въпрос, като сами формулирате въпроса в зависимост от
информацията, с която разполагате. Илюстрирайте текста
чрез презентация или табло.

Решения на задачите за домашна работа
Прочетете текста отговор на научен въпрос и решете задачи 1 – 5.
Кислородът е открит при опит на английския учен Джоузеф Пристли през 1774 г.
Експериментът се състоял в следното. Ученият сипал в стъкленица живачен оксид и го
загрял с голяма лупа, улавяща слънчевите лъчи. На дъното на стъкленицата се появили
капчици живак. Когато ученият приближил тлееща треска към отвора на стъкленицата, видял, че треската се разпалва. Стигнал до извода, че полученият газ поддържа горенето, но не гори. Затова го нарекъл „жизнен въздух“. Френският учен Лавоазие по-късно
дал името на газа – кислород.
1. На кой въпрос дава от
говор текстът?
А) Как се получава кислород?
Б) Кои са физичните свойс
тва на кислорода?
В) Как е открит кислоро
дът?
Г) Кои са найважните хи
мични свойства на кислорода?
2. Кое твърдение е вярно
според текста?
А) Английският учен Лаво
азие дал името на газа – кисло
род.
Б) През 1874 г. Джоузеф

Пристли открил „жизнения
въздух“.
В) Ученият стигнал до изво
да, че полученият газ гори.
Г) При загряване на живачен
оксид се отделят живак и кис
лород.
3 В текста НЕ са употре
бени:
А) термини и терминоло
гични словосъчетания
Б) изрази, разкриващи емо
ционално състояние
В) изрази, с които се означа
ват причинноследствени от
ношения

1. Задачата има за цел чрез самостоятелна
работа вкъщи учениците да затвърдят уменията си за създаване на текст отговор на научен въпрос.

Г) съобщителни изречения
4. В кой ред НЕ е записан
термин?
А) оксид
Б) треска
В) лупа
Г) живак
5. От коя научна област
са термините, употребени
в текста?
А) човекът и природата
Б) история
В) математика
Г) география
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2. Чрез изпълнение на тази задача учениците
трябва да открият дали в текст, създаден от
техен съученик, са спазени изискванията за създаване на отговор на научен въпрос. Те трябва
да анализират текста, като насочат вниманието си към отделните части на отговора –
теза, аргументи, извод. Задачата има за цел да
се подобри езиковата култура на шестокласниците чрез откриване и редактиране на правописни и на пунктуационни грешки.

Отговори на тестовите задачи
1.
2.
3.
4.
5.

В
Г
Б
Б
А
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ОБЯВА И ДЕЛОВА ПОКАНА
За преподаването на проблематиката по темата от учебното съдържание в 6. клас „Обява и
делова покана” в примерното годишно разпределение се предлагат 7 учебни часа (3 часа за нови
знания и 4 часа за упражнение). Темата е насочена към развиване на комуникативните умения на
учениците. Във всеки от часовете може да се
постави акцент върху следните аспекти на проблема:
1) овладяване на знания и на умения за обработване на информация от различни източници;
синтезирано представяне на информация във
връзка с факти, събития, личности в зависимост
от комуникативната задача;
2) овладяване на знания и на умения за създаване на обява и на делова покана в писмена форма
(включително и по електронен път);
3) овладяване на знания и на умения за създаване на обява и на делова покана в устна форма
(включително и по електронен път);
4) редактиране на текст обява и на текст делова покана.

Предстои да научите кои
текстове са обява и делова
покана. Ще разберете какво
е тяхното предназначение,
каква информация съдържат
и как се оформят графично.

ОБЯВА И ДЕЛОВА ПОКАНА
ОБЯВА
Ученическият съвет на училище „Иван Вазов“
обявява
конкурс на тема
„Моето училище – училище на бъдещето“.
Изисквания: може да участвате в конкурса с автор
ски текст (разказ, стихотворение), песен, рисунка.
За участие се допускат само ученици от училището
(1. – 12. клас). Те ще се състезават в три възрастови
групи: 7 –11 г., 12 – 14 г., 15 – 19 г.
Краен срок за представяне на творбите: 15 май.
За контакти: Веселина Иванова, председател на
Ученическия съвет, каб. 5, всеки ден от 10.00 – 16.00 ч.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на
тържеството по случай 24 май, Деня на българската
просвета и култура и на славянската писменост.
Победителите ще получат награди.
Из съобщение в училищен вестник

Образователни цели:
•• актуализиране на знания за същността на
текстовете за непряко речево общуване;
овладяване на знания за същността на обявата и на деловата покана като текстове
за непряко речево общуване;
•• изграждане на умения за създаване на обява
и на делова покана във връзка със събития
от училищния и от извънучилищния живот
на шестокласниците;
•• развиване на умения във връзка с ключовите компетентности „Социални и граждански компетентности” и „Дигитална компетентност”.

Нови понятия:
няма
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ПОКАНА
Отделът за култура и образование към Общинския
съвет организира празник, посветен на 24 май. Оpгa
низaтopитe подготвят oбpaзoвaтeлноразвлекателна
пpoгpaмa.
Каним представители на читалища, училища, школи
и клубове на територията на общината да се включат
в подготовката на празничната програма. Крайният
срок е 10 май 2016 г.
Пълна информация за събитието: на сайта на общи
ната. Лице за контакт: гжа Мария Иванова.
Из съобщение в електронен сайт

С кой празник е свързана информацията в двата текста?
В коя възрастова група попадате вие, ако решите да се включи
те в конкурса, за който се съобщава в първия текст?
Какво означава изразът авторски (текст)? Посочете синоними.
Към кого е насочена празничната програма (вж. втория текст)?
В коя община се намира населеното място, в което живеете?
Потърсете данни за общината и изгответе презентация.
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Учениците се запознават със съдържанието
на текстовете от учебника – обява за конкурс
и делова покана за организиране на празник, и
открояват съществената информация в тях.
Чрез въпросите и задачите за дискусия учениците имат възможност да разширят социалната и
гражданско-правната си култура, като се запознават с понятията авторски (текст) и община.
Чрез самостоятелно проучване на сведения за общината, в която се намира родното им място,
осъзнават себе си като част от общност и се
ориентират в ролята на местните институции
в живота на човека.

Първият текст осведомява за събитие, свързано с празника
24 май. Елементите на речевата ситуация, за която е създаден
текстът, са: цел (информиране за предстоящо събитие); пред
мет (ученически конкурс); участници (ученици); условия (текстът е предназначен за непряко официално писмено общуване).
В текста се посочват изисквания за участие в предстоящото
събитие: спазване на срок (15 май), авторство на произведени
ята. Използвани са съобщителни изречения по цел на изказване.
Текстът е обява.
Във всекидневието създаваме и възприемаме различни видо
ве обяви в зависимост от предназначението им:

Чрез предложените в урочната статия текстове се извеждат признаците на обявата и на
деловата покана. Наблюдават се елементите на
речевата ситуация, за която са създадени двата
текста – цел, предмет, участници, условия. Открояват се приликите и разликите между двата
вида текст. Основната част от работата е насочена към изграждането на практически умения
както за създаване, така и за възприемане на информация от обява и делова покана.

Обява:
информира широк кръг
хора за предстоящо съби
тие;
предназначена е за офици
ално общуване;
найчесто е в писмена
форма.
(Вж. Приложение 12)

Продавам китара в отлично състояние...
Езикова школа „Свят“ организира курс по немски език
за начинаещи...
за развлечения
Новият театрален сезон ще бъде открит на 25
септември с постановката...
за изгубени домашни любимци или Изгубено коте в района на Южния парк, отговаря на
ценни вещи
името Кити...

за продажба и покупка
за образователни и други услуги

Чрез втория текст (вж. с. 114) се информира за предсто
яща дейност – изготвяне на празнична програма за общински
празник. Елементите на речевата ситуация, за която се съз
дава текстът, са: цел (информиране за събитие и отправяне на
покана за участие); предмет (изготвяне на програма за предстоящ общински празник); участници (институции, организации);
условия (текстът е предназначен за непряко официално писмено
общуване). В текста са посочени крайният срок за подаване на
предложения (10 май) и лице за контакт (г-жа Мария Иванова).
Използвани са съобщителни и подбудителни изречения по цел
на изказване. Текстът е делова покана.
При създаване на обява и на делова покана:
подбираме информация, която дава ясен и точен отговор на
въпросите:
– какво – информация за предстоящото събитие, за което
съобщаваме или на което каним;
– кой – организатор на събитието и данни за контакт с
него;
– за кого – който се интересува от събитието;
– кога – време на провеждане на събитието; крайни срокове;
– къде – място на провеждане на събитието;
оформяме графично текста така, че да привлечем внима
нието на хората към събитието.
Обява и делова покана се създават както от отделни лица,
така и от организации, институции, сдружения. Найчесто тези
текстове се разпространяват чрез печатните и електронните
медии – вестници, списания, телевизии, социални мрежи.

Тъй като двата текста имат широко приложения във всекидневния живот на хората днес,
урокът може да протече и по друг начин: на учениците е поставена предварително задача да
потърсят в различни източници (печатни, електронни) обяви и покани. По време на учебния час
се коментират особеностите на двата вида
текст. Наблюденията се обобщават с помощта
на учителя.

Делова покана:
съдържа предложение за
участие в предстоящо
събитие;
предназначена е за офици
ално общуване;
найчесто е в писмена
форма.
(Вж. Приложение 12)
деловù – който е свързан с
организиране и с извършване
на събитие или с дейност на
обществени институции

При създаване на обява
и на делова покана в
писмена форма спазваме
правописните и
пунктуационните правила.
При създаване на обява
и на делова покана в
устна форма спазваме
правоговорните правила.
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В часовете за упражнения се отработват уменията на учениците да създават обява и делова
покана в устна и в писмена форма при спазване
на книжовните правила на българския език (правописна или правоговорна норма).

Специално внимание се обръща на публикуването на обяви и делови покани на електронен носител – в сайтове, онлайн издания и др.
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ОБЯВА И ДЕЛОВА ПОКАНА

1. Прилики: и двата текста (обява и делова
покана) са вид съобщения, предназначени за официално, най-често непряко писмено общуване.
И двата текста могат да се разпространяват
чрез електронни средства.
Разлики: обявата съобщава за събитие, без да
приканва към участие. Обявата е предназначена
за широк кръг хора. Чрез делова покана съобщаваме и отправяме предложение за участие. Може
да е адресирана както към широк кръг хора, така
и към отделни лица.

2. Т1 е обява – съобщава се за прием на танцьори, певци и инструменталисти. Т2 е делова
покана – чрез нея се предлага на читателите да
посетят юбилеен концерт.

УПРАЖНЕНИЯ

1. Като имате предвид двата текста (вж. с. 114) и инфор
мацията от урочната статия, отговорете в тетрадките
си на въпроса: Какви са приликите и какви са разликите меж
ду обявата и деловата покана?
Прочетете Т1 и Т2 и изпълнете упражнения 2 – 5.

Т1

3. Текст 1
цел: съобщава се за конкретно събитие
предмет: прием на танцьори, певци и инструменталисти
участници: ръководител на школа за народни
танци; всички заинтересувани, които отговарят на условията

ШКОЛА ЗА НАРОДНИ ТАНЦИ „ТРАДИЦИЯ“
приема
танцьори, певци и инструменталисти за попълване на
състава. Желателно е кандидатите да са деца на въз
раст 6 – 12 г. Прослушванията ще се провеждат всеки
ден от 2 до 6 юни в залата за танци към Народно
читалище „Добри Чинтулов“.
За контакти: Иван Константинов, ръководител
Тел. 056 789 ...
Т2
Танцов състав „Българче“ към Читалище „Добри Чин
тулов“ кани всички почитатели на българските народни
песни и танци на юбилеен концерт по повод 20 години
от създаването на състава. Специални гости на събити
ето ще бъдат бивши възпитаници на състава.
Заповядайте! Нека заедно да отбележим този праз
ник на българското народно творчество!
Място: салон на читалището
Ден и час: 6 юни, сряда, 18.00 ч.
Вход: свободен

Текст 2
цел: покана за участие
предмет: юбилеен концерт
участници: автор на поканата; всички почитатели на българските народни песни и танци

2. Кой от текстовете е обява, кой – делова покана? Обос
новете се, като посочите особености, характерни за двата
вида текст.
3. Начертайте таблицата в тетрадките си. Попълнете
я с данни от двата текста.
Текст 1

Текст 2

цел на общуването
предмет на общуването
участници в общуването

4. В Т1 (обява) са използвани съобщителни изречения по цел на изказване. В Т2 (делова покана) са
използвани съобщителни и подбудителни изречения с цел подтикване към участие.

4. Какви са връзката между вида на изреченията по цел на
изказване, използвани в Т1 и Т2, и предназначението на двата
текста?
5. Как са оформени графично Т1 и Т2? С каква цел в двата
текста се използват различни шрифтове, размери на букви
те, цветове?
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5. И двата текста имат специфично графично
оформяне с цел привличане на вниманието на читателя. Графично отделени са местата, в които
се съдържа най-важната информация: отправител на обявата/поканата, време, място, данни
за контакт.
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6. Задачата е за работа по групи. Изграждат
се умения за възприемане, обработване и прилагане на информация във връзка с конкретно
събитие с оглед на дадена комуникативна задача – създаване на обява/делова покана.

8. Коя съществена информация липсва в текста на учени
ческата обява? Редактирайте текста в тетрадките си.
На вниманието на всички!!!!
Отутре ще набираме учасници за одборите на училището по футбол и баскетбол. Обявата е за големите – няма
да приемаме по-малки от 12 години.

Прочетете текста и изпъл
нете задачи 3 – 4.
Само за хора, които обичат животни. Подарявам
малки котета, обезпаразитени. Майка сиамка. За
информация 56 78 ..., Мила.

1. Посочете НЕВЯРНОТО
твърдение.
Обявата е текст, който:
А) е предназначен за офици
ално общуване
Б) осведомява за предстоя
що събитие
В) се използва найчесто при
писмено общуване
Г) се използва найчесто при
устно общуване

3. Кое твърдение е вярно
за текста?
А) Текстът е обява.
Б) Текстът е покана.
В) Текстът е научен.
Г) Текстът е разсъждение.

2. Чрез делова покана:
А) Задължаваме хората да
присъстват на събитие.
Б) Приканваме хората да се
включат в събитие.
В) Информираме за наскоро
минало събитие.
Г) Молим хората да участ
ват в събитие.

4. Каква информация НЕ
съдържа текстът?
А) за събитието
Б) за автора на текста
В) за получателите
Г) за срока на събитието

НО

Като използвате знанията и уменията си от часо
7.
вете по информационни технологии и по изобразително из
куство, създайте делова покана за училищен празник или за
базар с благотворителна цел така, че да привлечете повече
публика и повече парични средства.

1. Какъв е видът на след
ния ученически текст – обя
ва или делова покана? Редак
тирайте в тетрадките си.
Изгубен домашен любимец
Вчера следобед в раиона
на централна Автогара е
изгубено куче, порода лабрадор, отговаря на името
Лари. Кучето е голямо но
е възпитано и много добро. Моля, който го види,
да се обади на тел. 0235
87..., Петя.

ЗА ДОМАШ

Разполагате със следната информация:
6.
Какво: Национален конкурс „Млади таланти“, организиран от
Министерството на образованието и науката.
Цел: възможност за насърчаване на млади хора – ученици и сту
денти с интерес към науката и към научните изследвания.
Кой: могат да участват ученици и студенти – индивидуално
или в екип до трима души.
Как: чрез проект по научен проблем в обем до 10 страници.
Кога: до 30 септември 2018 г.
1. група: Напишете обява за събитието.
2. група: Напишете делова покана за събитието.

2. Направете в класна
та стая постоянно табло
за обяви и покани. Опреде
лете редактори, които да
разпределят текстовете в
рубрики (обяви за курсове,
спортни прояви; покани за
празници и др.) и да следят
дали се спазват правилата
за създаване на текст обява
и на текст делова покана.

Прочетете текста и изпъл
нете задачата.
Уважами съграждани,
Каним Ви да присъствате на официалното откриване на новия спортен комплекс, който ще направи
нашия малък град още попривлекателен! Официциално откриване – 5 юли, 19.00.
Елате да се забавляваме с
много музика, спорт и добро настроение!
От кметството
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1.

Г

2.
3.
4.
5.

Б
А
Г
Б

8. В ученическия текст липсва информация
относно мястото, времето на провеждане на
събитието; липсва име на автора на обявата.
Допуснати са и отклонения от правилата на
българския книжовен език. Редактиран вариант:
ОБЯВА
От утре, 22 май 20... г. (сряда), ще набираме
участници за училищните отбори по футбол и
по баскетбол. Няма да се приемат ученици под
12-годишна възраст.
Проверката за физически способности на кан
дидатите ще се провежда всеки ден до края на
месец май от 10.00 – 12.00 ч. във физкултурния
салон.
За контакти: г-н Иван Стоянов, треньор,
тел. 023 65777...

Решения на задачите за домашна работа

5. Текстът е:
А) статия
Б) покана
В) съчинение
Г) обява

Отговори на тестовите задачи

7. Задачата е за работа по групи. Чрез задачата се интегрират знания и умения, овладявани в часовете по различни учебни предмети.
Учениците работят в екип и създават текст
делова покана. При възможност се организира
представяне на груповите проекти за делова
покана.

1. Текстът е обява за изгубен любимец. Редактиран вариант:
Изгубен домашен любимец!
Вчера следобед, около 17.00 ч., в района на
Централна автогара е изгубено куче, порода
„Лабрадор“, отговаря на името Лари. Моля, кой
то го види, да се обади по всяко време на тел.
0235 87..., Петя.
2. Чрез задачата се прилагат знания и умения
за създаване на текст обява и на текст делова
покана. Осмисля се предназначението на двата
текста за непряко речево общуване.
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ОБОБЩИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ
За обобщителните упражнения към 6. раздел в
примерното годишно разпределение е предвиден
1 час.

1. Текстът е отговор на научен въпрос, в който пишещият отговаря на въпрос, свързан със
създаването на училищния химн „Върви, народе
възродени“ – ,,От кого и как е създаден училищни
ят химн?“. Текстът е създаден в писмена форма
и е предназначен за официално общуване. Използвани са термини като: химн, писменост, просве
та, култура, стихотворение, музика, композитор,
ноти и др. Употребените глаголи са в сегашно
време.

ОБОБЩИТЕЛНИ
УПРАЖНЕНИЯ
УПРАЖНЕНИЯ

Прочетете текста и изпълнете упражнения 1 – 4.
От кого и как е създаден училищният химн?
„Върви, народе възродени“ е училищният химн, изпълняван всяка година на 24 май – Деня на славянската писменост и на българската просвета и култура. Създаването
на химна е резултат от таланта на Стоян Михайловски,
известен български писател и общественик, и на композитора Панайот Пипков.
През 1892 г. в Русе големият български писател и общественик Стоян Михайловски пише стихотворението „Химн на
Кирил и Методий“. Но творбата придобива известност, когато Панайот Пипков създава мелодията към нея. Историята за написване на музиката е интересна. Песента се ражда
през 1900 г. в час по пеене. Композиторът тогава е учител
по музика в Ловеч. Преподавателят забелязва, че един ученик
чете с интерес стихотворението на Стоян Михайловски.
Панайот Пипков взема тебешира и започва да пише нотите
на музиката върху черната дъска. До края на урока мелодията е завършена. Учениците я разучават и запяват.
Химнът е изпълнен официално за първи път на 11 май
1901 г. в Ловеч за възхвала на делото на Кирил и Методий
и на българската просвета. Една година по-късно песента се
запява на празника във всички български училища.

2. Създаването на химна е резултат от таланта на Стоян Михайловски, известен български
писател и общественик, и на композитора Панайот Пипков.

3. Авторът на текста аргументира тезата,
като привежда доказателства:
– Стихотворението става известно, когато
към него е създадена мелодия.
– В час по музика Панайот Пипков е вдъхновен от стихотворението и пише мелодията към
него.
– Химнът е изпълнен за първи път на 11 май
1901 г. в Ловеч.

химн – тържествена
възхваляваща песен или
стихотворение

1. Посочете особеностите на ученическия текст отго
вор на научен въпрос, които откривате в текста.
2.

Определете тезата на текста.

3. Какви доказателства използва авторката, за да аргу
ментира тезата?
4. Разкажете как във вашето училище отбелязвате праз
ника на славянската писменост и на българската просвета и
култура.
5.
роси:

Напишете текст отговор на следните научни въп

1. група: Кои са особеностите на българския музикален фолклор?
2. група: Как е създаден химнът на Република България?
Прочетете ученическия текст отговор на научен въпрос и
изпълнете упражнения 6 – 7.
Кои са градивните частици на веществата и какви са техните особености?
Градивните частици на веществата са атомите йоните и молекулите.
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4. Учениците създават в устна форма текстове, като разказват как в своето училище отбелязват празника.
5. По групи учениците създават текстове в
писмена форма.
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7. Поставеният въпрос насочва към темата
на текста, която е разработена цялостно. В
отговора на научен въпрос са посочени градивните частици на веществата и особеностите
на тези градивни частици – атоми, молекули и
йони.

7. Отговаря ли темата на поставения въпрос? Редакти
райте грешките, като препишете текста в тетрадките
си.

НО

6. Към коя научна област можете да отнесете текста,
който е написал шестокласникът?

1. Прочетете текста. С
кои изисквания за изгражда
не на текст обява не се е
съобразил Георги?
Търся да си купя колело.
Може и втора употреба.
Ама да не е много скъпо.
Ако имате колело и не ви
трябва, обадете ми се.
Георги

ЗА ДОМАШ

Кристалите на диамантът и на графита са изградени
от въглеродни атоми, свързани помежду си по различен
начин. При други вещества атомите са свързани в по големи частици, които наричаме молекули. Например молекулата на водата е съставена от три атома – един кислороден и два водородни. Молекулите на някой вещества
са саставени от десетки атоми. Други вещества са изградени от йони, които са положително, или отрицателно
заредени частици.

6. Редактиран вариант на текста:
Кои са градивните частици на веществата и
какви са техните особености?
Градивните частици на веществата са ато
мите, йоните и молекулите.
Кристалите на диаманта и на графита са из
градени от въглеродни атоми, свързани помежду
си по различен начин. При други вещества ато
мите са свързани в по-големи частици, които на
ричаме молекули. Например молекулата на вода
та е съставена от три атома – един кислороден
и два водородни. Молекулите на някои вещества
са съставени от десетки атоми. Други вещес
тва са изградени от йони, които са положител
но или отрицателно заредени частици.

8. Текстът на шестокласника е свързан с
природните науки – учебния предмет човекът
и природата.

2. Редактирайте текста
в тетрадките си, като до
бавите нужната информа
ция.

8. Прочетете следния текст и посочете особеностите
му, характерни за обявата.
Школа по изобразително изкуство
„Млад художник“
обявява прием
за новата учебна година на деца с интерес и заложби
в областта на изобразителното изкуство. Групите
са по графика и живопис. Кандидатите да са на въз
раст от 7 до 14 г. Занятията се провеждат всяка
събота от 10 ч. Записвания – в канцеларията на чи
талище „Христо Ботев“ до 31 август.

Решения на задачите за домашна работа

За допълнителна информация:
Маргарита Стоянова, ръководител на школата
Тел. 0893 354 ...

1. Текстът е обява. Георги не се е съобразил с
някои от изискванията за създаване на текста.
Ясна е целта на обявата, но предметът е представен с неподходящи лексикални единици. Пишещият не е посочил данни за контакт.

9. Начертайте таблицата в тетрадките си и я попълне
те, като се съобразите с информацията от текста (упр. 8).
Елементи
на речевата ситуация
цел на общуването
предмет на общуването
участници в общуването
условия на общуването

Обява за прием
на млади художници
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9. Особености на текста обява:
– информира широк кръг хора за прием в
школа по изобразително изкуство;
– общуването е официално;
– текстът е в писмена форма.

2. Учениците трябва да съкратят част от
ненужната информация и да запишат телефон
за контакт.
Купувам колело втора употреба на ниска
цена.
Тел. 0874..., Георги
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ОБОБЩИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ
10. цел на общуването – информира за записване в школа на деца, които имат заложби в
областта на изобразителното изкуство
предмет на общуването – прием на деца в
школа „Млад художник“
участници в общуването – хората, които ще
прочетат обявата, и ръководителят на школата
условия на общуването – непряко официално
писмено

ОБОБЩИТЕЛНИ
УПРАЖНЕНИЯ

11. Учениците трябва да запишат кога, къде
ще се организира морският лагер и за колко дена.
Да се напише цената на лагера, телефон за контакт и кои са организаторите.

10. Прочетете следната обява. Редактирайте цялостно
текста.
Обява
През лятната ваканция ще организираме морски
лагер. Желаещите могат да ни се обадят. Очакват ви
страхотни игри и забавления!
От организаторите

11. Какви особености на деловата покана откривате в
следния текст?
ПОКАНА
Клуб „Журналист“ към училище „Неофит Рилски“
кани всички ученици на представянето на новия брой
на вестник „Звънче“, посветен на патронния празник
на училището. Очакват ви вълнуващи моменти – лите
ратурно четене от наши съученици поети, музикални
изяви, спомени на гости – известни бивши ученици на
училището ни.
Заповядайте на нашия празник! Очакваме ви с не
търпение!
Място: салон на училището
Ден и час: 7 май, четвъртък, 18.30 ч.

12. Текстът съдържа предложение за участие
при представянето на новия брой на училищния
вестник. Целта е ученици да присъстват. Предмет е представянето на вестника. Участници са
ученици. Текстът е предназначен за официално
писмено общуване. Посочени са време и място за
провеждане на представянето. Използвани са изрази, характерни за текста покана – Заповядай
те на нашия празник! Очакваме ви с нетърпение!

13. Задачата е предвидена за работа по групи.
Шестокласниците имат възможност да затвърдят своите умения за създаване на обява и на делова покана.

Като се съобразите с особеностите на обявата и на
12.
деловата покана като видове текст, напишете:
1. група: обява за организиране на великденски базар;
2. група: покана за участие във великденски базар.
13. Посочете приликите и разликите между двата текста
(упр.12).
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14. Учениците анализират особеностите на
обявата и на деловата покана, които са написали, изпълнявайки упр. 13. Изпълнението на задачата има за цел обучаваните лица да могат да
разграничават в езиковата си практика двата
вида текст.
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Отговори на тестовите задачи
Вариант 1
1.
Г
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

ВАРИАНТ 1

Прочетете текста и решете задачи 1 – 5.
Еделвайсът е красиво и рядко среща
но цвете. От съществуващите около 30
вида еделвайси по света в нашата страна
расте само един. Името му означава „лъв
ска лапа“. Расте само в Пирин и в Стара
планина. Можем да го видим единствено
по найвисоките и труднодостъпни части
на планините. Цветовете му приличат на
звездички – около 10 листенца, подре
дени в кръг. Цъфти през юли и август.
Еделвайсът е застрашен вид растение и
по тази причина брането му е забранено.
Включен е в Червената книга на България.
1. На кой въпрос НЕ дава отговор текстът?
А) Колко вида еделвайси се срещат в Бълга
рия?
Б) Къде в нашата страна расте еделвайсът?
В) Кога цъфти еделвайсът?
Г) Как се отглежда еделвайсът?
2. Кое твърдение е вярно според текста?
А) Името му означава „лъвска грива“.
Б) Цветовете на еделвайса са от около де
сет листенца.
В) Расте в Родопите и в Стара планина.
Г) Еделвайсът не е застрашен вид растение.
3. С кой израз може да се замени подчертана
та дума в текста?
А) затова
Б) защото
В) тогава
Г) тъй като
4. Коя от думите е термин в текста?
А) кръг
Б) името
В) книга
Г) растение
5. Ключови думи в текста са:
А) рядко, съществуващите, приличат
Б) означава, единствено, подредени
В) еделвайс, расте, цветовете
Г) красиво, срещано, брането

Прочетете текста и решете задачи 6 – 10.
Уважаеми съкооператори,
Във връзка с инициативата „Да изчистим България заедно“ на 16 април (събота) от 10 ч. организираме почистване на
пространството около блока. Желателно е присъствието поне на един човек от
апартамент. Очакваме ви!

Б
А
Г
В
Г
А
Б
В
А

Вариант 2
1.
В
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Г
Б
В
А
В
А
В
Г
А

От домоуправителя

6. Текстът е:
А) обява
Б) отговор на научен въпрос
В) преразказ
Г) покана
7. В кой ред НЕ са посочени факти от тек
ста?
А) Желателно е присъствието поне на един
човек от етаж.
Б) На 16 април се организира почистване око
ло блока.
В) Почистването ще започне в 10 ч.
Г) 16 април е в събота.
8. Кой израз може да се използва и в текст
покана, и в текст обява?
А) Каним Ви!
Б) организираме почистване
В) Желателно е!
Г) Очакваме ви!
9. Какво означава подчертаната дума в тек
ста?
А) заповед за участие в събитие
Б) задължаване за участие в събитие
В) учтиво изискване за участие в събитие
Г) забрана за участие в събитие
10. Какво е по цел на изказване последното
изречение?
А) възклицателно
Б) съобщително
В) въпросително
Г) подбудително
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Скала за оценяване:
За всеки верен отговор се получава по 1 точка.
9 – 10 точки – Отличен
7 – 8 точки – Много добър
5 – 6 точки – Добър
4 точки – Среден
0 – 3 точки – Слаб
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УПРАЖНЕНИЯ ЗА ГОДИШЕН ПРЕГОВОР

Включени са 39 упражнения, с помощта на които учениците преговарят и затвърждават наученото през учебната година. Предложени са два
варианта на тест за изходно равнище. За годишен преговор в примерното годишно разпределение са предвидени 3 учебни часа.
1. Текстът е подходящ за научно общуване, защото в него се разглежда проблем от определена
научна област – проследява се историята на процеса, известен в науката като пастьоризация. Използвани са термини: медицина, микроорганизми,
бактерии.

2. Теза: Откритията на Луи Пастьор, сред които пастьоризацията и имунизацията, са сред найважните открития в историята на медицината,
индустрията и земеделието.
3. Шестокласниците най-вероятно познават
термините: нагряване, температура, вкисване, бак
терии, микроорганизми, течност, микроби, вируси,
организъм.

УПРАЖНЕНИЯ ЗА ГОДИШЕН ПРЕГОВОР
Прочетете текста и изпълнете упражнения 1 – 4.

4. Задачата е за четене с разбиране.
В кои научни области са изследванията на Пастьор? – медицина, индустрия и земеделие.
Какво представлява пастьоризацията? Кои продукти подлежат на пастьоризация? – Пастьоризацията е процес на нагряване на продуктите, при
който се убиват бактерии, причиняващи вкисване.
Продукти, които подлежат на пастьоризация: мляко, плодов сок, пчелен мед, консерви, яйца.
Какво е имунизация? – Имунизацията е процес,
при който се инжектира малка доза от вирус.
В какво се изразяват днес ползите от откритията на Л. Пастьор? – Благодарение на откритията
на Л. Пастьор днес се борим успешно с болести, смятани за нелечими в миналото. Чрез пастьоризация
продуктите се развалят много по-бавно.
5. Например:
1. раздел
Текст: основно средство за размяна на информация при общуване
Изречение: състои се от дума или думи, изразяващи завършена мисъл; оформено е граматически и
интонационно (в устната реч).
Просто изречение: изречение, в което има едно
сказуемо.
2. раздел
Научен текст: текст, в който се представя достоверна информация от определена научна област;
предназначен е за официално общуване; съдържа
термини.
Урочна статия: вид научен текст, предназначен
за ученици; съдържа учебна информация, инструкции, таблици и др.
Термини: думи и изрази, които назовават понятия от определена научна област.
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Луи Пастьор е френски учен и изследова
тел от XIX век. Откритията му са сред
найзначимите в историята на медицина
та, индустрията и земеделието.
Пастьор открил, че ако течност като
млякото за няколко минути се нагрее до
определена температура, се разваля много
побавно. Ако млякото не се обработва по
този начин, микроорганизми, наречени „бак
терии“, причиняват вкисването му. Топли
ната убива тези организми в процес, който
покъсно получава наименованието „пас
тьоризация“. Днес на пастьоризация подле
жат и други продукти – плодов сок, пчелен
мед, яйца, консерви и др.

На Луи Пастьор се дължи развитието на
науката микробиология – наука за невидими
те с просто око форми на живот (микро
би, вируси, бактерии). Пастьор открил, че
редица болести са причинени от микроби,
които проникват в тялото отвън. Учени
ят успешно развил метода, познат като
„имунизация“. Имунизация означава да се
инжектира в пациента малка доза от виру
са, срещу който се бори. Тогава организмът
знае как да предотврати разболяването.
Благодарение на научната дейност на
Пастьор някои нелечими в миналото болес
ти днес се лекуват чрез методите на вак
Из енциклопедия
синация и имунизация.

1. Защо текстът е подходящ за научно
общуване? Посочете характерни за научния
текст особености.

4. Отговорете устно на следните въпро
си, свързани с информацията в текста:
В кои научни области са изследванията на
Пастьор?
Какво представлява пастьоризацията? Кои
продукти подлежат на пастьоризация?
Какво е имунизация?
В какво се изразяват днес ползите от откри
тията на Луи Пастьор?

2. Коя е тезата на текста? С какви аргу
менти е доказана?
3. Запишете термини от текста, които
познавате от учебници по човекът и приро
дата или от други източници на научни сведе
ния. Кои от термините са непознати за вас?

5. Начертайте таблицата в тетрадките си и дайте примери за термини, използвани в учеб
ника ви по български език (по три термина от всеки раздел). Какво е значението на термините?
термини

значение

1. раздел
2. раздел
3. раздел
4. раздел
5. раздел
6. раздел
Прочетете текста и изпълнете упражнения 6 – 10.
Представете си, че живеете в Панама, столицата на едноименната държава, и
се отправяте на север, за да направите пътешествие до главния град на Гренландия
– Готхоб. Какъв маршрут ще изберете, така че да видите найинтересното и харак
терното от природата на континента Северна Америка?
6.

От коя научна област е текстът?
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6. Текстът е от областта на географията.

7. Например в учебник, в енциклопедия, в сайт.

8. Трябва да можем да работим с географска
карта и да имаме представа за географските
понятия, използвани в текста (главен град, се
вер, континент и др.).

7. Дайте примери за различни източници
на информация, в които може да бъде проче
тен текстът.
8. Какви познания трябва да притежава
те, за да изпълните правилно задачата, пос
тавена чрез текста?
9.

Допишете изреченията в тетрадките

си, като имате предвид информацията от
текста:
Панама е държава със столица ...
Гренландия се намира в посока ... спрямо Па
нама.
Готхоб е главният град на ...
За да достигнем от Панама до Гренландия,
трябва да преминем през ...

относително
местоимение

отрицателно
местоимение

неопределително
местоимение

12. На кого да дам поканата за рождения ден?
На никого няма да присъдим първа награда,
но всички ще получат грамота за участието си
в конкурса.
Някои хора трудно свикват с новите неща.
Този човек е много добър, готов е на всекиго
да помогне.

обобщително
местоимение

какъв

11. Включете записаните в таблицата от
упражнение 10 местоимения в измислени от
вас изречения. Изяснете ролята на местои
менията – дали свързват изреченията, или
заместват изрази в тях.
12. Препишете следните изречения в тет
радките, като поставите правилната фор
ма на местоименията кой, никой, някой, всеки.
На ... да дам поканата за рождения ден?
На ... няма да присъдим първа награда, но ... ще
получат грамота за участието си в конкурса.
... хора трудно свикват с новите неща.
Този човек е много добър, готов е на ... да по
могне.
13. Препишете изреченията в тетрадки
те си, като свържете двете прости изрече
ния в сложно с помощта на форми на отно
сителното местоимение.
Това е човекът. Той ми помогна да сляза от
влака.
Обичам тези предмети. Напомнят ми за ля
тото.
Представям ти семейство Николови. За тех
ните деца се грижех миналото лято.
Искам нова кола. Поддръжката є да е лесна и
евтина.

10. Въпросително местоимение: какъв
Относително местоимение: какъвто
Отрицателно местоимение: никакъв
Неопределително местоимение: някакъв
Обобщително местоимение: всякакъв
11. Учениците сами измислят изречения с
местоименията от упр. 10.

10. В текста е употребено въпросителното местоимение какъв. Начертайте таблицата
в тетрадките си. Попълнете я, като от какъв образувате форми на относително, отрица
телно, неопределително и обобщително местоимение.
въпросително
местоимение

9. Панама е държава със столица Панама.
Гренландия се намира в посока север спрямо
Панама.
Готхоб е главният град на Гренландия.
За да достигнем от Панама до Гренландия,
трябва да преминем през целия континент Северна Америка.

14. Препишете ученическия текст и го ре
дактирайте.
Изведнъж се появи студен вятър, който започна да вдига във въздуха листата,
който бяха нападали през ноща от дърветата. Децата, чийто лица бяха почервеняли от студът, побързаха да се скрият
на топло в близката слаткарница. Скоро
нямаше никой в парка. Единствения човек,
който можеше да срещнеш по опустялите
алеи, беше полицаят, който отговаряше
за парка.

13. Това е човекът, който ми помогна да сляза от влака.
Обичам тези предмети, които ми напомнят
за лятото.
Представям ти семейство Николови, за чи
ито деца се грижех миналото лято.
Искам нова кола, чиято поддръжка да е лесна
и евтина.

15. В кои от сгрешените думи (упр. 14) са
нарушени условията за употреба на промен
ливо я? Обосновете се.
16. Дайте примери за думи със същия корен
както думите пряк, търпях, изгрях, успявам,
в които я преминава в е. Обяснете на какво
се дължи редуването я/е.
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16. пряк – преки (я е пред мека сричка); търпях
– търпели (я е пред мека сричка); изгрях – изгрели
(я е пред мека сричка); успявам – успешен (я е
пред -ш).

14. Редактиран вариант:
Изведнъж се появи студен вятър, който започ
на да вдига във въздуха листата, нападали през
нощта от дърветата. Децата, чиито лица бяха
почервенели от студа, побързаха да се скрият на
топло в близката сладкарница. Скоро нямаше ни
кого в парка. Единственият човек, когото можеше
да срещнеш по опустелите алеи, беше полицаят,
който отговаряше за парка.
15. Почервенели (почервенял – почервенели),
опустели (опустял – опустели).
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19. учуден – мин. страд. прич. от глагола (да) учу
дя, 3 л. ед.ч. м.р.
ставала – мин. несв. деят. прич. от глагола ста
вам, 3 л. ед.ч. ж.р.
описан – мин. страд. прич. от глагора (да) опиша,
3 л. ед.ч. м.р.
създала – мин. св. деят. прич. от глагола (да) съз
дам, 3 л. ед.ч. ж.р.

17. В текста преобладава описанието на хълма
Света гора. Откриват се и елементи на повествование (в началото на текста).
18. Нелични глаголни форми в текста са: стигнал,
учуден, легнал, имало, вдигали, ставала, били, опасан,
зашумен, издълбана, описан, трупала, създала.

20. уча – учещ, учен, учейки; (да) построя – пос
троен; светя – светещ, светен, светейки; (да) пода
ря – подарен; смятам – смятащ, смятан, смятайки.
От глаголите (да) построя и (да) подаря не се
образуват сегашно деятелно причастие и деепричастие.

Прочетете текста и изпълнете упражнения 17 – 19.
Случи ли се някой да отиде в стария
престолен град Велико Търново, нека мине
по сенчестото шосе през Света гора. Още
нестигнал някогашната крепост, нашият
гостенин ще спре учуден пред голям каме
нен лъв, легнал до входа на Царевец като
верен страж. Зад гърба на лъва е Сечената
скала.

21. Например: Учейки, човек получава знания;
Новата къща е построена; Няма нито една свете
ща лампа.

Доскоро над тоя стръмен прорез е има
ло дървен средновековен подвижен мост.
Жителите на Царевец всяка вечер са го
вдигали със синджири, така крепостта
е ставала недостъпна.
17. Как е изграден текстът – чрез описа
ние, повествование или разсъждение?
18. Кои нелични глаголни форми (причас
тия) откривате в текста? Препишете ги в
тетрадките си и определете вида им.

22. Има достатъчно неможещи хора.
Неизмитите прозорци отразяват слънчевата
светлина.
Не подозирайки как ще се развият нещата, ние
влязохме в залата.

19. На четири от причастията (упр. 18)
направете морфологичен анализ. Обяснете
как са образувани.
20. От глаголите уча, (да) построя, светя,
(да) подаря, смятам образувайте сегашно
деятелно причастие, минало страдателно
причастие, деепричастие. От кои глаголи не
могат да се образуват някои от причастия
та? Обосновете се.
21. Включете три от причастията (упр.
20) в измислени от вас изречения. Каква е
синтактичната служба на причастията в
изреченията?

23. В текста са употребени форми на сегашно
време (да отиде, мине, е, не може да бъде описан).
Допълнително глаголно време е минало неопределено време.
24. – 25. В текста са употребени форми на минало неопределено време.
е имало – гл. мин. неопр. вр. 3 л. ед.ч.
са вдигали – гл. мин. неопр. вр. 3 л. мн.ч.
е ставала – гл. мин. неопр. вр. 3 л. ед.ч.
са били – гл. мин. неопр. вр. 3 л. мн.ч.
е трупала – гл. мин. неопр. вр. 3 л. ед.ч.
е създала – гл. мин. неопр. вр. 3 л. ед.ч.
26. щяхте да почувствате – бъд. вр. в мин.,
2 л. мн.ч.
щяхте да тежите – бъд. вр. в мин. 2 л. мн.ч.
щяхте да виждате – бъд. вр. в мин. 2 л. мн.ч.
щяха да изглеждат – бъд. вр. в мин. 3 л. мн.ч.
нямаше да наблюдавате – бъд. вр. в мин. отриц. форма 2 л. мн.ч.
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Хълмът, където са били някога дворците,
сега израства към облаците, опасан с живо
писни пътеки и зашумен с гъста зеленина.
Чуден свят се разкрива наоколо. Сини
орлови скали се спущат и падат в про
пастта, издълбана от водите на Янтра.
А градът не може да бъде описан с перо.
Много векове гигантската ръка на вре
мето е трупала къща върху къща и е
създала това чудо за очите.
Ангел Каралийчев

22. Препишете изреченията, като добави
те отрицателната частица не към причас
тията. Обяснете правописа на образувани
те форми.
Има достатъчно можещи хора.
Измитите прозорци отразяват слънчевите
лъчи.
Подозирайки как ще се развият нещата, ние
влязохме в залата.
23. Кое глаголно време преобладава в тек
ста на Ангел Каралийчев? Дайте примери.
24. Форми на кое от изучените в 6. клас
глаголни времена откривате в текста на
Ангел Каралийчев? С какво значение са упот
ребени тези форми?
25. На три от глаголните форми (упр. 24)
направете морфологичен анализ.

Прочетете текста и изпълнете упражнения 26 – 28.
Ако можехте да се разходите на Луна
та, щяхте да се почувствате много леки
– ако на Земята тежите 20 кг, на Луната
щяхте да тежите само 4 кг. Ако живеех
те на Луната, щяхте да виждате много

повече звезди, отколкото от Земята. Те
щяха да изглеждат и много поярки, защо
то нямаше да ги наблюдавате през пла
стове замърсен въздух.

26 Открийте формите за бъдеще време в
миналото в текста. Направете им морфоло
гичен анализ.

ни действия, припомняне, учтивост?

27. Какво се изразява с глаголите в бъдеще
време в миналото в текста – неосъществе

Из енциклопедия

28. Напишете текст на тема Ако можех да
пътувам из Космоса... Кои глаголни времена
използвахте?
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27. С формите за бъдеще време в миналото се
изразяват неосъществени действия.
28. Задачата е за създаване на текст. Възможно е учениците да употребят форми на бъдеще
време в миналото: „Ако можех да пътувам из Кос
моса, щях да посетя Луната...”.

29. (да) нарисувам:
минало неопределено време: съм нарисувал, си
нарисувал, е нарисувал, сме нарисували, сте нари
сували, са нарисували
минало предварително време: бях нарисувал,
беше нарисувал, беше нарисувал, бяхме нарисува
ли, бяхте нарисували, бяха нарисували
бъдеще време в миналото: щях да нарисувам,
щеше да нарисуваш, щеше да нарисуваш, щяхме
да нарисуваме, щяхте да нарисувате, щяха да на
рисуват
повтарям:
минало неопределено време: съм повтарял, си
повтарял, е повтарял, сме повтаряли, сте повта
ряли, са повтаряли
минало предварително време: бях повтарял,
беше повтарял, беше повтарял, бяхме повтаряли,
бяхте повтаряли, бяха повтаряли
бъдеще време в миналото: щях да повтарям,
щеше да повтаряш, щеше да повтаряш, щяхме да
повтаряме, щяхте да повтаряте, щяха да повта
рят

29. Начертайте таблицата в тетрадките си и я попълнете с глаголните форми на посоче
ните глаголи.
минало неопределено
време

минало предварително
време

бъдеще време в
миналото

(да) нарисувам
повтарям
записвам
(да) мина
30. Препишете изреченията, като ре
дактирате допуснатите грешки.
Господине, бяхте казал, че ще играем баскетбол този час.
Георги, виждам, че сте си намерил добри
приятели в училище.

Дами и господа, вие сте добре дошли на
нашия празник!
Госпожо, щеше да ми обясните нещо?
Госпожо, ходила ли сте на екскурзия в
Азия?

31. Прочетете отново маркираните изречения от текста на Ангел Каралийчев (вж. с.
126). Кои от изреченията са прости, кои – сложни съчинени? Начертайте в тетрадките си
таблицата и я попълнете.
прости изречения
1.
2.
3.

сложни съчинени изречения
1.
2.
3.

32. Как са свързани простите изречения в
състава на сложните съчинени изречения,
които записахте (упр. 31)?
33. Откривате ли в текста на А. Каралий
чев еднородни определения? Обосновете от
говора си.

34. Разпределете думите в три колони: съ
юзи, частици, междуметия. Включете три
от думите в измислени от вас изречения.
но, хей, или, а, пък, аха, ала, де, ура, ами,
я, пляс, куку, даже, олеле

30. Господине, бяхте казали, че ще играем бас
кетбол този час.
Георги, виждам, че сте си намерили добри
приятели в училище.
Дами и господа, Вие сте добре дошли на на
шия празник!
Госпожо, щяхте да ми обясните нещо?
Госпожице, ходили ли сте на екскурзия в Азия?

Прочетете ученическия текст и изпълнете упражнения 35 – 37.
Дишането е процес, в резултат на който
се разграждат хранителни вещества и се освобождава енергия. Тази енергия е необходима
за извършване на други жизнени процеси.
Растенията дишат аеробно – процес, при
който се разграждат хранителни вещества
с помощта на кислород. Този процес зависи от редица външни и вътрешни условия.
Външни условия са температурата, количеството въглероден диоксид в околната сре-

да и др. Вътрешни условия са количеството
на натрупаните хранителни вещества, възрастта на растението и т.н.
Дишането е непрекъснат процес, който се
ускорява при растеж, цъфтеж, покълване на
семена, зреене на плодове. Забавя се при покой, стареене на растението.
За своите жизнени процеси растенията
имат нужда от енергия. Тази енергия се набавя чрез дишане.
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33. В текста няма еднородни определения. В
изразите: стария престолен град, голям каменен
лъв, дървен средновековен подвижен мост, определенията посочват различни признаци и качества
на определяемата дума.

34. Съюзи: но, или, а, ала, ами
Частици: хей, пък, де, аха, а, ами, я, даже
Междуметия: ура, пляс, ку-ку, олеле

31. – 32. Прости изречения: Зад гърба на лъва е
Сечената скала; Доскоро над тоя стръмен прорез
е имало дървен средновековен подвижен мост; Чу
ден свят се разкрива наоколо.
Сложни съчинени изречения: Жителите на Ца
ревец всяка вечер са го вдигали със синджири, така
крепостта е ставала недостъпна; Сини орлови
скали се спущат и падат в пропастта, издълбана
от водите на Янтра; Много векове гигантската
ръка на времето е трупала къща върху къща и е
създала това чудо за очите.
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35. В текста се изгражда и се доказва теза по
проблем от конкретна научна област. Като доказателства се използват достоверни факти; уместно
и точно са използвани термини, които ученикът
познава от часовете по учебния предмет човекът
и природата.

36. Научният въпрос, на който ученикът отговаря чрез текста, е: „Какво представлява дишане
то като процес?“.

35. Кои особености на научния текст при
тежава ученическото съчинение?
36. Като отговор на кой научен въпрос е
създаден текстът? Формулирайте въпроса.
37. Анализирайте строежа на текста – от
говор на научен въпрос. Запишете в тетрад
ките си какво съдържа:
1. абзац:
2. абзац:
3. абзац:
4. абзац:

37. В първия абзац е формулирана тезата: Ди
шането е процес, в резултат на който се освобож
дава енергия, необходима за извършване на други
жизнени процеси. Във втория и в третия абзац се
представят доказателства, които подкрепят
тезата. Четвъртият абзац е извод: ученикът
обобщава разсъжденията си.

38. Какъв е видът на двата текста – обя
ва или делова покана? Обосновете се, като
попълните таблицата, след като я начерта
ете в тетрадките си.
Т1
Заменям велосипед в отлично състояние за
ски и скиобувки. Спешно! За връзка тел. 0998
766..., Стефан.

Т1
Какво е предназначението на текста?
За какво се съобщава?
Кой е авторът?
Към кого е насочена информацията в текста?
39. Коя съществена информация липсва в
деловата покана? Редактирайте текста,
като го препишете в тетрадките си.
ПОКАНА
Каним всички любители на кучета
на киноложка изложба в градския парк.
Запишете своите домашни любимци за
участие в конкурса! Ще има вкусни наг
ради! Заповядайте тази неделя!

38. В текста на деловата покана липсва информация за времето и за мястото на провеждане на събитието. Не е посочен организатор,
както и данни за контакт с организатора.

кинолїжки – който е свързан с отглеждане и
изследване на кучета
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39. И двата текста са обяви за покупко-продажба/замяна на стока.
Т1
Предназначение: да се съобщи конкретна информация
Тема: замяна на велосипед
Автор: Стефан
Получател: всеки, който притежава ски екипировка и иска да си купи велосипед
Т2
Предназначение: да се съобщи конкретна информация
Тема: покупка на учебник
Автор: Мария
Получател: всеки, който притежава учебник по солфеж
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Т2
Купувам учебник по солфеж, може и втора
употреба. Тел. 0687 877..., Мария
Т2

Отговори на тестовите задачи

ВАРИАНТ 1

Вариант 1
1.
В
2.
В
3.
В
4.
Б
5.
Г
6.
Б
7.
Б
8.
А
9.
Б
10.
А
11.
Г
12.
Б
13.
Б
14.
А
15.
Б

ЗАДАЧИ
ЗАДАЧИЗА
ЗАИЗХОДНО
ИЗХОДНОРАВНИЩЕ
РАВНИЩЕ

Прочетете текста и решете задачи 1 – 5.
Като скъпоценни камъни се определят шлифовани образци от кристали на естест
вени минерали, които имат видима прозрачност и определена трайност. От извест
ните над 4800 вида минерали (по данни на Международната минералогична асоциация)
приблизително 150 отговарят на посочените условия – образуват кристали с доста
тъчна големина, за да бъдат шлифовани.
Често пъти скъпоценните камъни биват обработвани с цел подобряване на външ
ния им вид, на цвета или пък за придаване на трайност. Известни методи за обра
Из енциклопедия
ботка са: избелване, боядисване, нагряване и др.
1. Кое е вярно за текста?
А) Предназначен е за неофициално устно
общуване.
Б) Насочен е към тесен кръг от специа
листи.
В) Подходящ е за официално писмено об
щуване.
Г) Темата на текста са кристалите.
2. Кое НЕ е вярно според текста?
А) Има асоциация, която изучава мине
ралите.
Б) Само някои от кристалите с мине
рален произход са скъпоценни камъни.
В) Всички кристали на естествени мине
рали са скъпоценни камъни.
Г) Скъпоценните камъни подлежат на
обработка.
3. Термини в текста, свързани с научната
област минералогия, НЕ са:
А) минерали, шлифовани
Б) скъпоценни камъни, кристали
В) асоциация, вид
Г) прозрачност, трайност
4. Текстът съдържа информация, необходима за създаване на отговор на следния
научен въпрос:
А) Какво представлява кристалът?
Б) На какви условия трябва да отгова
рят скъпоценните камъни?
В) Какво представляват минералите?
Г) С какво се занимава Международната
минералогична асоциация?
5. Подчертаната дума в текста е:
А) въпросително местоимение
Б) неопределително местоимение
В) лично местоимение

Вариант 2
1.
В
2.
Б
3.
Г
4.
Б
5.
В
6.
А
7.
В
8.
Б
9.
В
10.
Г
11.
Г
12.
Г
13.
А
14.
В
15.
А

Г) относително местоимение
6. В кое изречение е допусната грешка?
А) Чий е този куфар?
Б) На кой е тази чанта?
В) Кого покани на празника?
Г) На кого да се обадя?
7. Коя е подходящата дума за изречението:
„Няма да кажа на ... , само на теб“?
А) никой
Б) никого
В) никому
Г) някому
8. В кой ред е допусната правописна грешка?
А) бягам – избягнал
Б) загрявам – загрят
В) свят – светски
Г) изтлявам – тленно

Скала за оценяване:
За всеки верен отговор се получава по 1 точка.
14 – 15 точки – Отличен
12 – 13 точки – Много добър
10 – 11 точки – Добър
8 – 9 точки – Среден
0 – 7 точки – Слаб

9. В изречението: „Наблюдавайки небето,
древните астрономи дали наименование на
редица светещи обекти“, НЕ е употребено:
А) сегашно деятелно причастие
Б) минало страдателно причастие
В) минало свършено деятелно причастие
Г) деепричастие
10. В кое изречение е употребена глаголна
форма в минало предварително време, 1 л.
мн.ч.?
А) След дългия преход бяхме заспали дъл
боко и не усетихме бурята.
Б) Беше ли написал името си, когато из
прати съобщението?
В) Бяхте много любезни, благодаря!
Г) Бяхме на море тази година, беше чу
десно!
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