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Скъпи петокласници,

Учебникът по български език за 5. клас 
ще бъде вашият незаменим помощник и 
приятел при изучаването на българския 
език. Той ще ви помага да вниквате в тай-
ните на езика и да пътешествате в него-
вия чуден свят. Постарали сме се да напра-
вим учебника полезен и интересен, така че 
не само да учите, но и да се забавлявате, 
да бъдете изследователи, откриватели, 
творци. Вие ще намерите в него научни 
факти, разнообразни текстове, много уп-
ражнения, идеи за работа по проекти, ко-
микси, езикови хитринки и др. 

Как се работи с учебника? Лесно, защо-
то уроците имат еднаква структура: 

ДА ПРОЧЕТЕМ И ДА ОТКРИЕМ 
Всеки урок започва с текст, към кой-

то са поставени въпроси. Чрез въпросите 
си припомняте изученото, наблюдавате 
езикови особености или откривате сами 
нови знания.

ДА НАУЧИМ
Най-важната учебна информация е съб-

рана в цветни карета, за да я запомните 
по-лесно.

ДА ПРИЛОЖИМ
Задачите за самостоятелна работа в 

урока проверяват доколко разбирате но-
вия материал в процеса на неговото пре-
подаване.

ДА ЗАПОМНИМ
В края на урока е обобщено какво тряб-

ва да знаете и да можете. Това е вашият 
ориентир за проверка на наученото.

ДА УПРАЖНИМ
След всеки урок има разнообразни уп-

ражнения, които ще ви помогнат да зат-
върдите новите знания. Има тестови 
задачи, задачи за преобразуване, за редак-

тиране, за съставяне на текст, задачи с 
повишена трудност, забавни задачи и др. 
Старайте се да изпълнявате всички упраж-
нения, за да усвоите по-добре материала.

В уроците са включени рубриките:

ЗАПОЗНАЙ СЕ С ДУМИТЕ – обясняват се 
нови или непознати за вас думи, които ще 
обогатят речника ви. 

ЗНАМ ПОВЕЧЕ е за любознателните пе-
токласници и разширява информацията за 
изучавано езиково явление. 

ДА НАПРАВИМ ПРОЕКТ – предвидена е 
за групова или самостоятелна работа. Из-
пълнението на проекти ще ви приучи да 
работите с много различни източници на 
информация и да създавате свои езикови 
продукти.

В края на учебника има ЕЗИКОВ ПОМОЩ-
НИК с кратки обяснения на новите езикови 
понятия. В ПРИЛОЖЕНИЕТО са събрани таб-
лици, схеми за справка, указания за подго-
товка на проект и др. 

Скъпи петокласници, учебникът по 
български език ще ви помогне да развиете 
уменията си за разбиране и създаване на 
текстове, за успешно речево общуване, за 
подоб ряване на правописната и правого-
ворната ви култура и др.

 

Желаем ви успешна,

приятна и ползотворна работа!

Авторите
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Скъпи колеги,

Учебникът по български език за 5. клас 
на издателство „Рива“ е подготвен съглас-
но новата учебна програма по БЕЛ от 2016 
г. Урочните статии предлагат кратка 
и ясна учебна информация за учениците, 
като акцентът е сложен върху практиче-
ското є прилагане чрез различни задачи. 
Учебното съдържание е структурирано в 
4 основни блока и разпределено в урочни 
статии за нови знания, за обобщение, за 
годишен преговор. Всеки раздел започва с 
различни по жанр текстове и с две систе-
матизиращи рубрики: Какво съм научил/а 
досега и Какво ще науча в този раздел.

За пълноценното овладяване на езико-
вите знания от учениците сме заложили 
следните стъпки за работа в урочните 
статии: Да прочетем и да открием, Да 
научим, Да приложим, Да запомним, Да 
упражним. Този алгоритъм намира израз в: 

• разнообразни по жанр и темати-
ка текстове, с които „се открива“ всеки 
урок; текстовете са придружени с въпро-
си, изискващи наблюдение и работа от 
учениците;

• ясно откроена научна информация, 
синтезираща най-важното в урока;

• задачи за самостоятелно прилагане 
на знанията след нов материал в урока;

• кратко обобщение в края на уроч-
ната тема – какво трябва да знае и може 
ученикът след изучаване на езиковото яв-
ление;

• различни по характер и трудност 
задачи – за разпознаване и анализ, за тран-
сформиране, за четене с разбиране, за ре-
дактиране, за съставяне на текст и др.

В учебника сме включили рубриките: 
Запознай се с думите (за обогатяване на 
лексикалния запас на петокласниците), 

Знам повече (за разширяване на знания-
та по темата), Да направим проект (за 
екипна или индивидуална работа по про-
ект), Езиков помощник (кратък речник на 
езиковите понятия от учебното съдържа-
ние).

Отделни практически указания в уроч-
ните статии сме формулирали като Ези-
кови хитринки, за да събудим интереса на 
учениците; в обобщителните упражнения 
сме заложили рубриката Езикова бърко-
тилница, с която се проверява равнище-
то на разбиране на текст и осмислянето 
на научна информация. 

Авторският колектив се е стремил 
да предложи в учебника разнообразни ези-
кови дейности, чрез които се развиват 
уменията за речево общуване на петок-
ласниците, надграждат се правописната и 
правоговорната им култура, овладяват се 
базисни лингвистични знания и др. 

 

Желаем ви успешна,

приятна и ползотворна работа!

Авторите
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ДА ПРОЧЕТЕМ И ДА ОТКРИЕМ 

ДА НАУЧИМ

ДА ПРИЛОЖИМ

ДА ЗАПОМНИМ

ЗАБАВНА ЗАДАЧА

ЗАДАЧА С ПОВИШЕНА ТРУДНОСТ

  

ЕЗИКОВА ХИТРИНКА

ДА НАПРАВИМ ПРО       ЕКТ    – да подготвим в екип или самостоятелно

ОЗНАЧЕНИЯ И ЗНАЦИ В УЧЕБНИКА

ДА НАПРАВИМ ПРОЕКТ

 – да обогатим речника си

ЗНАМ ПОВЕЧЕ  – да научим нови неща

ЗАПОЗНАЙ СЕ С ДУМИТЕ

ДА УПРАЖНИМ!

КАКВО СЪМ НАУЧИЛ/А ДОСЕГА

КАКВО ЩЕ НАУЧА В ТОЗИ РАЗДЕЛ
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ЕЗИК И ОБЩУВАНЕ
ПЪРВИ РАЗДЕЛ: 
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ЕЗИК И ОБЩУВАНЕ

Сливи за смет

Един селянин имал син. Когато той по-
раснал вече за женитба, баща му почнал да 
мисли как да го ожени за добра мома, тъй че 
да са си лика-прилика.

Мислил, мислил и най-после намислил. 
Натоварил една кола със сливи, па тръгнал по 
селата да ги продава.

– Хайде, давам сливи за смет, сливи за 
смет.

Жени, моми, баби и булки – разшетали се 
да метат къщите и да се надпреварят коя по-
вече смет да събере, та повече сливи да вземе.

Пък смет дал Господ, колкото искаш. 
Една носи цял чувал, друга – крина, трета – 
пълна престилка. Носят и се хвалят:

– Леле, гледай колко смет събрах из 
къщи. Добре, че дойде такъв щур сливар да 
му го дадем, че да го не тъпчим по кьошетата!

– Аз тая смет събрах и още толкова имам 
да събирам.

Дата – 14 ноември, 
от 11,30 ч. и 13,30 ч. 
Цена на билета – 3,50 лв.

Сливи за смет

Постановката „Сливи за смет“ е по бъл-
гарската народна приказка със същото загла-
вие. Тази необичайна история е пресъздадена 
от авторите на спектакъла с много хумор. С 
помощта на оригинални, комични, раздвиже-
ни кукли на сцената оживяват редица герои, 
които със запленяващи български фолклорни 
танци и песни изиграват своите роли в исто-
рията. След много смях и трогателни емоции, 
щастливият край радва както малките зрите-
ли, така и техните по-големи придружители. 

Театър 199 представя 

Т.1

Т.2

– Пък аз цяла година да събирам, не мога 
я събра. То се насъбрало, насъбрало – колкото 
искаш. Сега на бърза ръка посметох малко, че 
ми се ядат сливи.

И човекът събирал смет, давал сливи. 
Всички доволни и той весел, не може да се 
насмее и нарадва.

Най-после дошло едно хубаво момиче. 
То стискало малко смет в една кърпа. И рекло 
сливи да купува.

– Ее, хубава девойко, много малко си 
събрала! За толкова смет какви сливи ще ти 
дам?

– Донесла бих и повече, чичо, ама няма-
ме. И тая не е от нас, дадоха ми я съседите, 
задето им помагах да метат. 

Човекът, като чул това, много се зарад-
вал. Такова чисто и работливо момиче, кое-
то не държи в къщи прашинка смет, ще бъде 
най-добра къщовница.

И той я поискал за снаха. Оженил сина си 
за нея и много сполучил.

по българска народна приказка
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На 13 февруари стартира кампанията на 
JCI „Сливи за смет“ във Варна съвместно с 
ОДЗ 24 „Иглика“. Целта на проекта е да се 
събират разделно и рециклират1 отпадъци 
(основно хартия, картон и пластмаса), като 
набраните средства ще се използват за обно-
вяването на детските спортни съоръжения в 
детската градина. 

Като използвате текстовете:

Разкажете устно приказката „Сливи за смет“.

Опишете един от героите по избор. 
Опишете впечатленията си от постановка в 
куклен театър.

Задайте въпроси върху Текст 1, Текст 2 и 
Текст 3.

За кого са предназначени Текст 1, Текст 2 и 
Текст 3?

Кой от текстовете ви харесва най-много? 
Обяснете защо.

Да разказвам прочетена или чута история.
Да описвам герои и случки от приказки. 

Да описвам мои преживявания в различни 
ситуации.

Да задавам въпроси върху прочетен или 
разказан текст. 

Да обяснявам най-важното по определена 
тема или по зададен въпрос.

Да участвам в разговор, като използвам 
подходящите езикови средства. 

1. Езикът е най-важното средство за общу-
 ване. Той е изграден от различни единици.
2. Речевото общуване е общуване чрез езика.
 Всяко речево общуване протича в дадена
  речева ситуация. 
3. Общуването може да бъде официално и  
 неофициално. Между тях има разлика, 
 която трябва добре да познаваме, за да
 общуваме успешно.

Т.3

● Къде може да прочетете Текст 1, 
 Текст 2 и Текст 3?
● С каква цел е написан всеки от 
    текстовете?
● Какво означава изразът сливи за 
 смет в Текст 1, Текст 2 и Текст 3?

КАКВО СЪМ НАУЧИЛ/А ДОСЕГА

КАКВО ЩЕ НАУЧА В ТОЗИ РАЗДЕЛ

4. Общуването се осъществява чрез тексто-
 ве. За да разбираме правилно текстовете 
 и за да пишем добри текстове, трябва да 
 познаваме техния строеж.
5. В текстовете може да се описва, да се 
 разказва, да се разсъждава, затова има 
 различни видове текст.

1 Рециклират – преработват.
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РЕЧЕВО ОБЩУВАНЕ 

1. СТРОЕЖ НА ЕЗИКА 

Да си представим, че по своя строеж езикът 
прилича на пирамида. Изграден е от различ-
ни елементи, които са разположени последо-
вателно. 

3. ВИДОВЕ ОБЩУВАНЕ

Устно – разговаряме с някого вкъщи или в 
класната стая, обаждаме се по телефона, го-
ворим по скайп.
Писмено – чрез писмени текстове (картички, 
съобщения по интернет, есемеси и др.)

Коя е най-малката езикова единица?
Коя е най-голямата езикова единица?
Довършете редицата: 
звук →.........→.........→.........
Възможно ли е да общуваме, 
без да използваме езика? Дайте примери.

Езикът е най-важното средство за общу-
ване. Той е изграден от звукове, които об-
разуват думи; думите съставят изречения; 
изреченията изграждат текстове. 

Зад. 1. Запишете колко думи и колко звука 
има в изречението: И той я поискал за снаха.

2. РЕЧЕВО ОБЩУВАНЕ

Когато говорим или пишем на някого, обаж-
даме се по телефона или изпращаме есеме-
си, ние общуваме. Чрез общуването осъ-
ществяваме връзка с другите, научаваме 
различни неща, споделяме преживявания-
та си.
От древността до днес хората общуват чрез 
различни средства, като езикът е само едно от 
тях. Информация можем да получим и преда-
дем и по друг начин – чрез рисунки, картини, 
знаци, схеми, жестове, мимики, емотикони и 
т.н. Тези средства са неезикови.

Речево общуване е общуването чрез езика.
При общуването разменяме информация, 
като използваме различни текстове.

ЗНАЯ, че езикът е изграден от различни 
единици. Речево общуване е общуването 
чрез езика.
МОГА да разпознавам езиковите и не-
езиковите средства за общуване.

звукове

думи

изречения

текст

Езикът служи да се предава, разменя и 
запазва информация; да се разбираме 
взаимно; да изразяваме чувства, мисли 
и др.



13

ЗАПОЗНАЙ СЕ С ДУМИТЕ:

1. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

А) Речевото общуване е общуване чрез езика.
Б) Речевото общуване е устно и писмено.
В) Речевото общуване е общуване чрез знаци 
и жестове.
Г) Речевото общуване е общуване чрез тек-
стове.

2. Посочете вярното твърдение.

А) Неезикови източници на информация са 
мимиките и емотиконите.
Б) Неезикови източници на информация са 
рисунките и писмата.
В) Неезикови източници на информация са 
схемите и книгите.
Г) Неезикови източници на информация са 
картините и картичките. 

3. Разгледайте Текстове 1, 2 и 3. Запишете 
кое е общото и кое е различното между тях.

4. От колко изречения е съставен най-
краткият от трите текста? Колко са думи-
те в него.

5. Препишете текста, като попълните про-
пуснатите думи. Използвайте информаци-
ята от урока за видовете речево общуване.

Когато говорим по телефона с родителите си, 
ние общуваме ......., а когато им оставяме бе-
лежки, ние общуваме .......... .
И в миналото, и днес основно средство за об-
щуване е ............... . Чрез него получаваме и 
предаваме информация, изразяваме своите 
мисли и чувства.

6. Разгледайте картината и напишете за
какво според вас си говорят двете момчета. 

7. Прочетете текстовете. С кой от тях се 
предават чувства и преживявания, с кой 
се осъществява връзка с другите и с кой се 
дава информация?

А) Добър ден, господин петров! Как сте 
днес?
Б) Днес слънцето ще изгрее в 7,05 ч. и ще за-
лезе в 18,00 ч. продължителността на деня 
е 10 часа и 55 минути.
В) Мила Ани, толкова ми липсваш! Не спирам 
да мисля за теб. Много те обичам!

• Съставете подобни текстове и ги разме-
нете с ваш съученик. Определете каква 
информация предава всеки от текстовете 
на съученика ви.

8. Напишете текст от 3 – 4 изречения, в 
който да опишете ваша любима игра.

ДА УПРАЖНИМ!

Мимика (от гръцки) 
1. Движения на лицето като израз на душевно 
състояние.
2. Изкуство да се изразяват мисли и чувства с 
движения на лицето и с жестове.

Емотикон – картинка (най-често лице), коя-
то изразява определена човешка емоция. Из-
ползва се при общуването в интернет.

• Съставете изречения, като включите 
новите думи в тях.
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Когато откриваме героите, които разго-
варят, определяме участниците в общуване-
то (селянинът и момичето).

Когато посочваме мястото и времето на 
разговора, определяме условията на общува-
нето (в селото).

Когато конкретизираме за какво си гово-
рят героите, определяме предмета на общу-
ването (девойката е донесла малко смет).

Когато разкриваме какво е намерението 
на участниците в общуването, какво искат да 
постигнат, определяме целта на общуването 
(селянинът иска да разбере дали девойката 
е работлива, или не, защото търси работна 
жена за сина си).

Кои са героите, които разговарят?

Къде се провежда разговoрът?

За какво говорят героите?

Защо селянинът се радва, че 
девойката е донесла малко смет?

1. РЕЧЕВА СИТУАЦИЯ

Най-после дошло едно хубаво момиче. То стискало 
малко смет в една кърпа. И рекло сливи да купува.

– Ее, хубава девойко, много малко си събрала! За тол-
кова смет какви сливи ще ти дам?

– Донесла бих и повече, чичо, ама нямаме. И тая не е 
от нас, дадоха ми я съседите, задето им помагах да метат. 

Човекът, като чул това, много се зарадвал.

Ситуацията, в която протича речевото 
общуване, се нарича речева ситуация.

● Цел на общуването – какво искаме да 
постигнем чрез общуването.
● Предмет на общуването – за какво се 
говори или се пише.
● Участници в общуването – говорещ и 
слушащ (когато общуваме устно), пишещ 
и четящ (когато общуваме писмено).
● Условия на общуването – време, мяс-
то, обстановка. 

2. ЕЛЕМЕНТИ НА РЕЧЕВАТА СИТУАЦИЯ 

Целта, предметът, участниците и 
условията на общуването са елементите на 
речевата ситуация.

3. ОБЩУВАНЕТО В ИНТЕРНЕТ

Все по-често използваме интернет, за да об-
щуваме помежду си – изпращаме или полу-
чаваме съобщения, говорим по скайп и т.н. 
Общуването чрез интернет е бързо и удобно, 
но трябва да помним, че то също е речево об-
щуване и се подчинява на правилата на езика.

РЕЧЕВА СИТУАЦИЯ
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3. ОБЩУВАНЕТО В ИНТЕРНЕТ

Зад. 1. Прочетете имейла на петокласник дo 
учителката му по български език. Кои прави-
ла на общуването са нарушени? 

От мен

до petrovams@gmail.com

тема прикаска

B I U A/A Aa 

 

Зад. 2. Разгледайте елементите на речевата 
ситуация.

Зад. 3. Дайте примери за общуване, при което 
участниците са говорещ – слушащ, пишещ – 
четящ.

ЗНАЯ, че речевото общуване протича в 
конкретна речева ситуация.
МОГА да откривам елементите на речева-
та ситуация, като използвам въпросите:
Кой, Кои? – за определяне на участници-

те в общуването; За какво се говори? – за 
определяне на предмета на общуването; 
Къде, Кога? – за определяне на условията 
на общуването; Защо, С каква цел? – за 
определяне на очаквания резултат. 

Госпожа Петрова изгубил съм мойта книга с 
прикаските. Затова съм неподготвен за часъ. 
ште взема от библиотеката в петак.

Довиждане от Вили

изпрати

поща

Условия на общуването

говорещ слушащ
Предмет на общуването

(пишещ) (четящ)

Цел на общуването
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• Кое е общото между текста от упр. 3 и 
илюстрацията от упр. 5? Кои са участни-
ците в общуването:

– според текстовете;
– според илюстрацията?

6. Прочетете отново текстовете на стр. 10. 
Отговорете писмено, като сравните:

– Кой е предметът на общуването в Т.1 и Т.2?
– Кои са участниците в общуването в Т.1 и Т.2?
– Кои са условията на общуването в Т.1 и Т.2?
– Каква е целта на общуването в Т.1 и Т.2?

7. Напишете електронно съобщение 
(имейл), в което уведомявате, че сте на-
мерили любима за вас книга с български 
народни приказки:

– до учителката си по български език; 
– до приятел от класа; 
– до майка си, която е в командировка;

• Кое е общото и кое е различното между 
имейлите?

1. Елементите на речевата ситуация са:

А) предмет и цел на общуването
Б) участници и условия на общуването
В) всички изброени в А) и Б)
Г) нито едно от изброените

2. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

Речевото общуване е:
А) общуване чрез устни текстове
Б) общуване чрез картини
В) общуване чрез писма
Г) общуване чрез есемеси

3. Посочете участниците в общуването и 
предмета на общуването в следния текст.

– Кой път да поема оттук? – попита Алиса.
– Зависи къде искаш да стигнеш – отгово-

ри Усмихващият се котарак. 
– Няма значение – отвърна Алиса.
– Тогава няма значение и кой път ще пое-

меш – усмихна се загадъчно Котаракът. 
– ...стига да стигна някъде – допълни Алиса.
– О, това със сигурност ще се случи – каза 

Котаракът, – стига да вървиш достатъчно дълго.
(Луис Карол,

„Алиса в Страната на чудесата“)

4. Допишете диалога между Алиса и Кота-
рака в рамките на 3 – 4 изречения, без да 
променяте предмета на общуването. 

е подарена на три малки момичета за Коле-
да. Но тя е толкова забавна, мъдра и истин-
ска книга, въздейства ни толкова силно, че 
не спираме да се питаме: „Това наистина ли 
е детска книжка?!“.

5. Книгата „Алиса в Страната на чудесата“ 
на Луис Карол е вече на 150 години. Всички 
знаем историята за малкото момиче, което 
пада в заешката дупка, лети бавно надолу 
и преговаря уроците си, а после обикаля из 
един невероятен свят, населен с всякакви 
животни, странни създания, живи карти, Цар 
и Царица, Мартенски заек и един Шапкар, 
един убеден в правотата си гълъб и един из-
ключителен персонаж – Червения усмихващ 
се котарак. Тази малка книжка е замислена 
по време на разходка с лодка по река Темза и 

ДА УПРАЖНИМ!
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Комуникация – общуване.
Имейл – съобщение по електронната поща.
Есемес – кратко съобщение по 
мобилен телефон.
Спам – нежелано електронно съобщение.

• Съставете изречения с всяка от новите 
думи.

ЗАПОЗНАЙ СЕ С ДУМИТЕ:
8. Съставете текст от 4 – 5 изречения на 
тема „Най-хубавият ден от лятната вакан-
ция“: 

– за часа по български език;
– към публикуваните от вас снимки във 
Фейсбук.

● Каква е разликата между двете ситуации 
на общуването?

9. Разговор между баща и син: 

– Тате, тате, интернетът ми е много слаб! 
– За какво ти е по-силен, ти да не би да се 

бориш с него?

● Постигнал ли е синът целта на общува-
нето в тази речева ситуация?

Разделете се на групи. Измислете приказ-
ки на тема „Един ден в света на чудесата“. 
Обсъдете кои да са героите в приказките 
ви, къде да се развие действието, какви 
чудеса да се случат. 

ДА УПРАЖНИМ!

Подгответе книжка „Нашият клас в света 
на чудесата“. Направете я и в електронен 
вариант.
Прочетете указанията за изготвяне на про-
ект в Приложението.

ДА НАПРАВИМ ПРОЕКТ
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ОФИЦИАЛНО И НЕОФИЦИАЛНО 
ОБЩУВАНЕ 

Малкият водолаз не беше направил и пет крачки в 
морето, когато изневиделица се появи делфинчето.

– О! – каза то. – Забравих да ти кажа благодаря. Мама 
винаги ме предупреждава да казвам благодаря, когато ня-
кой ми помогне или ми услужи с нещо.

– Не само благодаря – каза Малкият водолаз. – Ти 
даже и довиждане не ми каза...

– Много бързах! – усмихна се делфинчето. – Сега ето 
какво ти казвам: извинявай, благодаря и довиждане. Про-
пуснах ли нещо?

– Да, пропусна, разбира се. И то най-важното.
– Извинявай, благодаря, довиждане – повтори дел-

финчето. – Ама на мене наистина не ми идва наум никак-
ва друга дума от в ъ з п и т а н и т е думи!

– Ами моля? – каза Малкият водолаз. – Моля за кого 
я оставяш?

– Ох, вярно! Съвсем забравих за моля, а така също и 
за ако обичате. Сега вече ето какво ще ти кажа.

– Нищо няма да ми казваш – прекъсна го Малкият во-
долаз. – Разбрах, че ги знаеш всичките възпитани думи...

(Дончо Цончев, „Малкият водолаз“) 

Кои са участниците в общу-
ването?

Кой е предметът на общу-
ването?

Каква е целта на общуване-
то?

Каква е обстановката на 
общуването в текста?

Официално или приятелски 
разговарят помежду си ге-
роите?

Как разбрахте? Кое ви по-
могна да се ориентирате?

Запишете елементите на 
речевата ситуация.

Малкият водолаз и делфинчето разгова-
рят приятелски в морето – говорят си на ти, 
използват възклицания – О!, разговорни думи 
като ами, ама и др. Те общуват неофициално. 

Общуването може да бъде официално 
или неофициално. 

Официално общуване:
– участниците са непознати – срещат 

се на обществени места: на улицата, в магази-
на, в трамвая, на театър и др. Могат да общу-
ват и чрез интернет – търсят справки, инфор-
мация, изпращат запитване; 

– участниците са познати, но имат 
различно положение в обществото – учи-
тел и ученик, учител и директор, началник 
и подчинен, преподавател и студент и др. В 
тези случаи общуването чрез интернет е също 
официално – поздравления, запитване и др. 

Неофициално общуване – участници-
те са познати, близки, роднини – общуват у 
дома, в училище, на екскурзия и др. Общуват 
пряко, по телефона, по интернет.

1. ВИДОВЕ РЕЧЕВО ОБЩУВАНЕ СПОРЕД ОБСТАНОВКАТА
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● За поздравления, пожелания, 
 сбогуване – Добре дошли! Честита 
 Коледа! Лек път! Честит празник!
 приятна вечер! Довиждане и др.;
● За изразяване на благодарност и
 уважение – Много Ви благодаря! 
 Благодаря! Сърдечни благодарности!
 С уважение и др.;
● За покана и молба – Заповядайте,
 Ако обичате, Моля и др.;
● За извинение – простете, 
 Извинете, Моля да ме извините,
 Извинявай и др.;
● За съжаление и изказване на съболез-
 нования – Много съжалявам, 
 Съжалявам, приемете моите събо-
 лезнования, Съчувствам Ви/ти и др.

Важно: Учтивата форма за обръщение към 
един човек или повече хора е Вие. Пише се 
винаги с главна буква. Обръщението към 
жена е госпожо (а не „госпожа“), а към мъж 
– господине. 

При официалното общуване спазването на 
речевия етикет е задължително. 

В устното общуване можем да подчертаем 
значението на една дума или израз, като наб-
легнем на тях при изговор. Това подчертава-
не на думата или израза се нарича логическо 
ударение.

3. ОБЩУВАНЕТО В ИНТЕРНЕТ

Общуването в интернет също е официално и 
неофициално и трябва да се спазва речевият 
етикет. 
Всеки народ има етикетни формули за кул-
турно общуване. Трябва да ги познаваме, за 
да общуваме успешно. В речевия етикет на 
всеки език присъстват задължително „възпи-
таните“ думи. (Припомнете си ги!) 

ОФИЦИАЛНО И НЕОФИЦИАЛНО 
ОБЩУВАНЕ 

2. РЕЧЕВ ЕТИКЕТ

Защо Малкият водолаз нарича „възпита-
ни“ думите: благодаря, моля, извинявай, 
довиждане? Знаете ли още „възпитани“ 
думи?

Независимо дали е устно, или писмено, офи-
циално, или неофициално, в общуването 
се използват специални езикови средства, 
с които се изразява учтивост. Тези езикови 
средства не се променят, затова се наричат 
етикетни формули. 

Официалното и неофициалното 
общуване се определят от:
● отношенията между участниците
  в общуването; 
● обстановката на общуването.

При официалното и неофициалното 
общуване се използват различни ези-
кови средства! 

Зад. 1. Как се обръщате към директора на учи-
лището и как се обръщате към родителите си?

Етикетните формули се използват в раз-
лични случаи:

● За обръщение – Господин директор, 
 Госпожо Иванова, батко, чичо и др.;
● За представяне и самопредставяне 
 (пред непознати) – приятно ми е да Ви
 представя, Много ми е приятно да се
 запозная с Вас/с теб и др.;

Речевият етикет е система от етикетни 
формули за културно речево общуване.
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1. Напишете с „възпитаните“ думи от тек-
ста изречения. В каква ситуация на общу-
ването ги използвате? Кои от тях пропус-
кате в общуването си?

2. Петокласник е написал покана до дирек-
тора на училището за Деня на будителите. 
Препишете текста на петокласника, като 
поправите грешките му. С кои особености 
на официалното писмено общуване трябва 
да се съобразите?

3. Разгледайте снимката. За какво си гово-
рят двамата мъже:

ДА УПРАЖНИМ!

ЗНАЯ, че речевото общуване е официал-
но и неофициално, устно и писмено. 

– ако са продавач и купувач;
– ако са съседи в блока? 

• Запишете разговора им и в двете си-
 туации.
• Подчертайте етикетните формули, 
 които използвахте.
• Кои от тях се повтарят и в двата
 текста? Защо?

4. Прочетете текста. Определете вида на 
речевото общуване. Препишете етикетни-
те формули, които са част от речевия ети-
кет. За какво служат те? Запишете изрази-
те, с които Пипи нарушава речевия етикет. 

– Привет-мривет! – изрева Пипи и разма-
ха голямата си шапка. – Навреме ли идвам за 
уморението? 

Томи и Аника бяха разказали на своята 
учителка за новата ученичка, която се казва 
Пипи Дългото чорапче. А и учителката беше 
слушала да се говори за Пипи в малкия гра-
дец и понеже беше много мила и добра учи-
телка, реши да направи каквото може, за да се 
почувства Пипи добре в училището. (...) 

Каза ѝ любезно: 
– Добре дошла в училище, мила Пипи. 

Надявам се, че тук ще ти хареса и че ще на-
учиш много неща. (...) Е, Пипи, можеш ли да 
ми кажеш колко прави седем и пет? 

– Хм, като не знаеш, да не мислиш, че 
смятам да ти го кажа. 

Децата впериха ужасени очи в Пипи. 
Учителката ѝ обясни, че в училище не се от-
говаря така. Освен това на учителката не се 
говори на „ти“, а се казва „госпожице“. 

– Извинявам се много – промълви разка-
яно Пипи, – но не знаех това. Вече няма да 
правя така...
(Астрид Линдгрен, „пипи Дългото чорапче“)

• Ако сте чели книгата, обяснете защо
 Пипи не познава речевия етикет.

МОГА да използвам уместно етикетни-
те формули при официално и неофици-
ално общуване.
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ДА УПРАЖНИМ!

 
Работете самостоятелно, а после – по гру-
пи, за да напишете „Наръчник с възпита-
ните думи“.

Вежлив – учтив, с добри обноски.
Етикет (от фр.) – надпис. Има две значения: 
1. Листче с различни данни за предмета. 
2. Правила за културно поведение.
Съболезнования – израз на съчувствие и 
състрадание към чуждата болка.
Наръчник – справочник, помагало с най-важ-
ните сведения в дадена област.

• Включете думите в изречения.

ЗАПОЗНАЙ СЕ С ДУМИТЕ:

С течение на времето думата етикет е раз-
ширила значението си. С нея се означава 
цялата система от правила за културно пове-
дение (как да говорим и да се държим в опре-
делени случаи). 

Имейл етикет – етикетни формули, които се 
използват в интернет общуването.

5. Определете коя обстановка на общува-
нето е официална и коя – неофициална. 
Обяснете защо. 

А) предмет на общуването – рожденият ден 
на мама, участници – аз и баща ми, обстанов-
ка – вкъщи
Б) предмет на общуването – рожденият ден 
на мама, участници – аз и директорът на 
мама, обстановка – в службата на мама
В) предмет на общуването – рожденият ден 
на мама, участници – аз и приятел/ка, обста-
новка – на площадката пред блока
Г) предмет на общуването – рожденият ден 
на мама, участници – аз и баба, обстановка – 
в гостната стая на баба

6. По една от ситуациите от упр. 5 съставете 
текст.

7. Дайте примери за официално и за неофи-
циално общуване, като посочите предмета, 
участниците и условията на общуването.

8. Искате да поздравите по интернет при-
ятеля си и класната си ръководителка за 
рождените им дни. Коя от електронните 
картички ще изберете за всекиго от тях? 
Защо? Напишете пожелания. 

ДА НАПРАВИМ ПРОЕКТ

ЗНАМ ПОВЕЧЕ
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ТЕКСТЪТ В ОБЩУВАНЕТО. 
СТРОЕЖ НА ТЕКСТА 

Антарктида е най-ветровитият, най-студеният и най-
южният континент на Земята. Антарктида е покрита почти 
изцяло с огромен слой лед, който на места достига дълбо-
чина 4,8 километра. На континента се намират 90% от леда 
на Земята. Той разполага с 80% от световния воден запас 
на питейна вода.

Всяка година около 9000 души посещават Антарктида 
с туристически кораби, за да видят бреговата ивица и жи-
вата ѝ природа. Туристите, които излизат на леда, трябва да 
носят предпазно облекло и слънчеви очила, за да защитят 
очите си от силната светлина. 

България е една от 27-те държави, които изследват ак-
тивно тази ледена земя. Българската база на Антарктида е 
построена през 1988 г. В периода 1993 – 2015 г. България 
провежда 23 успешни антарктически проучвания.

(Из „Семейна енциклопедия“)

За какво се говори в 
текста? Какво научаваме 
от него?

На колко части може да 
се раздели текстът? 
Кои са те?

Как разбирате, че отдел-
ните части на текста се 
отнасят към един и същи 
предмет на общуването?

Как ще озаглавите текста?

Когато общуваме (говорим или пишем), съз-
даваме устни и писмени текстове. Чрез тек-
стовете се предава информация. Речевото 
общуване се осъществява чрез размяна на 
текстове. 

Текстът е изграден от изречения, 
които са свързани по смисъл и по 
правилата на езика.

В текста за Антарктида има три части. 
Във всяка от тях се говори за един и същи 
предмет на общуването – континента Антар-
ктида. В първата част се описват географ-
ските особености на континента, във втората 
част се дават сведения за туристите, които го 
посещават, а в третата се говори за българско-
то присъствие там. Смисловата връзка меж-
ду трите части на текста е Антарктида. Меж-
ду отделните изречения също има смислови 

връзки. Например връзката между първото и 
второто изречение се осъществява чрез пов-
торение на името Антарктида. Смисловото 
единство е важен признак на текста. Думи-
те в изреченията са свързани граматически 
правилно – съгласуват се по род и число 
(най-южният континент), по лице и число 
(континентът разполага) и др. Това е други-
ят важен признак на текста.

1. СЪЩНОСТ НА ТЕКСТА



23

Зад. 1. Посочете другите абзаци от текста.

Смисловото единство на текста се постига с 
помощта на свързващите думи. Свързващи 
думи са:

● местоименията: континент – той; 
 природата на Антарктида – живата  
 ѝ природа; 
● повторенията на самата дума или на 
 производна от нея: Антарктида, 
 антарктически;
● контекстовите синоними: Антарктида, 
 ледена земя.

С помощта на ключови думи можем да тър-
сим информация не само в интернет, но и в 
електронните каталози на библиотеките. Елек-
тронните библиотечни каталози съдържат 
много полезни справки.

ТЕКСТЪТ В ОБЩУВАНЕТО. 
СТРОЕЖ НА ТЕКСТА 2. СТРОЕЖ НА ТЕКСТА

Елементи на  текста са: 

Тема, предмет – това, за което се говори в 
текста. Между тема и предмет има разлика. 
Предметът е по-общото, а темата – по-конкрет-
ното. Например предметът може да е моето 
училище, а темата – патронният празник на 
моето училище. Темата на разглеждания текст 
е Антарктида.

Подтема – част от темата. Разпознаваме 
подтемите, като определим смисловите час-
ти на текста. В текста за Антарктида има три 
подтеми: Географски особености на Антар-
ктида; Туризмът на Антарктида; Българското 
присъствие на Антарктида.

Ключови думи – думите и изразите, които:
– назовават предмета на текста – дават ин-
формация за него;
– насочват към основната тема – ориентират 
кои са подтемите в текста.
Ключовите думи в текста за Антарктида са: 
Антарктида, студеният, южният конти-
нент, туристи, българска база на Антар-
ктида. 

Абзац – текстът между два нови реда. Абза-
цът може да съвпада изцяло с една подтема, 
но може и да е част от нея. В разглеждания 
текст подтемите и абзаците съвпадат. Първи-
ят абзац започва от: Антарктида е най-вет-
ровитият…, и свършва до …питейна вода. Зад. 2. Влезте в електронния каталог на На-

ционалната библиотека „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“ на адрес: http://www.nationallibrary.bg/
cgi-bin/e-cms/. Открийте в подменюто полез-
ни връзки и адреси виртуални библиотеки, 
указатели и портали, които използват ключо-
ви думи за търсене на информация.

ЗНАЯ, че темата, подтемите, ключови-
те думи са важни елементи на тек ста.

МОГА да търся и откривам информа-
ция от различни източници, като из-
ползвам ключовите думи.



1. Открийте и препишете ключовите думи 
от приказката „Сливи за смет“.

● Колко са подтемите в приказката? Озаг-
лавете ги и ги запишете.
● Определете първите два абзаца от при-
казката. Към една и съща подтема ли се 
отнасят?

2. Колко подтеми има в Текст 2 на стр. 10? 
Кои са те? Запишете ключовите думи. 

● Колко абзаца открихте в текста? Запи-
шете началото и края на всяка подтема и 
всеки абзац.
● Какъв извод можете да направите?

3. Запишете темата и подтемите на Текст 3 
на стр. 11 и извадете ключовите думи. От 
колко абзаца е изграден текстът? Какъв 
извод можете да направите? 

4. Какво обединява трите текста на стр. 10 
и 11? Запишете в две колони: 

– ключовите думи, които се повтарят във все-
ки текст;
– ключовите думи, по които се различават 
текстовете.

5. Потърсете още информация за ледения 
континент Антарктида. Използвайте учи-
лищната библиотека, учебника по геогра-
фия, енциклопедия и интернет.

ДА УПРАЖНИМ!

6. Прочетете текста за пълнозърнестия 
хляб. Препишете свързващите думи и се 
опитайте да ги разпределите в три групи:

– думи, които заместват предмета, за който се 
говори, или неговите признаци; 
– думи или части от думи, които се повтарят;
– синоними.

● Защо е необходима употребата на свърз-
ващите думи в текста? 

Пълнозърнестият хляб е една от най-цен-
ните храни за хората, стига той да е направен 
от качествена суровина. По своята същност 
пълнозърнест е онзи хляб, за направата на 
който е използвано брашно от всички части 
на зърното. Той е източник на ценни храни-
телни вещества.

Един лесен и хитър начин, по който 
може да проверите качеството на закупения 
от вас хляб, е да сложите филия от него в 
чаша вода. Ако хлябът съдържа утайка от 
кафе, карамел и др., то водата ще се оцвети. 
Качественият пълнозърнест хляб не оцветя-
ва водата.

За децата след 3-годишна възраст е пре-
поръчително да започнат да консумират 
пълнозърнест хляб. Като пълноценна храна, 
истинският и натурален пълнозърнест хляб 
оказва благоприятно действие върху работата 
на сърцето, поддържа здравословно тегло, по-
добрява храносмилането и дава повече енер-
гия. Всичко това е предпоставка за по-добро-
то ни настроение и самочувствие.

24



25

ДА УПРАЖНИМ!

7. Напишете текст в обем от 50 думи по 
една от темите: „Полезни храни“; „Здраво-
словно хранене“. 

● Подчертайте ключовите думи в текста. 
● Определете подтемите и абзаците в него.

8. Съставете два различни текста на тема 
„Интернет“, като използвате следните 
ключови думи: компютър, интернет, ин-
формация, търсачка, Гугъл.

● Единият текст да е за възрастен човек, 
който не знае как да ползва интернет, а 
другият – за представяне пред класа.
● Каква е целта на общуването на всеки от 
текстовете? 
● Включихте ли още ключови думи? Под-
чертайте ги и посочете от колко подтеми и 
от колко абзаца са съставени текстовете ви. 

Анекдот – кратка любопитна или забавна ис-
тория, виц.
Айсберг – 1. Огромен плаващ леден блок, от-
къснат от ледник. 2. Вид зеленчук – тип зеле-
на салата, подобна на марулята.
Виртуален – въображаем, несъществуващ 
реално.
● Съставете изречения с новите думи.

ЗАПОЗНАЙ СЕ С ДУМИТЕ:

Подтема и микротема са синоними. Със-
тавката микро- като първа част на сложна 
дума означава „малък или свързан с нещо 
малко“, например микробус.
Посочете други думи със съставката микро-.

 ЗНАМ ПОВЕЧЕ

9. Кои признаци на текста са нарушени в 
следните примери?

А) После с дърво говори. Има весел дърво, 
тъжно, умно, спокойно, хитро, силно, тихо. 
Колко човек, толкова дърво. Кажеш му къде 
отива, при кого изпрати. Кажеш – дърво, тебе 
направи цигулка, изпрати при добро човек. 

(Виктор пасков, „Балада за Георг Хених“)

Б) Антарктида е петият по големина конти-
нент на Земята. Земята се е формирала преди 
близо 4,5 милиарда години. Годините мина-
ват неусетно.

10. Прочетете анекдота и кажете защо буди 
смях.

Иванчо към учителката си: 
– Ама как така грешен отговор, госпожо! 

Вие с Гугъл ли ще спорите?
 (От интернет)
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В зависимост от целта на автора текстът 
може да бъде повествование, описание или 
разсъждение. В един текст може да се от-
крият елементи от трите вида.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОВЕСТВОВАНИЕТО 

Когато разказвате на приятелите си как-
во сте правили през ваканцията, кой филм сте 
гледали, как сте се подготвяли за контролното 
по математика или други случки, вие създава-
те текст повествование. 

Ще разпознавате лесно повествование-
то –  в него се представят действия, събития, 
случки. Използват се глаголи, които предста-
вят събитията или случките в тяхната после-
дователност. Въпросът, който ни помага да 
определим дали един текст е повествование, 
е Какво се случва?.

Зад. 1. Разкажете интересна случка от лятна-
та ваканция.

ВИДОВЕ ТЕКСТ. ПОВЕСТВОВАНИЕ, 
ОПИСАНИЕ, РАЗСЪЖДЕНИЕ 

1.  ВИДОВЕ ТЕКСТ

За какво се разказва в приказката „Сливи 
за смет“?
Какво се описва в текста за Антарктида?
Прочетете следния текст. За какво се раз-
съждава в него?

Защо да използваме 
електронната поща

Имейлът (от англ. „електронна поща“) 
е бърз и удобен начин на общуване. Съоб-
щенията пристигат до получателя за секун-
ди или минути – независимо дали човекът 
се намира в съседната сграда, или на другия 
край на света. Освен текстовите съобщения 
може да се изпращат чрез прикачени фай-
лове музика, картини, клипове, документи. 
Важно предимство на електронната поща е, 
че може да се изпрати съобщение по всяко 
време на деня и нощта. Електронната поща 
е безплатна. 

Да сравним трите текста – „Сливи за смет“, 
„Антарктида“ и „Защо да използваме елек-
тронната поща“.
Те се различават не само по предмета на об-
щуването и участниците в общуването, но и 
по целта на авторите. 
– Целта на автора на приказката е да ни разка-
же случка, а ние да изведем поука от нея.
– Целта на автора на текста за Антарктида е да 
представи и да опише един от континентите.
– Целта на автора на текста за електронна-
та поща е да ни убеди в нейните предимства 
пред останалите средства за комуникация.
Всеки от текстовете представя по различен 
начин предмета на общуването – разказва 
случка, описва, излага разсъждения по опре-
делен проблем. 

Повествованието предава развитието 
на събития, действия, случки.
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОПИСАНИЕТО

Обърнете внимание с какви части на речта е 
описан континентът Антарктида в първия аб-
зац.
В текстовете може да се описват хора, жи-
вотни, предмети, обстановка, природни яв-
ления и др. Описателни текстове се срещат в 
енциклопедиите, в учебниците по география, 
в учебниците по човекът и природата, в ху-
дожествената литература и т.н. При всички 
описания преобладават съществителните и 
прилагателните имена (Защо?). Въпросът, 
който ни помага да открием дали един текст е 
описание, е Какъв е предметът, какви негови 
признаци се посочват?.

 
Зад. 2. Опишете най-добрия си приятел.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАЗСЪЖДЕНИЕТО

Прочетете отново текста за електронната 
поща. Петокласникът успява ли да ни убеди в 
своето мнение, че имейлите са бърз и удобен 
начин на общуване?

Посочете доказателства от текста, кои-
то разкриват предимствата на електронната 
поща. Има нали други доказателства (аргу-
менти), които можете да добавите?

Често пъти у дома, в училище, на улица-
та се налага: 
– да защитаваме своето мнение по даден въ-
прос (защо искам да гледам този филм)
– да доказваме своята позиция (за какво са 
полезни билковите чайове)
– да участваме в обсъждането на някаква идея 
или предложение (как да се представи класът 
ни на училищния празник) и др. 
Разсъждаваме, като подкрепяме мнението си 
с факти, примери от действителността, из-
води, мнения на специалисти и т.н. Може да 
разсъждаваме по научни проблеми (свързани 
с учебния материал) или по житейски про-
блеми (свързани с нашия опит).

В текста разсъждение се използват раз-
лични части на речта. Въпросът, който ни 
помага да открием разсъждението в текста, е 
Защо е така?.
 
Разсъждението подкрепя, доказва твърде-
ние с помощта на различни аргументи от 
живота и науката.

ВИДОВЕ ТЕКСТ. ПОВЕСТВОВАНИЕ, 
ОПИСАНИЕ, РАЗСЪЖДЕНИЕ 

ЗНАЯ, че в един текст може да има 
елементи на повествование, описание, 
разсъждение.

Зад. 3. Докажете своето мнение по въпроса 
Опасно ли е интернет общуването?.

МОГА да откривам елементи на по-
вествование, описание, разсъждение в 
различни текстове.

Описанието представя признаци на 
различни предмети, лица, явления. 
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• В кой учебник може да прочетете за въс-
танието на робите в Древен Рим?
• Съставете текст, в който да разкажете за 
изучавано историческо събитие.

3. По какво се различават описанията в 
двата текста? 

А) Класната ни стая е просторна и слънчева. 
Боядисана е в светли цветове, има нова бяла 
дъска и много цветя на прозорците. По сте-
ните са подредени наши снимки от различни 
събития, както и портрети на известни бъл-
гарски писатели и поети.
Б) Стаята ни в училище е върхът. Всичко в 
нея е супер – бялата дъска, цветята, снимките 
ни на стената. Много е яка, защото е голяма и 
влиза много слънце.

• Може ли да се направи различно описа-
ние на един и същи предмет според ситуа-
цията на общуването?

• Опишете писмено подаръка си за рожде-
ния си ден:

– за да разкажете за него на учителката си;
– за да разкажете за него на приятелите си.
 

1. Препишете текста. Във всеки абзац под-
чертайте думите, които помагат да се опре-
дели какъв е видът на текста.

Ваньо е весело, чаровно и любопитно 
момче. Той е на 9 години, ученик в столич-
но училище, единствено дете в семейството. 
Баща му е началник в министерството. Ваньо 
играе често с приятелите си на рицари. Дуели-
рат се с дървени мечове и картонени доспехи. 

Постепенно обаче Ваньо започва да се 
сблъсква с живота на възрастните и разбира, 
че той доста се различава от приказните игри. 
Много обича вуйчо си Георги. С него ходят 
на разходка и посещават интересни места. 
Двамата надникват в печатницата на вестник, 
гледат репетиция в театъра, отиват на интере-
сен филм. Вуйчо Георги не прекъсва думите 
и въпросите на Ваньо, отнася се към него със 
сериозност.

(За филма „Рицар без броня“)
• Защо авторът е използвал елементи на 
различни видове текст в абзаците? Къде 
според вас може да се прочете този текст?

2. Определете вида на текста. Препишете 
само глаголите, които предават развитие-
то на събитието.

През 74 г. пр. Хр. избухва най-голямото 
въстание на робите в Древен Рим. То започ-
ва с бягството на близо 80 гладиатори от гр. 
Капуа, които намират убежище в планина-
та Везувий. Начело на въстаниците застава 
Спартак. Той е тракиец от племето меди, кое-
то обитава средното течение на река Струма. 

В началото на въстанието римските вой-
ски обграждат гладиаторите на Везувий. Об-
садени, те намират изход от положението – 
изплитат стълба от върбови клонки и въжета 
от диви лози и през нощта се спускат по тях 
през стръмните пропасти. Нападат изненада-
ните и неподготвени неприятели, превземат 
стана им и ги обръщат в бягство. Вестта за 
успеха на свободните роби се разнася из цяла 
Италия. 

(От интернет)

ДА УПРАЖНИМ!
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ДА УПРАЖНИМ!

4. Прочетете текста на петокласник по 
проблем от човекът и природата. Препи-
шете доказателствата, с които ученикът 
подкрепя твърденията си. Какъв е видът 
на текста? 

Разлика между твърди тела, 
течности и газове

Телата могат да бъдат: твърди тела, 
течности и газове, защото веществата, 
които ги изграждат, са твърди, течни и 
газообразни. Твърдите тела имат собстве-
на форма и собствен обем. Такива са напри-
мер телефонът, тетрадката, шоколадът 
и др. под действието на сила твърдите 
тела променят формата си – чупят се, 
режат се, мачкат се (телефонът се чупи, 
хлябът се реже и др.). Течностите нямат 
собствена форма, но имат собствен обем. 

Те приемат формата на съда, в който се 
наливат, като запазват обема си. Напри-
мер портокаловият сок в кутията има 
една форма, а в чашата заема друга форма. 

Газовете нямат нито собствена фор-
ма, нито собствен обем. Те променят фор-
мата си според съда, в който са затворени. 
Изпълват целия обем на съда – топка, балон, 
гума на колело и др. Изтичат лесно даже и 
през най-малката дупчица.

Извод: Наличието или отсъствието на 
собствена форма и собствен обем определя 
разликата между твърдите тела, течнос-
тите и газовете. 

Повествование – свързан разказ за нещо.
Популяризирам – правя нещо широко из-
вестно.
Аргумент – довод, доказателство.

• Съставете изречения, като включите но-
вите думи.

ЗАПОЗНАЙ СЕ С ДУМИТЕ:

Думите аргумент и доказателство са сино-
ними. Думата аргумент е от латински произ-
ход. Като доказателство може да се използват 
факт, свидетелско показание, мнение на спе-
циалист и др.

КОМИКС

ЗНАМ ПОВЕЧЕ

Напишете кратък текст от 5 – 6 изречения, в който да разка-
жете историята от картинките. Какъв е видът на текста, който 
създадохте?
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1.  Довършете изречението. 

Ние общуваме чрез текстове.Текстът е изгра-
ден от .......... .

2. Запишете участниците в общуването, 
предмета на общуването, условията и цел-
та на общуването в стихотворението „Но-
вина“ на Георги Константинов. 

Моят син ме събуди, изгрял в ранина:
– Тате, имам за тебе една новина!
– Новина ли?... Каква?... – А синът ми мълчи 
– гледа важно и хитро присвива очи.
Да не би от транзистора, мисля си аз,
да е чул, че ракета е стигнала Марс?
Или някъде роден спортист е успял
свойта гръд да накичи със златен медал? (...)
Моят син не издържа, крещи засиял: 
– Тате, първият сняг е отвън навалял!

3. Поправете грешките, които майката на 
Емил от Льонеберя е допуснала в поканата 
си. Определете какъв вид е общуването, и 
го докажете. 

4. Прочетете текста от интернет страница-
та на „Майкрософт“. 

Имейл етикет

Както при телефонните разговори и при 
прякото общуване, в общуването с имейл съ-
общения има някои неписани правила за по-
ведение. Тези правила са известни като имейл 
етикет. За да бъде комуникацията успешна, 
спазвайте следните правила:

– Внимавайте с хумора и емоциите.
– Обмислете писмото, преди да го изпра-

тите.
– Формулирайте ясно и сбито темата в 

реда за тема. 
– Изпращайте кратки съобщения – имей-

лите са предназначени за бърза комуникация.
– Избягвайте използването само на глав-

ни букви. Много хора възприемат изречения-
та само от главни букви като „крещене“ и се 
обиждат. 

– Бъдете внимателни с личната информация.
– Избягвайте правописните и грамати-

ческите грешки. Небрежно написаните имейл 
съобщения създават лошо впечатление.

• Напишете мнението си по темата: Не-
обходим или излишен е имейл етикетът в 
интернет общуването.

5. Направете таблица, в която да сравните 
официалното и неофициалното общуване: 

– според мястото на общуването;
– според участниците в общуването.

• Като използвате таблицата, напишете 
текст за прогнозата за времето днес. Разде-
лете се на групи. Текстът на първата група 
да е предназначен за официално общуване, 
а на втората – за неофициално общуване.

ОБОБЩИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ: 
ЕЗИК И ОБЩУВАНЕ

Алма и Антон Свэенсон от, 

Льэонебэеря

Либэезни Гоэсподжи и Гуспуда, 

аку искъти елати на кафэе 

у дома ф Неделя.

Либэезно ви канят
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ЕЗИКОВА БЪРКОТИЛНИЦА

1. Препишете текста, като поправите греш-
ните твърдения.

Предметът, целта, участниците и услови-
ята на общуването са елементите на речевия 
етикет. Официалното общуване е общуването 
вкъщи между майка и дете. Речевият етикет е 
система от езикови формули, които се използ-
ват рядко, при много специални случаи.

Темата на текста е това, за което се говори 
или пише. Подтемата на текста включва всички 
абзаци от текста. Ключовите думи се използват 
само в научни текстове. В текста може да се 
описват признаци на предмети и да се предават 
събития в своята последователност. В текста не 
може да се защитават и доказват мнения, като 
се използват различни аргументи.

2. Редактирайте текста така, че да бъде 
предадено вярно съдържанието на приказ-
ката „Сливи за смет“.

Едно момче решава да се ожени и да си 
намери красива жена. Баща му го съветва да 
продава сливи, но да не иска за тях пари, а 
само смет.

Отива синът на пазара и започва да раз-
меня сливи за смет. Жените се радват, че мо-
гат да си вземат хубави сливи срещу малко 
пари. Пристига едно красиво момиче, което е 
събрало най-много смет, защото е най-работ-
лива от всички.

Момъкът се радва на красивата и работ-
лива девойка и я взема за жена. 

6. Определете темата и ключовите думи в 
текста.

Знаменитото тефтерче на Левски може да 
видят гражданите днес, в деня на отворените 
врати на Президентството. Тефтерчето на Лев-
ски, в което той е водил записки до последния 
ден от живота си, е оцеляло съвсем случай-
но. То е било скрито в самара на коня, с който 
Апостола е пътувал за Търново. При ареста на 
Левски край Къкринското ханче турските зап-
тиета така и не откриват бележника.

В президентската институция граждани-
те могат да видят и редица писма на Апостола. 
Показано е негово писмо до войводата Пана-
йот Хитов, в което се съдържат безсмъртните 
му думи: „Ако спечеля, печели цял народ, ако 
загубя – губя само мене си“.

(От пресата)

7. Определете подтемите на текста в упр. 7 
и ги озаглавете. Посочете абзаците в него.

8. Определете вида на Текст 1 и на Текст 2.
 

Всяка година в някои градове се про-
вежда празник на цветята. По главната улица 
преминават открити коли, отрупани с цветя. 
От тях млади момичета и момчета махат на 
минувачите, хвърлят им или им подаряват 
цветя. През целия ден свири музика, децата 
пускат балони, възрастните поздравяват весе-
ло шествието и правят много снимки. 

Празникът на цветята е важно събитие за 
града. Всички се потапят в цветната магия на 
празника, който носи радост на малки и го-
леми. Цветята са не само красиви, но и леко-
вити растения. Те са важни от нашата екоси-
стема. Празникът събужда интерес у младите 
хора към опознаване на различните растения 
и към тяхното отглеждане.

Празникът на цветята популяризира не 
само населеното място, но и другите култур-
но-исторически и туристически обекти в об-
щината.

Т.1

Т.2

• Към кой от текстовете се отнася снимката?
• Запишете две доказателства за 
твърдението си.
• Напишете текст на същата тема, разли-
чен по вид от Текст 1 и Текст 2. 



ЕЗИКОВИ ЕДИНИЦИ.
ДУМА



ЕЗИКОВИ ЕДИНИЦИ.
ДУМА

ВТОРИ РАЗДЕЛ: 
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ЕЗИКОВИ ЕДИНИЦИ. ДУМА

Трите пирамиди в Гиза1 били всъщност 
гробници на трима фараони: Хеопс, Хефрен 
и Менкаур. От трите пирамиди най-голяма е 
Хеопсовата, наричана още Голямата пирами-
да. Тя е най-мащабният строеж от древност-
та. Едно от Седемте чудеса на света са имен-
но пирамидите в Гиза.

Хеопс царувал 23 години. Изчисленията 
показват, че през всяка от тези години близо 
100 000 каменни блока били дялани в каме-
ноломните и пренасяни в Гиза за строител-
ството на огромната пирамида. Все още не е 
известно как точно тези блокове са полагани 
на местата им.

(Ж. Дайнин, „100 най-забележителни 
археологически открития“)

Т.1

Т.2

Т.3

1 Гиза е плато, разположено на 8 км от древния град Гиза и на 25 км от Кайро, 
столицата на Египет. В Гиза се намират 9 пирамиди. 

● Кои интересни факти научихте от тексто-
вете? Посочeтe 3 от тях!
● Кое твърдение се повтаря в първите два 
текста? 
● Допълва ли се, или се разминава инфор-
мацията от различните източници? Дока-
жете.
 

От Кайро до пирамидите се отива, като 
се пресече река Нил, а после се тръгва по „Бу-
леварда на пирамидите“ с пет платна само в 
едната посока. Най-голяма и най-известна е 
Хеопсовата пирамида, която е на близо 5000 
години. Тя се посещава от 4 милиона туристи 
годишно.

 (Из „пътеводител на Египет“)

Картината става неясна. Някаква мъгла 
затъмнява екрана, но след малко тя се разсей-
ва. Пирамидата е завършена, ала колко стран-
на е тя! Виждаш я в ранно утро. Горната трета 
на пирамидата е покрита със злато, полирано 
като огледало. Останалата част от нея е бо-
ядисана на хоризонтални ивици с цветовете 
на дъгата, които просветляват към основата. 
Лъчите на изгряващото слънце докосват вър-
ха на пирамидата и хвърлят ослепителен сноп 
светлина право нагоре в небето. 

(Ричард Брайтфилд, 
„Тайната на пирамидите“) 



КАКВО СЪМ НАУЧИЛ/А ДОСЕГА

КАКВО ЩЕ НАУЧА В ТОЗИ РАЗДЕЛ

Като използвате текстовете:

Дайте примери за използване на съществител-
ни имена – собствени и нарицателни, на при-
лагателни имена, числителни имена и глаголи.

Посочете по един пример за прости и за сложни 
думи.

Напишете синоним и антоним на думата 
известна.

Определете с кое от значенията си е употребена 
думата сноп от Текст 3 – пряко или преносно.

Напишете примери за думи, в които има звучни 
и беззвучни съгласни, меки и твърди съгласни.

Правилно ли са написани думите
каменни, най-тънкия, някой?

Да разпознавам съществителни имена, при-
лагателни имена, числителни имена, глаголи.

Да определям думите според състава им – 
прости и сложни.

Да откривам синонимите и антонимите в 
речта и да ги използвам подходящо.

Да правя разлика между прякото и пренос-
ното значение на думата.

Да определям звуковия състав на думата: 
гласни, звучни и беззвучни съгласни, меки 
и твърди съгласни.

Да пиша и изговарям правилно думите. 

1. Думите се различават по речниковото си
 значение, по звуковия си състав и по 
 граматичното си значение. 
2. Думата е изградена от различни части. 
 Те имат важно значение за правописа и 
 правоговора ѝ.
3. В думите настъпват различни звукови
 промени – има подвижно Ъ и непосто-
 янно Ъ.
4.  Думите като части на речта са изменяеми и
 неизменяеми.

5. Думите, заместващи други пълнозначни
 думи, са местоимения. Те са различни 
 по вид. 
6. Как се образуват и употребяват минало
 свършено и минало несвършено време на 
 глагола.
7. Формите на глагола, които не
 притежават категорията лице, се 
 наричат нелични глаголни форми.
8. Наречието и предлогът са неизменяеми час-
 ти на речта.

35
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РЕЧНИКОВО И ГРАМАТИЧНО 
ЗНАЧЕНИЕ НА ДУМАТА 

1. ЗНАЧЕНИЯ НА ДУМАТА

Картината става неясна. Някаква мъгла затъмнява ек-
рана, но след малко тя се разсейва. Пирамидата е завърше-
на, ала колко странна е тя! Виждаш я в ранно утро. Горната 
трета на пирамидата е покрита със злато, полирано като 
огледало. Останалата част от нея е боядисана на хоризон-
тални ивици с цветовете на дъгата, които просветляват към 
основата. Лъчите на изгряващото слънце докосват върха 
на пирамидата и хвърлят ослепителен сноп светлина право 
нагоре в небето. 

Определете звуковия със-
тав на подчертаните 
думи.

Обяснете тяхното значение. 
Посочете синоними.

Определете граматичните 
признаци (род, число, лице, 
време и др.) на подчерта-
ните думи.

Като определяме звуковете, от които е съставе-
на думата, посочваме нейната звукова страна.

Думата има свое значение, с което се употреб ява 
в речта.

Когато определяме граматичните признаци 
на думата, посочваме нейните характеристи-
ки като част на речта.

– лъчите – 6 букви, 6 звука (3 гласни и 3 съг-
ласни)

– лъч – тясно снопче светлина, излъчвана от 
светещ предмет 

– лъчите – съществително име, мъжки род, 
множествено число, членувано

Думата има речниково и граматично 
значение.
Речниковото значение на думите е обя с-
нено в тълковния речник на българския 
език. 
Граматичното значение на думите е 
свързано с техните общи граматични 
признаци като части на речта – род, чис-
ло, лице, време и др.
В речта думите реализират едновремен-
но речниковото и граматичното си зна-
чение, което ни помага да се разбираме.

Зад. 1. Определете речниковото и граматич-
ното значение на думите картина, злато, 
докосват, хоризонтални. Ако се затрудните, 
използвайте тълковен речник.

2. МНОГОЗНАЧНОСТ НА ДУМАТА. 
    КОНТЕКСТ

В българския език много от думите имат по-
вече от едно значение и са многозначни. Ние 
разбираме с кое от значенията си е употребе-
на думата в речта, благодарение на думите, 
които я заобикалят.
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РЕЧНИКОВО И ГРАМАТИЧНО 
ЗНАЧЕНИЕ НА ДУМАТА Зад. 2. Прочетете трите текста. Какво е значе-

нието на думата нос във всеки от тях? 
Зад. 3. Препишете в тетрадките си думите 
и изразите, които ви помогнаха да откриете 
различните значения на думата нос.

Т.1

Т.2

Т.3

Чочко е едно голямо момче – почти на 
пет години. Ако го срещнете, ще го познаете 
по пъстрите очи, по чипия нос, по къдравата 
руса коса. 

(К. Воденичарова, 
„Весели случки с внуци и внучки“) 

През XV век португалският мореплава-
тел Бартоломео Диас изследва южните части 
на Африка. На връщане открива нос Добра 
надежда. 

(Енциклопедия „Ларус“, 
„Големите изследователи“) 

През настъпващия пролетен сезон ще 
продължават да бъдат модерни обвуките със 
заострен нос, с ниско токче, изработени от 
екокожа в топли цветове. 

(От печата) 

В Текст 1 думата нос означава издадена нап ред 
част на лицето, орган на обонянието. Това е 
първото и пряко значение на думата. В Текст 
2 нос означава част от сушата, вдадена във 
воден басейн, а в Текст 3 – издадената предна 
част от обувка. Второто и третото значение 
са се появили, защото хората са открили ня-
каква външна прилика между обектите. 

Думите, които имат повече от едно 
значение, се наричат многозначни 
думи. 
Думите и изразите, които обкръжа-
ват думата в текста, наричаме кон-
текст. Контекстът ни помага да раз-
бираме правилно с кое от значенията 
си е употребена многозначната дума.
В зависимост от контекста определя-
ме дали думата е употребена в пряко, 
или в преносно значение.

В изречението Мама си купи кадифена рокля 
думата кадифена е употребена в прякото си 
значение, защото означава, че роклята е на-
правена от кадифе. В изречението Мама има 
кадифен глас думата кадифен е употребена 
в преносно значение, защото се разбира, че 
гласът на майката е мек, приятен, ласкав като 
кадифе, а не направен от кадифе.

Когато общуваме, употребяваме думата 
само с едно от нейните значения. 
В тълковните речници са посочени всич-
ки значения на една дума. 

ЗНАЯ, че думите имат речниково 
и граматично значение. Много от 
думите са многозначни.
МОГА да определям прякото и 
преносното значение на думите.

Атлантически 
океан

А Ф РИ К А

Лисабон

нос Добра надежда
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ДА УПРАЖНИМ!

1. Определете речниковото и граматично-
то значение на думите цвете, алея, учили-
ще, бамбук, компютър, стюардеса.

2. Запишете значението на подчертаните 
думи в изреченията.

А) В повечето приказки принцесата се жени 
за най-умния момък.
Принцесата ти е готова за ядене!
Б) Децата трябва да пресичат улицата на пе-
шеходната пътека тип зебра.
Дивото африканско животно със светли и 
тъмни напречни ивици се нарича зебра.
В) Дървеният гребен е най-добър за разресва-
не на косата.
Петелът на баба е шарен, с голям червен гре-
бен и остри шипове.

3. Кои от изброените думи са многозначни: 
буден, континент, звезда, детелина, подлог? 

● Напишете примери с различните значения 
на многозначните думи.

4. Съставете изречения така, че да употре-
бите подчертаните думи в преносното им 
значение. Запишете изреченията по двой-
ки в тетрадките си.

Зеленият цвят ми е любим.
Състезателят хвърли топката надалече.
Студеният вятър ще продължи да духа през 
почивните дни. 
Някаква мъгла затъмнява екрана, но след мал-
ко се разсейва.
Лъчът на изгряващото слънце освети върха 
на пирамидата.

5. Препишете думите, които са употребени 
в преносно значение. С тях напишете изре-
чения, като ги употребите в основното им 
значение. 

Призори дружината се събра при воде-
ницата…

Слънцето изгря и едрите зърна на гроз-
довете блеснаха като учудени очички.

Сребърни паяжини се носеха из въздуха. 
Пожълтялото поле там долу простираше це-
лия си гръб на слънцето. И навред из лозята 
се носеше глъч и смях.

(Константин Константинов, „Гроздобер“)

6. Съставете кратък текст, като използвате 
думите: връх, планина, черни облаци, доле-
тя, разгоря, силно.

7. Съставете текст, като употребите същи-
те думи, но в преносно значение.

● Приличат ли си, или се различават двата 
текста? Как бихте ги озаглавили?

8. Ако познаете думите по значенията, по-
сочени след стихотворението, ще попълни-
те вярно текста на Валери Петров. Една от 
думите се повтаря на две места.

Толкова (1) ........ извика
писмото с добри (2) ........!
(3) ......... клеймото на плика
и пътя му смятам във (4) ........ .

Мисля си: значи, когато
бях вчера така натъжен,
листчето, с (1) ......... богато,
е вече летяло към мен.

1. Веселие, весело настроение.
2. Известие за нещо ново, вест (в мн. число).
3. Насочвам поглед, за да видя нещо.
4. Времето от изгрев-слънце до залез-слънце 
 (в мн. число).

● Съставете изречения, в които да вклю-
чите новите думи.
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Клеймо – печат, знак.
Древен – старинен. 
Мащабен – 1. Който се отнася до мащаб. 
2. Прен. Който е с голям обхват, размах.

ЗАПОЗНАЙ СЕ С ДУМИТЕ: Речниковото значение на думата се изучава 
от лексикологията и се нарича още лексикал-
но значение. Граматичното значение на думи-
те се изучава от граматиката.

Думите в речника са подредени по азбучен 
ред. Ако срещу някоя дума има съкращение 
диал., това означава, че се среща само в диа-
лектите, а не в съвременния книжовен език. 

Ако срещу думата има съкращение – от лат., 
от гр., от англ., от рус. – това означава, че 
думата е от латински, гръцки, английски, 
руски произход.

ЗНАМ ПОВЕЧЕ

Многозначност на думите
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ВИДОВЕ ДУМИ СПОРЕД 
РЕЧНИКОВОТО ЗНАЧЕНИЕ И 
ЗВУКОВИЯ ИМ СЪСТАВ 

1. РЕЧНИКОВО ЗНАЧЕНИЕ И ЗВУКОВ СЪСТАВ НА ДУМИТЕ 

Чакай да ти покажа няколко снимки, които направих 
в неделя на нашата вила. Момчето, дето носи син пуло-
вер, е моят син… Високото, със светлата коса… Ниското, с 
тъмната коса, е племенникът ми. Двамата са неразделни… 
Все са заедно… 

Тази коса, с която коси синът ми, я взехме от съседи-
те. Знаеш ли как бързо се научи да коси! А племенникът 
ми държи вила и събира окосената трева. Оправни са ни 
момчетата, добри са ни децата, истински съкровища. Мно-
го помагат, не са като някои, дето по цял ден висят пред 
компютрите. 

Синът ми даже никога не пита какво трябва да се 
свърши, а се сеща сам. А това тук е една пита, която им 
направи баба им и си я хапнаха със сирене.

Думите високото – ниското, светлата –
тъмната са прилагателни имена. Те са про-
тивоположни по значение и различни по зву-
ков състав. 

Думите момчетата и децата са съществи-
телни имена. Те са близки по значение и раз-
лични по звуков състав. 

Думите син и син са различни по значение, 
но еднакви по звуков състав. Едната дума е 
прилагателно име (син пуловер), а другата – 
съществително име (моят син).

Наричат се антоними. Принадлежат към 
една и съща част на речта. 

Наричат се синоними. Принадлежат към една 
и съща част на речта.

Наричат се омоними. Често принадлежат към 
различни части на речта.

Разгледайте по двойки ду-
мите, оцветени в зелено: 
високото – ниското, свет-
лата – тъмната. Какво е 
значението им? Какви са 
като части на речта?

Какво е общото в значе-
нието на думите, оцве-
тени в синьо – момчета, 
децата? Какви са като час-
ти на речта?

Какъв е звуковият състав 
на думите, оцветени в 
червено? А какво е значе-
нието им? Какви са като 
части на речта?
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ВИДОВЕ ДУМИ СПОРЕД 
РЕЧНИКОВОТО ЗНАЧЕНИЕ И 
ЗВУКОВИЯ ИМ СЪСТАВ 

Зад. 1. Открийте в текста още три двойки 
думи, които са еднакви по звуков състав, но 
различни по значение. 

Зад. 2. Каква е думата съкровища по отноше-
ние на синонимите, оцветени в синьо?

Много често една дума може да бъде сино-
ним на друга само в определен контекст (доб-
ри деца, съкровища). Такива думи се наричат 
контекстови синоними. 

Синоними – думи, различни по зву-
ков състав, но близки по значение. 

Антоними – думи, различни по звуков 
състав и противоположни по значе-
ние. 

Омоними – думи, еднакви по звуков 
състав и различни по значение. 

Зад. 3. Какво се постига с употребата на анто-
ними в пословиците и поговорките?

Бели пари за черни дни. 
Лошо правил, па доб ро никога не видял. 
С една ръка дава, с две взема.

● Напишете текст от 5 – 6 изречения по 
една от предложените народни мъдрости. 

2. УПОТРЕБА НА СИНОНИМИ И АНТОНИМИ

Когато общуваме, ние подбираме думи-
те не само според значението им, но и спо-
ред вида на общуването (официално/неофи-
циално), целта и участниците в него. 

– От групата синоними на една дума 
избираме тази, която е най-уместна за ситу-
ацията на общуването. (Пред възрастен поз-
нат ще кажете: „Уча си урока по история“, но 
пред приятелите си ще използвате: „Зуб ря по 
история“.) 

– За да избегнем повторение на една 
дума, използваме нейните синоними. (Мама 
работи в една търговска фирма. Занимава се 
(вместо работи) с клиентите от чужбина.) 

– Антонимите се употребяват, за да 
подчертаем контраста между действия, 
признаци, явления и др. („...силно да любят 
и мразят...“ – Хр. Ботев)

Употребата на синоними и антоними 
показва познаване на богатството на езика 
и изразните му възможности.

3. СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТ НА ОМОНИМИТЕ

– При омонимите няма никаква връзка 
между значенията на думите.

Например: вила (ж.р.) – лятна извънград-
ска къща; вила (ж.р.) – уред за прибиране на 
слама, който има няколко метални зъба и дъл-
га гладка дървена дръжка. 

– Много често омоними са думи от раз-
лични части на речта.

Например: син (прил. име) и син (същ. 
име), пита (същ. име) и пита (глагол, 3 л. 
ед.ч. сег.вр.) мина (същ. име) и мина (глагол, 
3 л. ед.ч. мин. вр.). Може да са съществител-
ни имена: коса (покривката на главата) и коса 
(инструмент за косене); глаголи – решà (зада-
ча) и рèша (коса), прилагателни имена – пол-
ски (от поле) и полски (от Полша), и т.н.
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ДА УПРАЖНИМ!

1. На кой ред думите са синоними?

А) малък, голям, силен
Б) тъжен, унил, мрачен
В) бял, червен, черен
Г) умен, разумен, умение

2. В коя пословица НЕ са използвани ан-
тоними?

А) Лесно е да развалиш, мъчно е да направиш.
Б) Когато ти е слаб умът, да ти е як гърбът. 
В) По-добре да имаш лош брат, отколкото 
лош съсед.
Г) Бисерът е малко зрънце, ама е на голяма 
почит.

● Препишете антонимите от пословиците. 

3. Попълнете пропуснатите думи в изрече-
нията, като изберете най-подходящия от 
синонимите удоволствие, кеф, забавление.

А) Ягодите и черешите – ............... или лекарство? 
Б) Майките ще открият огромен детски кът 
за ....................... на децата в нашия комплекс.
В) Беше ни ................ да се спускаме с найло-
ни по пързалката.

4. Препишете текстовете, като замените 
подчертаните думи с техните антоними. 
Кои известни приказки разпознавате в но-
вите текстове?

А) Тя вървяла през младата гора по една ши-
рока пътека. Стигнала до една голяма поляна. 
Сред поляната имало висока къщичка. Когато 
влязла вътре, видяла седем големи легла. 

Б) В една лятна нощ, когато навън било мно-
го горещо, пред дома на човека дошли волът, 
конят и кучето. Те поискали да излязат навън, 
като обещали на човека да му вземат част от 
своите години. Човекът отказал.

Много често омонимите се бъркат с много-
значните думи. 
При многозначните думи има връзка между 
отделните значения на думата. 

Например: Пита (ж.р.) – 1. Кръгъл плосък 
домашен хляб. 2. Нещо, което по форма на-
подобява такъв хляб. Слънчогледова пита. 
3. Плоскост с шестостенни килийки, в които 
пчелите събират мед.

5. Включете в изречения следните омоними: 
клас и клас; прах (глагол) и прах (същ. име); 
диря (глагол) и диря (същ. име); ток и ток, за 
да покажете различните им значения.

ЗНАМ, че според звуковия състав и 
значението си думите в речта могат 
да са синоними, антоними и омони-
ми.

МОГА да разпознавам синонимите, 
антонимите и омонимите и да ги 
употребявам уместно в речта си.
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6. Къде е правописната грешка?

А) Баба гребна една лъжичка от меда и ми 
подслади чая.
Б) Медта е червеникав метал, използван за 
производство на съдове.
В) Докато бродираше покривката, малката му 
дъщеря си убоде пръста.
Г) Феята ѝ показа хиляди зелени стръкчета, 
които се подаваха от пръста.

7. Напишете синоними и антоними на ду-
мите бял, бърза, тъмно, хубави, чиста, слаб. 

● Колко антонима написахте на думата 
слаб? Колко значения има тя?

8. Препишете пословиците и поговорките, 
като ги допълните с антоними или синони-
ми на подчертаните думи.

Денят е къс, ала годината е ...... .
Болен ...... носи.
Гледа, ама не ...... .
Евтин на брашното, ...... на триците.
Не говори какъв си бил, а ...... какъв си сега.

ДА УПРАЖНИМ!

9. Познайте името на:

– град, чието име е синоним на гръмък, 
оглушителен и антоним на тих;

– момиче, чието име е синоним на ра-
достна и антоним на тъжна;

– река, чието име е синоним на бяга и ан-
тоним на стои. 

Синонимите на една дума образуват сино-
нимно гнездо. 
Например: силен, мощен, могъщ, крепък, як, 
здрав, непобедим, издръжлив и др.

ЗНАМ ПОВЕЧЕ

силен

мощен
крепък

здрав
як

Синонимите на една дума открива-
ме в синонимния речник.
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СТРОЕЖ НА ДУМАТА. 
ПРАВОПИС И ПРАВОГОВОР 
НА ДУМАТА 

1. СРОДНИ ДУМИ

Снегът не спря да вали през цялата нощ. Снежинките тан-
цуваха във въздуха, изпълняваха сложни пируети и нежно 
падаха на земята. До сутринта всичко побеля. Заснежените 
елхи гледаха с радост белите си премени и кимаха одобри-
телно. Земята притихна под дебелата снежна покривка.

Какво е общото между 
подчертаните думи? 

От коя дума са образу-
вани те? Каква звукова 
промяна забелязвате?

Думите снежинките, заснежените, снежна 
са образувани от думата сняг. Думата сняг е 
основната дума, от която са образувани ос-
таналите думи. Снежинките, заснежените, 
снежна са производни от думата сняг. В про-
изводните думи е настъпила звукова промяна 
на СНЯГ → СНЕЖ-.

Основната дума и производните от нея 
думи са сродни думи.

Морфемата е най-малката съставна 
част на думата, която има значение.

Зад. 1. Има ли други сродни думи в текста? 
Препишете ги. 

2. СТРОЕЖ НА ДУМАТА

Да разгледаме как се образуват производните 
думи. 
Думата заснежените е образувана от думата 
сняг с помощта на различни части – представ-
ка, наставка, окончание и определителен член. 
Тези части, от които е съставена думата, се на-
ричат морфеми и се отбелязват със следните 
знаци:

определителен
член

ЗА   –   СНЕЖ   –   ЕН   –   И   –   ТЕ

представка корен наставка окончание
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СТРОЕЖ НА ДУМАТА. 
ПРАВОПИС И ПРАВОГОВОР 
НА ДУМАТА 

Коренът, представката и наставката са 
словообразувателни морфеми. С тях се 
образуват нови думи. Те изграждат ос-
новата на думата. 
Например: основата на думата заснежени 
е заснежен. 

Сродните думи имат общ корен. 
Например: сняг, снежен, снежинка, 
заснежен и др. 

Сложните думи имат два корена. 
Например: снегорин (сняг + рина), 
снеговалеж (сняг + валя).

● Морфеми, с които се образуват форми на 
думата:

Окончание – морфема, която стои след ко-
рена в основните думи или след наставката в 
производните думи. Показва рода и числото 
при съществителите, прилагателните и чис-
лителните имена: заснежени – мн.ч., снеж-
на – ж.р. ед.ч. При глаголите показва лицето, 
числото и времето: пиша – 1 л. ед.ч., сег. вр., 
пишем – 1 л. мн.ч., сег. вр.

3. ВИДОВЕ МОРФЕМИ

Морфемите са два вида:

● Морфеми, с които се образуват нови думи:

Корен – морфемата, която носи основното 
лексикално значение на думата. Има думи, 
които са съставени само от корен: сняг, бял, 
хляб, ден, нощ и др. 

Представка – морфема, която стои пред корена 
на думата и придава нови значения на думите: 
ход – вход, изход, проход, преход, доход и т.н. 

Наставка – морфема, която стои след корена 
на думата. Наставката също придава нови зна-
чения на думите: род – роден, родител и др.

Окончанието и определителният член са 
формообразувателни морфеми. С тях се 
образуват само различни форми на една 
дума, а не нови думи. 
Например: снежен – снежна (ж.р. ед.ч), 
снежната – ж.р. ед.ч., членувано. 

Когато определяме различните морфеми 
в думата, правим морфемен анализ.

Определителен член – морфема, която стои 
след корена в основната дума или след окон-
чанието в производните думи. Показва, че 
предметът или лицето, за които се говори, са 
познати, вече посочени или споменати.

Зад. 2. Направете морфемен анализ на думи-
те: въздуха, земята, покривка. Вижте в При-
ложението как се прави морфемен анализ.

4. ПРАВОПИС И ПРАВОГОВОР 

Морфемите се пишат по един и същи 
начин в думите, независимо как се изговарят. 
Когато се съмняваме в правописа на думата: 

– образуваме сродни думи, в които съмни-
телният гласен звук е под ударение: укорявам – 
укор;

– образуваме форми на думата, в които 
съмнителният съгласен звук се чува ясно: 
нож – ножът, красив – красива;

– правим морфемен анализ: възпитан – 
представка въз- (възвишен, въздушен, възмо-
жен и др.).

Сложните думи се пишат: 
– слято, когато има свързваща гласна О 

или Е между двата корена: снегорин, земеде-
лец, и когато няма свързваща гласна между 
двата корена: седемхилядник, четириместен;

– полуслято (с малко тире): българо-
руски, заместник-директор, синьо-зелен.
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ЗНАЯ, че има словообразувателни 
и формообразувателни морфеми.

ДА УПРАЖНИМ!

1. От съществителните имена род, град, 
ход, говор образувайте с помощта на раз-
лични морфеми: 

А) глаголи 
Б) прилагателни имена
В) други съществителни имена
Г) сложни думи 

2. Използвайте словообразувателните мор-
феми, за да образувате производни думи от 
вода, море, студ, уча.

3. Използвайте формообразувателните мор-
феми, за да образувате различните грама-
тични форми на същите думи вода, море, 
студ, уча.

4. От един урок по история препишете: 

– основни думи и образувайте техни произ-
водни; 
– производни думи и определете коя е основ-
ната им дума; 
– сродни думи и посочете техния корен. 
 
5. Направете морфемен анализ на думите 
подводницата, надморските, студенина, 
разучавам. 

6. Открийте коя дума на коя схема отгова-
ря: работилница, строежът, приказката, 
разпределен. Съставете ваши думи по съ-
щите схеми.

А)◄ ▄ ► ● ▲ Б)◄ ◄ ▄ ► 

В) ▄ ► ► ● Г) ▄ ► ▲ 
 

7. Запишете как се изговоря всяка от думи-
те, като следвате образеца. Посочете в кои от 
тях може да се допуснат правописни грешки.

Образец: изход [исхот] 

изход, изпитвам, изскокна, изкъпвам, разказ, 
размисъл, разкривам, разписка, въздишка, 
възпитател, възход, възпален, надлез, над-
превара, надпис, надпея, подпис, подкова, 
подкрепа, поднос, отговор, отбрана, отдел, 
отплата 

● Кога се допускат грешки в правописа на 
представките? Как проверяваме правописа на 
представките, в които се съмняваме?

8. Направете проверка за правописа на 
наставките, като напишете думите в те-
традките си. 

докачлив или докачлиф, хубаф или хубав, ска-
лист или скалис, пламък или пламак, бистър 
или бистар, плъзгав или плъзгъв, валеж или 
валеш

9. Направете морфемен анализ, за да от-
криете вярно написаните думи. 

кръгче, пролетта, ножче, дропче, кръсник, 
ноща, пътеводител

10. С помощта на правописния речник от-
крийте верния вариант на думите.

замък или замак, истина или изтина, раз-
теж или растеж, одблизо или отблизо, ос-
мивам или усмивам, украсявам или окрася-
вам, санаториум или санаториом

МОГА да определям морфемния със-
тав на думите, за да пиша правилно.
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КОМИКС 

Род е много специална морфема – едновре-
менно корен и дума. Род е тъжeн, защото не 
познава своите роднини. Тръгва на път, за да 
намери семейството си.

ДА УПРАЖНИМ!

11. Открийте и препишете 3 производни и 
3 непроизводни думи от откъса от стихо-
творението „Майска нощ“ на Асен Разц-
ветников.

Бавно слънцето залязва,
топла нощ разгръща пазва
и загръща пак света,
и с дърветата приказва,
и от чудни небеса
рони свила и роса.

Основната, или непроизводната, дума се на-
рича още първична дума. Тя е най-кратката 
измежду всички сродни думи

Комикс – поредица от рисунки и кратки тек-
стове, които образуват свързан разказ. 
● Съставете изречение, като включите ду-
мата комикс в него.

ЗАПОЗНАЙ СЕ С ДУМИТЕ:ЗНАМ ПОВЕЧЕ

Напишете текст под всяка картинка, така че 
да направите кратко разказче „Семейството на 
Род“. Кой откри най-много роднини на Род?

12. Прочетете скоропоговорките. Открий-
те сродните думи в тях.

Слънчо слънчогледа гледа,
слънчогледът Слънчо гледа.

Шепа шипки в шапка сбрах,
шипки с шипчета по тях!

● Знаете ли други скоропоговорки? Ако не, 
потърсете в интернет.

на-

с-

при-

пре-

род

род

род

за-

в-

от-

по-

-ина-нина

-ски

-ен

-тел
-ав -ар
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ЗВУКОВИ ПРОМЕНИ В ДУМАТА.
ПОДВИЖНО Ъ И НЕПОСТОЯННО Ъ 

1. ЗВУКОВИ ПРОМЕНИ В ДУМАТА 

Радостната новина се разпространи бързо. Във вестника 
пишеше за доблестната постъпка на петокласника, за коя-
то го награждаваха с нов компютър. Всички се учудиха на 
смелостта на момчето.

Направете морфемен ана-
лиз на подчертаните думи.

В кои думи от текста 
може да се допуснат пра-
вописни грешки? 

За да пишем правилно, трябва да знаем, че 
между устната и писмената реч има извест-
на разлика. В устната реч съседните звукове в 
думата могат взаимно да си влияят. В резул-
тат на това влияние настъпват звукови проме-
ни в изговора на думите. Например:

● Изпуска се съгласният звук: 

– в средата на думата: радостно [радосно], 
артистка [артиска], бездна [безна] и др.; 
– в края на думата: младост [младос], храст 
[храс] и др. 

● Променя се съгласният звук:

– в началото на думата: сбор [збор], отбор 
[одбор] и др.;

– в средата на думата: детски [децки], сладко 
[слатко] и др.;
– в края на думата: мъж [мъш], благ [блак], 
град [грат] и др. 

● Променя се гласната, когато не е под уда-
рение:

вода [вуда], земя [зимя], бързина [барзина], 
зелено [зилено], пътека [патека] и др.

Вече знаем, че морфемите се пишат по един 
и същи начин, независимо как се произнасят.
Знаем и как да правим проверка за правописа 
на морфемите.
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ЗВУКОВИ ПРОМЕНИ В ДУМАТА.
ПОДВИЖНО Ъ И НЕПОСТОЯННО Ъ 

2. ПОДВИЖНО Ъ

Живеел един грънчар – сиромах човек. Той 
правел гърнета, паници и стомни от глина, 
изпичал ги хубаво в грънчарската си пещ 
и обикалял селата – да разменя стоката си 
със зърно. Този грънчар имал син – едно 
много умно момче. Когато момчето стана-
ло на осемнайсет години, бащата натова-
рил каручката с грънци... 

(Ангел Каралийчев, „Сиромашка правда“)

1. Открийте сродните думи на дума-
та гърне в текста. 

2. Разгледайте думите грънчар – гър-
нета – грънчарската – грънци. Има ли 
звукова промяна в корена на думите?

3. Къде се намира гласната Ъ спрямо съг-
ласната Р в думите гърнета и грънчар?

При определени условия гласната Ъ може да 
променя мястото си спрямо съгласните Р и Л 
в думата. Тази промяна улеснява изговора на 
думите.
Например: 
гърне – грънчар (-ЪР-/-РЪ-), 
пълзя – плъзна (-ЪЛ-/-ЛЪ-), 
зърно – зрънце (-ЪР-/-РЪ-), 
дълг – длъжник (-ЪЛ-/-ЛЪ-).

Гласната Ъ, която променя мястото 
си спрямо съгласните Р и Л, се нари-
ча подвижно Ъ.

● В едносрични думи:

– Изговаря се и се пишe -РЪ-, -ЛЪ-. 
Например: връх, гръб, гръд, скръб, кръв, 
трън, пръв, глъч, плъх и др.
Изключения: бърз, гърч, сърп, жълт, дълг, 
вълк и др.

● В многосрични думи:

– Изговаря се и се пишe -ЪР-, -ЪЛ-, когато 
има само една съгласна след групите.
Например: кълбо, дължина, гърци, дърво, 
върба и др.

– Изговаря се и се пишe -РЪ-, -ЛЪ-, кога-
то след групите следват две или повече съ-
гласни. 
Например: гърне – грънчарска, мълча – млък-
на, държа – дръжка, пълня – плънка.
Изключения: повърхност, мъртви и др.

Изговорът и правописът на групите -РЪ-/  
-ЪР- и -ЛЪ-/-ЪЛ- зависят от броя на съг-
ласните, които стоят след тях в думата. 
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1. На кой ред всички думи са написани 
вярно?

А) младоста, вестник, градче
Б) глъчка, трън, гълча
В) дърво, барзина, сграда
Г) оттам, грозд, гърк 
 
2. Къде има подвижно Ъ?

А) вятър, ветрове В) ъгъл, ъгли
Б) гръб, гърбина Г) бинокъл, бинокли 

3. Къде има непостоянно Ъ?

А) кърпя, кръпка В) млъкна, мълча
Б) кръв, кървя Г) мисъл, мисли
 
4. Образувайте съществителни имена от 
глаголите вържа, гърмя, търпя, гълча, дъл-
жа, държа, сърдя се, скърбя.

● Кое от съчетанията -РЪ-/-ЪР- и -ЛЪ-/ 
-ЪЛ- употребихте в съществителните име-
на? Защо?

ЗНАЯ, че има разлика между устната и 
писмената реч. Има думи с подвижно и 
с непостоянно Ъ.

ДА УПРАЖНИМ!

5. Препишете думите, в които има непос-
тоянно Ъ. Срещу тях напишете форми, в 
които Ъ изпада.

мисъл, вопъл, чехъл, изпекъл, кръгъл, спекта-
къл, театър, министър, тигър, център, но-
кът, реализъм, какъв, чадър, щедър, пясък, 
замък, рядък, пламък

6. Напишете множественото число на след-
ните мерни единици: литър, метър, сан-
тиметър, милиметър.
● Какви промени настъпват в думите, ко-
гато са в множествено число?

МОГА да определям правилно кога в 
думите се изговарят и пишат съчетани-
ята -ЪР-, -ЪЛ- и -РЪ-, -ЛЪ-. 
МОГА да проверявам дали в думата 
има непостоянно Ъ.

Гласната Ъ може да отпадне в ня-
кои форми на думите или в някои от 
сродните думи. Тази звукова промя-
на се нарича непостоянно Ъ. 

3. НЕПОСТОЯННО Ъ

Когато се съмняваме дали в една дума се 
пише А, или Ъ, образуваме форма на думата 
в женски род, в среден род или в множестве-
но число. Ако звукът в новата форма отпадне, 
пишем Ъ.

Например: топъл – топла, храбър – храбри, ки-
лометър – километри, организъм – организми.

Непостоянно Ъ се среща при:
– прилагателни имена, които завършват на 
-ък, -ъл, -ър, -ъв, -ичък: кратък – кратка, 
светъл – светла, бистър – бистра, еднакъв 
– еднаква, самичък – самичка (среща се и при 
специални глаголни форми на -ъл: рекъл – 
рекла, донесъл – донесли);

– думи от чужд произход, които завършват на 
-ъл: бинокъл – бинокли, на -ър: компютър – 
компютри, на -изъм: егоизъм – егоизмът.
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ЗАПОЗНАЙ СЕ С ДУМИТЕ:

Стон – сподавен вик или плач, въздишка, 
вопъл, стенание.
Купол – заоблен, с форма на полукълбо 
покрив, свод.
Кулинарен – готварски.
Оборудвам – снабдявам, обзавеждам с 
уреди, машини, инструменти и др.

● Съставете изречения, като включите 
новите думи.

7. Препишете текста, като поправите до-
пуснатите грешки. Обяснете защо са до-
пуснати. 

Събитието привлече вниманието на 
фсички учасници в конкурса по рисуване. 
Децката слаткарница се превърна в центар 
за благотворителнос. Братофчедка ми доне-
се нови книшки и цветни зборници за подарак 
на учениците, които помогнаха за претста-
вянето на извесния ансамбал за песни. 

8. Препишете думите, при които има раз-
лика между изговор и правопис. Обясне-
те къде може да се допуснат правописни 
грешки. 

Настъпи продължително мълчание. Пос-
ледните пламъци на догорелите вече главни 
трепкаха над огъня бързо и безсилно, току да 
угаснат. Далеч нейде се вдигна тънък писък 
като жален стон на някоя поразена от куршум 
душа, вдигна се високо и зловещо и сякаш 
ударен в небесния купол, падна в тайнстве-
ните води на Марица...

(Елин пелин, „Косачи“)

Стара Загора е първият град, в който се 
проведе международен кулинарен фестивал 
„България посреща вкусовете на света“. Цел-
та му е кулинарните традиции, обичаи и мно-
гообразието на културите на света да станат 
мост за партньорство и развитие. Със събра-
ните дарителски средства ще се оборудват със 
специализирани уреди линейките на Центъра 
за спешна медицинска помощ в града.

(От печата)

● В кой речник ще проверите правописа 
на думите купол, оборудван, кулинарен?

ДА УПРАЖНИМ!
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ДУМАТА КАТО ЧАСТ НА РЕЧТА. 
ИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ НА РЕЧТА. 
МЕСТОИМЕНИЕ

1. ИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ НА РЕЧТА

От Кайро до пирамидите се отива, като се пресече река 
Нил, а после се тръгва по Булеварда на пирамидите с 5 
платна в едната посока. Най-голяма и най-известна е Хе-
опсовата пирамида, която е на близо 5000 години. Тя се 
посещава от 4 милиона туристи годишно.

Определете граматичните 
признаци на на подчертани-
те думи.

Коя е основната им форма?

Възможно ли е да промене-
те думите от, като, а, по, с, 
близо? Защо?

пирамидите – съществително име, ж.р. мн. 
ч., членувано, основна форма – пирамида. 
(се) посещава – глагол, 3 л. ед.ч., сег. вр., ос-
новна форма – посещавам.

Думите пирамидите, булевард, туристи, 
платно означават най-общо предмет и имат 
еднакви граматични признаци – род, число, 
определеност. Думите се отива, се пресече, 
се тръгва означават действие или състояние 
и също имат еднакви граматични признаци – 
лице, число, време. 

Според общото в значението си и според гра-
матичните си свойства думите в българския 
език се делят на групи. Тези групи се наричат 
части на речта.

В текста думите пирамида и посещавам са 
изменили основната си форма, за да изразят 
вярно мисълта на автора.

Частите на речта са 10: съществително 
име, прилагателно име, числително име, 
местоимение, глагол, наречие, предлог, 
съюз, междуметие, частица.
Някои от тях изменят своите форми.
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ДУМАТА КАТО ЧАСТ НА РЕЧТА. 
ИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ НА РЕЧТА. 
МЕСТОИМЕНИЕ

Изменяемите части на речта са 5: съ-
ществително име, прилагателно име, 
числително име, местоимение, глагол. 
Те могат да променят формата си по род, 
число, лице, време и др.

Морфологичен анализ – определяме 
какви са думите като части на речта 
и какви са техните граматични приз-
наци. 

Зад. 1. Дайте примери за изменяеми и за не-
изменяеми части на речта.

2. МОРФОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ

Направете морфемен анализ на думите из-
вестна, платна, отивам, едната.
Определете към коя част на речта принадле-
жат и каква са граматичните им признаци.

Думите от една и съща част на речта имат 
едни и същи граматични признаци. 
жена – същ. нар. име, ж.р. ед.ч., нечленувано; 
мъж – същ. нар. име, м.р. ед.ч., нечленувано;
женски – прилаг. име, м.р. ед.ч., нечленувано; 
мъжки – прилаг. име, м.р. ед.ч., нечленувано;
женя – глагол, 1 л. ед.ч., сег. вр.; 
омъжа – глагол, 1 л. ед.ч., сег. вр.

3. МЕСТОИМЕНИЕТО 
    КАТО ИЗМЕНЯЕМА ЧАСТ НА РЕЧТА

Драги ми Смехурко,
Леля Станислава у нас често идва. Уроци 

ми дава да ме позасилва, че слабичък падам в 
школското учене.

Тя веднъж ми рече: 
– Ако слушаш мене, за известно време 

трябва да забравиш игра и другари, та в труд 
и наука всички да превариш. Ще видиш тога-
ва, че твоите уроци не са никак тежки. А то 
сега, Данчо, на какво прилича? Ти не знаеш 
магнит кое се нарича, ни за какво служи маг-
нитната сила...

Твой приятел вечен: Патиланчо Данчо
(Ран Босилек, „патиланци“)

Неизменяемите части на речта са 5: 
наречие, предлог, съюз, междуметие, 
частица. Те имат една-единствена фор-
ма и не се променят. 

Открийте кои думи от 
тек ста заместват подчер-
таните думи в изречения-
та:
Тя веднъж ми рече.

Твоите уроци не са никак 
тежки.

Защо според вас се използ-
ват подчертаните думи?
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1. Посочете верния отговор. Чрез морфоло-
гичния анализ определяме:

А) морфемния състав на думата
Б) думата като част на речта
В) лексикалното значение на думата
Г) службата на думата в изречението

2. Къде всички части на речта са изменяеми?

А) местоимения, прилагателни имена, предлози
Б) местоимения, прилагателни имена, глаголи
В) съществителни имена, наречия, съюзи
Г) глаголи, наречия, предлози

3. Прочетете текста. Подредете подчерта-
ните думи в две колони: в първата – тези, 
които се изменят по форма, а във втората 
– тези, които имат само една форма.

Край морския бряг има много скали. Те 
са големи и остри. Ако някой кораб се натък-
не на тях, веднага ще се разбие. В тъмните 
есенни нощи е страшно да се приближаваш с 
кораб към опасния скалист бряг.

За да не се разбиват корабите в скалите, хо-
рата издигат край брега фарове. Фарът е една 
такава висока кула, на чийто връх се пали 
лампа. Лампата свети толкова ярко, че капи-
танът на кораба я вижда отдалече и затова не 
може да обърка пътя. Фарът осветява морето 
и сочи пътя на корабите.

(Корней Чуковски „Доктор Охболи“)

4. Направете морфологичен анализ на 5 съ-
ществителни имена, 5 прилагателни имена 
и 5 глагола от текста от задача 3 по избор. 
Вижте в Приложението как се прави морфоло-
гичен анализ.

● Съставете с тях нови изречения, като 
промените някои от граматичните им 
приз наци. 

5. Напишете по два примера за думи, които 
означават:

А) предмет, лице или явление; 
Б) признак на предмета; 
В) действия, състояния;
Г) брой, количество на предмети; 
Д) заместват предмети или техни признаци. 

ДА УПРАЖНИМ!

ЗНАЯ, че в българския език има 10 
части на речта – 5 изменяеми и 5 
неизменяеми. 

МОГА да правя морфологичен анализ 
на думите.

Думите, които заместват съществител-
ни, прилагателни или числителни име-
на, се наричат местоимения. 

Местоименията:
● са изменяеми части на речта;
● служат за свързващи думи в изрече-
нието и в текста;
● правят речта по-стегната и ясна, за-
щото с употребата им се избягват пов-
торения.

Зад. 2. Докажете, че местоименията са изме-
няеми части, като сравните примерите: 

Твоите уроци не са никак тежки./Твоята 
чанта е тежка./Твоят живот е лек.
Има различни видове местоимения. Едни от 
тях заместват лица и предмети (тя, мене, ме), 
други показват притежание (твоите, нейни-
те), трети – признаци (такъв, някаква), с чет-
върти се пита за непознати неща (кое, какъв) 
и др.
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6. Напишете примери за съществителни 
собствени и съществителни нарицателни 
имена, прилагателни имена, числителни 
имена, местоимения, глаголи. 

● Посочете формообразувателните морфе-
ми, които показват граматичните призна-
ци на думата.

7. Допишете 3 изречения към началото на 
текста от упр. 3: Край морския бряг има мно-
го скали. 

ДА УПРАЖНИМ!

● Наблюдавайте кои изменяеми части сте 
използвали най-много. Какъв е видът на 
текста, който създадохте? 

8. Препишете текста, като замените повта-
рящите се думи с местоимения.

Тримата братя тръгнали по следите на 
ламята. Братята стигнали до един кладенец. 
До кладенеца свършвали кървавите следи. 
Най-големият брат казал да го вържат с въже 
и да го спуснат в кладенеца. Най-големият 
казал, че ако заклати въжето, трябва да го из-
теглят. След малко се уплашил и го изтегли-
ли. Средният брат решил да слезе той. Братът 
казал, че ако заклати въжето, трябва да го из-
теглят. След малко изтеглили и него. Тогава 
най-малкият брат се завързал с въжето и сля-
зъл в кладенеца. Най-малкият не се уплашил 
и продължил да се спуска. Скоро стигнал до 
един палат. 

В палата момъкът видял три девойки, 
които си играели с една златна ябълка. Три-
те девойки били уплашени, защото ламята се 
била прибрала ранена и сърдита. Девойките 
казали на момъка да си върви, за да не го убие 
ламята. Но момъкът не ги послушал и влязъл 
в палата.

9. От чуждия език, който изучавате, посо-
чете съществително име, прилагателно 
име, числително име, глагол. Открийте 
неизменяеми думи. Определете граматич-
ните признаци на избраните от вас чужди 
думи. 

● Направете извод: приличат ли си, или се 
различават по граматични признаци час-
тите на речта в българския език и в изуча-
вания от вас чужд език. 
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ЛИЧНО МЕСТОИМЕНИЕ. 
ВЪЗВРАТНО ЛИЧНО МЕСТОИМЕНИЕ 

1. ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ 

Странния човек не можеше да се успокои.
– Няма да ти кажа! – отвърна той. – И ти си от тези 

противници на хармонията, от тези врагове на небесни-
те съзвучия!

Сега пък Росето се обиди.
– Ти си противник! Ти си враг! – викаше то. – И 

аз няма да играя с тебе! Ако искаш да знаеш, аз ще си 
отида оттук! И вие ще плачете за мен!

(Валери петров, „В лунната стая“)

Кои имена заместват под-
чертаните местоимения в 
следното изречение?
И аз няма да играя с тебе!

За един и същи герой ли се 
отнасят местоименията 
аз – мен?

Препишете местоимения-
та, заместващи имената на 
Росето и Странния човек.

Личните местоимения заместват 
съществителни имена.
Личните местоимения имат форми за:
● лице – първо, второ и трето;
● число – единствено и множествено;

Зад. 1. Кои форми на личното местоимение в 
множествено число са еднакви? 

2. УПОТРЕБА

– В изречението личното местоимение може 
да изпълнява службата на подлог: Аз чета 
книга. Това са формите за именителен падеж.
– Когато не е подлог, личното местоимение пояс-
нява сказуемото, като назовава обекта на дейст-
вието: Дочетох я снощи. (я – нея, книгата)

● род – само местоименията в 3 л. ед.ч.: 
той, тя, то;
● падеж – особена форма на местоимението, 
която зависи от службата му в изречението:
аз – мене (ме) – ми; ти – тебе (те) – ти и др.

Разгледайте внимателно таблицата на лични-
те местоимения в Приложение 1.

Това са формите за винителен и дателен падеж.
– Замяната на едни падежни форми на место-
имението с други е грешка. Например: Аз ме 
е страх вместо правилното Мене ме е страх. 

Личните местоимения имат пълна и кратка 
форма във винителен и в дателен падеж.

Зад. 2. Разгледайте изречението И аз няма да 
играя с тебе!. Кое местоимение е подлог в 
изречението? С кое местоимение се означава 
обектът на действието?
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Възвратното лично местоимение има пълна и 
кратка форма – себе си, се (вин. падеж) и за 
себе си, си (дат. падеж). 
Разгледайте таблицата в Приложение 2.

В речта се използват предимно кратките фор-
ми на възвратното лично местоимение.
Например: мия се, поздравяваме се, записаха 
се, купих си, вземаме си, помагаме си и др.

ЛИЧНО МЕСТОИМЕНИЕ. 
ВЪЗВРАТНО ЛИЧНО МЕСТОИМЕНИЕ 

3. УПОТРЕБА И ПРАВОПИС  НА 
    ЛИЧНИТЕ МЕСТОИМЕНИЯ 

– Учтивата форма за общуване с един 
или повече събеседници е 2 л. мн.ч. на лич-
ните местоимения: Вие, Вас, Ви. Учтивата 
форма се пише винаги с главна буква. (Госпо-
жо Иванова, каним Ви на тържеството на 
класа ни./ Госпожи и господа, благодарим Ви 
за помощта.)

– Кратката дателна форма на местоиме-
нието тя се пише с ударение – ѝ, за да се раз-
личава от съюза и. (Казах ѝ да дойде.) 

– В разговорната реч и в поезията се до-
пускат вариантите мен, теб, ний, вий на лич-
ните местоимения.

4. ВЪЗВРАТНО ЛИЧНО МЕСТОИМЕНИЕ

Разгледайте изреченията. Защо са използвани 
различни местоимения?
Аз предложих нея за отговорник./Аз предло-
жих себе си за отговорник.
Той ѝ поръча билков чай./Той поръча за себе 
си билков чай. 
В първото изречение глаголното действие 
предложих засяга трето лице (нея), което е 
различно от вършителя на действието – аз. 
Във второто изречение глаголното дейст-
вие предложих засяга самия вършител на 
действието – аз.

Възвратното лично местоимение: 

● показва лицето, към което е насочено 
глаголното действие;
● показва, че глаголното лице извършва 
действието върху себе си или за себе си. 

Възвратното лично местоимение не се 
мени по лице, число и род.

Зад. 3. Анализирайте другите две изречения.

Когато действието на вършителя е насочено 
към самия него, се използват възвратни лич-
ни местоимения. 

(Тя мисли само за себе си. Тя върши действието 
мисли, като то е насочено към самата нея.) 

ЗНАЯ, че личните местоимения 
имат лице, число, падеж и род (в 3 л. 
ед.ч.), а възвратните лични местои-
мения не се изменят.
МОГА да разграничавам и правил-
но да употребявам личните и въз-
вратните лични местоимения.

5. УПОТРЕБА И ПРАВОПИС НА 
    ВЪЗВРАТНОТО ЛИЧНО МЕСТОИМЕНИЕ

Кратките форми се и си:

● образуват възвратни глаголи (мия се, мисля си);
● се пишат винаги отделно (нося се, говоря си). 

Да не се греши кратката форма на въз-
вратното лично местоимение си (мия си 
грозде) с формата на глагола съм във 2 л. 
ед.ч., сег. вр. си (ти си добър)! 

Използването на лично местоимение 
вместо възвратно лично е грешка – Аз се 
грижа за себе си, а не Аз се грижа за мене 
си.
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ДА УПРАЖНИМ!

1. Препишете и определете граматичните 
признаци на личните местоимения от тек-
ста „В лунната стая“ на Валери Петров на 
стр. 56.

2. Препишете възвратните лични местои-
мения от същия текст.

3. В коя от двойките изречения местоиме-
нието е употребено правилно? Защо?

Нарисувах себе си./Нарисувах мене.
Вярваме в себе си./Вярваме в нас.

4. Препишете изреченията, като попълните 
празните места с подходящите форми на лич-
ното или на възвратното лично местоимение.

Ние .... огледахме изплашено.
Нас .... чакаха много приятели от класа.
Купих .... новия приключенски роман. В .... 
се разказват много интересни истории. Ще .... 
купя и втората част, защото много .... увлече.

5. Препишете откъса от приказката „Пе-
пеляшка“ на Братя Грим, като използва-
те местоимения, за да избегнете повторе-
нията. 

Облякла Пепеляшка веднага премяната 
и отишла на бала. Ала сестрите и мащехата 
не познали Пепеляшка и мислели, че е някоя 
непозната царкиня – толкова хубава била. За 
Пепеляшка съвсем не минавало през ума на 
сестрите и мащехата – мислели, че Пепеляш-
ка седи сред мръсотията и събира лещата в 
пепелта. 

Царският син пресрещнал Пепеляшка, 
уловил Пепеляшка за ръка и двамата затан-
цували. После царският син не пожелал да 
танцува с никоя друга, затова не пуснал вече 
ръката на Пепеляшка.

6. Препишете от текста деветте лични мес-
тоимения, които заместват само името на 
най-малкия брат от приказката „Тримата 
братя и златната ябълка“.

Най-после дошъл редът на най-малкия 
брат. Той казал: 

– Сега аз ще сляза долу. Щом поклатя въ-
жето един път – спускайте ме, поклатя ли го 
два пъти – изтеглете ме. 

Братята го вързали и започнали да го 
спускат. Спускали го, спускали го и най-
после на третия ден той слязъл на дъното 
на пещерата. Повървял малко и намерил 
двореца...

7. Препишете личните местоимения от 
текста, които изпълняват службата на 
подлог в изреченията. В кой падеж са 
местоименията подлози?

Докато обмисляше как точно да му пока-
же, че не е вчерашна, той я изпревари:

Кралицата така се слиса от дързостта, че 
ако имаше врата, би хукнала навън да дири 
помощ. Но врата нямаше и затова тя остана 
на място да се кокори и черви.

– Вие какво работите? – младежът зада-
ваше въпросите си, като че ли наистина го ин-
тересуваха отговорите.

Вместо това тя каза:
– Аз съм кралица! Аз не работя! Ние не 

работим. Ние не можем.
(Яна Борисова, „Кралица на прозореца“)

8. Открийте личното местоимение, кое-
то отговаря на въпроса Кой?; това, което 
отговаря на въпроса Кого?; и това, което 
отговаря на въпроса На кого? от първото 
изречение в текста от упр. 7. 
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ДА УПРАЖНИМ!

9. Определете в кой падеж е всяко место-
имение. Има ли друго местоимение, кое-
то отговаря на въпроса Кого? от текста в 
упр.7?

10. Препишете текста на Асен Босев, като 
поставите пропуснатите местоимения.

Както .... вървя и пея, 
срещам и един мечок. 
На краката се изправя 
и се зъби, и реве. 
Викам ....: – Какво да правя, 

Ако се колебаете дали да използвате пълните 
форми на възвратното лично или на личното 
местоимение в изречението, заместете с крат-
ките форми на същите местоимения в същия 
падеж:

Аз предложих себе си (В.п.) за отговорник. – 
Аз се (В.п.) предложих за отговорник. – ДА!
Аз предложих мене (В.п.) за отговорник.
Аз ме (В.п.) предложих за отговорник. – НЕ!

Наименованието „местоимение“ идва от сло-
восъчетанието „вместо име“, защото местои-
менията заместват имената в речта.

Личните местоимения се наричат така не за-
щото заместват лица, а защото притежават 
граматичната категория лице.

ЗНАМ ПОВЕЧЕ

сам съм в тия долове!
И .... казвам: – Ще .... боря. 
Яка мечката била! – 
Но успях да .... съборя 
и .... търколих в дола. 
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ПРИТЕЖАТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ.
ВЪЗВРАТНО ПРИТЕЖАТЕЛНО 
МЕСТОИМЕНИЕ

1. СЪЩНОСТ 

Баща ѝ мълча доста. После с широко движение на 
ръката си повтори контура на двора, сякаш галеше стръм-
ния скат.

– Ей тук в края на лятото се събират щъркелите. Пре-
ди да отлетят. Не знам защо са си избрали моя двор...

Мая поглади мушамата с ръка и изведнъж си спомни. 
Като се събуди една сутрин и допря нослето си в стъкло-
то, видя, че целият им двор е бял и мърда. После проумя, 
че дворът им е пълен с щъркели. Тя първо се уплаши, 
защото отблизо щъркелите ѝ се сториха страшно големи 
птици... 

(Деян Енев, „Игуаната“)

Към кои имена от текста 
се отнасят подчертаните 
думи?

Защо авторът ги използва 
в текста?

Каква е разликата между 
моя двор и дворът им?

Опитайте се да определи-
те граматичните призна-
ци на подчертаните думи.

В израза моя двор местоимението моя 
показва на кого принадлежи дворът, на кого е 
притежание – на бащата на Мая, който говори 
от свое име.

В израза дворът им (техният двор) местои-
мението им показва, че дворът принадлежи на 
двамата герои от текста – на Мая и на баща ѝ.

Притежателното местоимение: 

● замества думи и изрази, като показва 
притежание; 
● има лице, число, род, кратки и пълни 
форми; 
● членува се с пълен и с кратък член; 
● служи за връзка между изреченията 
в текста.

2. ФОРМИ НА ПРИТЕЖАТЕЛНИТЕ 
    МЕСТОИМЕНИЯ 

Притежателните местоимения имат пълни и 
кратки форми за различните лица и числа. 

Например – пълна форма: мой, моя, мое, мои; 
кратка форма – ми.
Разгледайте таблицата в Приложение 3.

ПРИТЕЖАТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ
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ПРИТЕЖАТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ.
ВЪЗВРАТНО ПРИТЕЖАТЕЛНО 
МЕСТОИМЕНИЕ

Възвратното притежателно местоиме-
ние: 
● показва, че подлогът е притежателят;
● има род, число и се членува; 
● има една кратка форма – си; 
● служи за връзка между изреченията 
в текста.

ВЪЗВРАТНО ПРИТЕЖАТЕЛНО 
МЕСТОИМЕНИЕ

1. СЪЩНОСТ 

Разгледайте изреченията от текста: Мая пог-
лади мушамата с ръка и изведнъж си спом-
ни. Като се събуди една сутрин и допря нос-
лето си в стъклото, видя, че целият им двор 
е бял и мърда.

С кое местоимение може да се замести 
си в подчертания израз: със себе си или със 
своето? Защо? 

Когато искаме да изразим притежание на 
подлога, използваме възвратни притежателни 
местоимения. 

Възвратните притежателни местоимения са: 
свой, свое, своя, свои (пълни форми), си 
(кратка форма). Вижте Приложение 4.

2. ПРАВОПИС И УПОТРЕБА НА 
ПРИТЕЖАТЕЛНОТО И ВЪЗВРАТНОТО 
ПРИТЕЖАТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ
 
– Във формите мой, твой, свой, нейна, ней-
но, нейни, не трябва да се изпуска й: свой син, 
нейна книга.
– Формите мойта, мойто, твойта, твой-
то, нашта, вашта, свойто, свойта, свойто, 
свойте са разговорни и не трябва да се упот-
ребяват в писмената реч.
– Ако използваме форми на възвратното при-
тежателно и на притежателното местоимение 
в изреченията Аз обичам своята родина и Аз 
обичам моята родина, това няма да доведе до 
объркване в разбирането.
– Ако обаче кажем Ники обича неговата ро-
дина (родината му) вместо Ники обича своя-
та родина (родината си), ще допуснем греш-
ка. Неговата родина означава, че се отнася за 
родината на друг човек (например на прияте-
ля му Джон).
– Употребата на кратката форма си на 
възвратното притежателно местоимение е 
задължителна, когато означава притежание на 
подлога в изречението: Ти обичаш родината 
си./Ние обичаме родината си и др.

Зад. 2. Препишете от текста „Игуаната“ крат-
ките форми на възвратното лично и възврат-
ното притежателно местоимение заедно с ду-
мите, които те поясняват. Каква част на речта 
са поясняваните думи? 

Зад. 1. Членувайте възвратните притежател-
ни местоимения. 

ЗАПОМНЕТЕ, ЧЕ:
Личните местоимения поясняват глагола:
Купиха ми нов компютър.
На кого купиха? – на мен (ми) 

● Сравнете кратките форми на личните и 
на притежателните местоимения. 

Притежателните местоимения поясняват имена:
Компютърът ми е нов. 
Чий компютър? – моят (ми)
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ЗНАЯ, че притежателните местоиме-
ния имат лице, число, род, а възврат-
ните притежателни местоимения се 
изменят само по род и число.
МОГА да употребявам правилно 
притежателните и възвратните при-
тежателни местоимения в устната и 
в писмената реч.

Зад. 3. Каква е смисловата разлика между 
двете изречения?

Детето подаде играчката си./Детето пода-
де играчката му.

ДА УПРАЖНИМ!

1. Препишете текста „Игуаната“, като за-
мените пълните форми на притежателните 
и възвратните притежателни местоимения 
с кратките или обратно.
● Променя ли се смисълът на текста? Защо 
се употребяват различни форми? 
● Направете извод за употребата на место-
именията в текста.

2. Срещу всяко местоимение запишете 
кратката му форма. 

Образец: мой – ми
тяхна, своя, наша, твое, свои, нейна, ваши, 
свой
 
3. Препишете изреченията, в които са из-
ползвани правилно възвратни притежа-
телни  местоимения.

Те обичат техните учители./Те обичат 
учителите си. 

Не обичаме да пишем домашните си./Не 
обичаме да пишем домашните ни. 

Защо разглеждаш в час снимките ти?/ 
Защо разглеждаш в час снимките си? 

Нина говори със свойте родители./Нина 
говори със своите родители.

Мишо помага на сестра си./Мишо пома-
га на сестра му.

4. От текста на приказката препишете 
личните, притежателните, възвратните 
лични и възвратните притежателни место-
имения. 

В един тих залив на брега на Егейс ко 
море построил за щерка си сарай от разно-
цветен мрамор и тъмен порфир, па тръгнал 
по села и градове да кани: 

– Елате на моята земя, млади и стари, 
учени и прости! Нека от косите на дъщеря 
ми тъкачите да тъкат атлаз и брокат, шарени 
черги, меки халища и тежки килими; нека 
овощарите събират в кошове плодовете, що 
падат от нейните устни; нека розоварите 
варят в казани благовония от гюловете, що 
капят от страните ѝ, а шербетчиите да нали-
ват в гюмовете шербета от водата, що тя е 
напила. Елате всички да добрувате!...

Стекъл се много народ. 
(„Главатарят, който искал 

да плени месечината“)

5. Препишете текста, като избегнете не-
нужните повторения. Помислете кои мес-
тоимения да използвате.

Муфаса, както е името на Цар Лъв, наб-
людава пристигането на поданиците. Зазу, 
верният съветник на Муфаса, долита и тихо 
каца в краката на Муфаса. Приплясквайки с 
криле, Зазу обявява, че тържествената цере-
мония ще започне всеки миг. Старият бабуин 
Рафики минава през множеството от събрани 
животни, които почтително правят път на Ра-
фики. С усилие покатерва себе си на скалата, 
за да стигне до Муфаса, който дарява Рафики 
с ласкава усмивка.
 



ЗАПОЗНАЙ СЕ С ДУМИТЕ:

ДА УПРАЖНИМ!

КОМИКС 

6. Препишете местоименията от послови-
ците и поговорките. Определете вида им. 
Напишете други пословици и поговорки, 
в които е използван същият вид местои-
мения.

Тебе лъжа – мене истина.
Кой каквото прави, на себе си го прави.
Който много чете, той и много знае.
Човек се учи от що му се случи.
По дрехите го посрещат, по ума го изпращат.

Контур – очертание, очертаваща линия.
Невежество – липса на знания, неграмотност.
● Напишете изречения, като използвате 
думите.

7. През Националната седмица на четене-
то сте получили на електронната си поща 
картичка 1 със следната мисъл към нея. 
Отговорете, като изпратите картичка 2 с 
подходящ текст.

Четенето сериозно 
може да увреди 

Вашето невежество!
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Напишете кратък текст по 
картинките. Избягвайте пов-
торенията, като използвате 
местоимения.
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ГЛАГОЛ. ОСНОВНА ФОРМА И 
СПРЕЖЕНИЕ НА ГЛАГОЛА

През останалите часове едва чух и дума от това, кое-
то се говореше. Мисля, че имахме диктовка. Мисля, че 
играхме волейбол в салона. Мисля, че някой ме удари с 
топка.

Дали болеше? Дали трябваше да напусна играта за 
малко?

Наистина нищо не помня.
По музика мис Джейкс забеляза, че зяпам отнесено 

през прозореца. Тя си помисли, че причината за това е случ-
ката по физическо. Искаше да ме изпрати при сестрата.

Но аз ѝ обясних, че съм добре. Казах ѝ, че ми няма 
нищо, само съм отнесен.

Не ѝ казах, че всъщност много усилено мисля. Мислех 
за онзи злокобен фотоапарат, скрит в къщата на Кофман. 
Мислех как ще се измъкна след вечеря. Ще отида с колело-
то си до хълма при старата изоставена къща. Ще се вмъкна 
в мазето… и ще извадя фотоапарата от тайника в стената…

(Робърт Стайн, „Кажи „Зее-лее“ и… умри!“ – 2)

Кои думи назовават дейст-
вията на момчето, на учени-
ците, на мис Джейкс?

По какво се различават фор-
мите на глаголите, назо-
ваващи действията на ге-
роите?

Посочете лицето, числото и 
времето на подчертаните 
форми. С тази форма – 1 л. 
ед.ч., сег. вр. – се предста-
вят глаголите в речника. 
Това е тяхната основна фор-
ма.

Определете основната фор-
ма на глаголите играхме, гре-
шите, имахме.

1. ОСНОВНА ФОРМА НА ГЛАГОЛА.

Когато момчето говори за себе си, из-
ползва форми за 1 л. ед.ч. Когато съобщава за 
действията на мис Джейкс, използва форми 
за 3 л. ед.ч. Изброявайки действията на класа, 
част от който е и самият той, разказвачът из-
ползва форми за 1 л. мн.ч. Събитията, за кои-
то говори, или са се случили преди момента, 
в който съобщава за преживяванията си, или 

предстоят да се случат. Затова се сменя гла-
голното време в разказа – минало, сегашно, 
бъдеще.

Освен лице, число и време глаголите 
имат основна форма и спрежение.

Основната форма на глагола е форма-
та му за 1 лице, единствено число, се-
гашно време.
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ГЛАГОЛ. ОСНОВНА ФОРМА И 
СПРЕЖЕНИЕ НА ГЛАГОЛА

Спрежение – изменение на глагола по 
лице, число, време и др.

ЗНАЯ, че глаголът в българския 
език има основна форма и три 
спрежения. 
МОГА да определям спрежението 
на глагола и да посочвам вярно ос-
новната му форма. 

За да открием основната форма на глагол, кой-
то е в минало време, отстраняваме глаголното 
му окончание и прибавяме окончанието за 1 
л. ед.ч. сег. време. Например: рисувахме  –  – 
рисува(хме) + м – рисувам 

2. СПРЕЖЕНИЕ НА ГЛАГОЛА 

Когато изменяме глагола по лице, число или 
време в зависимост от целите на общуването, 
ние го спрягаме. 

1 л. ед.ч. – чета, нося, гледам
2 л. ед.ч. – четеш, носиш, гледаш 
3 л. ед.ч. – чете, носи, гледа

1 л. мн.ч. – четем, носим, гледаме
2 л. мн.ч. – четете, носите, гледате
3 л. мн.ч. – четат, носят, гледат

Зад. 1. Спрегнете глаголите грея, трептя, 
вдъхновявам. Подчертайте гласната във фор-
мата за 3 л. ед.ч., сег. вр.
Според гласната, на която завършват глаголи-
те в 3 л. ед. ч., сег. вр., те се разпределят в три 
спрежения. 

Първо спрежение – с основна гласна -Е, на 
която завършва глаголът в 3 л. ед.ч., сег. вр.: 
играЕ, пеЕ, метЕ.

Второ спрежение – с основна гласна -И, на 
която завършва глаголът в 3 л. ед.ч., сег. вр.: 
свирИ, строИ, ходИ.

Трето спрежение – с основна гласна -А или 
-Я, на която завършва глаголът в 3 л. ед.ч., 
сег. вр.: скачА, стрелЯ, изследвА.

Зад. 2. От кое спрежение са глаголите изди-
гам, говоря, обичам, грижа се, разкрасявам, 
подкрепям?

3. ПРАВОПИС И УПОТРЕБА

Между изговора и правописа на глаголите в 
1 л. ед.ч., сег. вр. и 3 л. мн.ч., сег. вр. в I и II 
спрежение има разлика:
– Глаголните окончания за 1 л. ед.ч., сег. вр. и 3 
л. мн.ч., сег. вр. се записват с буквите -а/-ат,
-я/-ят, но се изговарят [ъ], [ът], [ьъ], [ьът], 
[йъ], [йът].

 Правопис Изговор

1 л. ед.ч. 3 л. мн.ч.  1 л. ед.ч. 3 л. мн.ч.
чета четат [четъ] [четът]
ходя ходят [ходьъ] [ходьът]
строя строят [стройъ] [стройът]

– Окончание -ме за 1 л. мн.ч. имат само глаго-
лите от трето спрежение (вярвам – вярваме, слу-
шам – слушаме, пренасям – пренасяме и т.н.).

Чрез употребата на повече глаголи в текста се 
постига по-голяма динамика, предава се раз-
воя на събития, отразяват се повече нюанси в 
преживяванията и състоянията на глаголните 
лица. 
Засилената употреба на глаголи е характерна 
за текст повествование.



ДА УПРАЖНИМ!

1. Кое твърдение е вярно за следното изре-
чение? 

Аз искам три дни да седя на престола 
ти, да управлявам и всички да ми се подчи-
няват, волята ми да изпълняват както на са-
мия тебе.

А) В изречението има три глагола.
Б) Всички глаголи в изречението са от първо 
спрежение.
В) В изречението един глагол е от второ спре-
жение, а останалите са от трето.
Г) Всички глаголи са от трето спрежение.

2. Къде всички глаголи са от второ спре-
жение?

А) отида, залязвам, заключвам
В) опитам, виждам, платя 
Б) оплаквам, правя, накажа
Г) защитя, намеря, измисля

3. На кой ред са определени правилно гра-
матичните признаци на глаголната форма?

А) разбиваш – 2 л. ед.ч., сег. вр.
Б) живеят – 3 л. ед.ч., сег. вр.
В) замахнаха – 3 л. ед.ч., мин. вр.
Г) препускат – 2 л. мн.ч., сег. вр.

4. Къде има правоговорна грешка?

А) [текъ] В) [стройът]
Б) [пекъ] Г) [говорът]

5. На кой ред има правописна грешка?

А) Не се гаси туй, що не гасне.
Б) Не искам никой да научи за провала ни.
В) Не може да дойдете с нас.
Г) Незная нищо за екскурзия до Плиска.

6. Запишете в тетрадките си глаголи, кои-
то назовават любимите ви действия. Опре-
делете спрежението им.

• Включете ги в изречения.

7. Прочетете откъса от текста „Жажда“ на 
Николай Хайтов. Препишете глаголите и 
определете спрежението и основната им 
форма.

Мъчи ме жаждата да зная и не ме оста-
вя. Ровя книги, тефтери, документи, пиша, 
записвам, отбелязвам, събирам. И все пове-
че отваря устата си Ламята, наречена жажда: 
жаждата повече да знаеш. Много да знаеш. 
Всичко да знаеш!…

● Какво искате да научите вие? Запишете 
отговора си в текст с обем от 5 – 7 изрече-
ния.

1 Отрошка – трошица, късче.
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ДА УПРАЖНИМ!

9. Влезте в ролята на езиков детектив. Кол-
ко езикови „нарушения“ има в следния ди-
алог?

– Ще ходиме ли днес на кино?
– Не, ще лягам да спа.
– Чуда се защо ли ти повярвах! Много си 

несериозен!
– Мълча си! Ще говориме пак, но след 

като се наспа.

10. Колко спрежения имат глаголите в изу-
чавания от вас чужд език? По какво си 
приличат и по какво се различават спре-
женията на глаголите в българския език и 
в чуждия език, който изучавате?

8. Сравнете двата текста според броя на 
употребените в тях глаголи. Кой текст се 
възприема по-лесно? Защо?

А) Всичко ми се ще да зная: чета законника 
на Хамураби и веднага ми се приисква да го 
сравня с египетските закони от същото време. 
Чета ли за Крум и за неговите войни, мисълта 
ми лети към Византия. Една отрошка1 от ми-
налите времена ме кара да диря останалите и 
да ги сглобявам… Огромен е океанът от зна-
ния, а животът – къс, едва можеш глезените 
си да натопиш в него.

(Николай Хайтов)

Б) Всичко ми се ще да зная: и законите на Ха-
мураби, и египетските закони, за войните на 
Крум, а и за войните на Византия. Една от-
рошка от миналите времена ме тласка към ос-
таналите знания… Огромен е океанът от зна-
ния, а животът – къс, едва можеш глезените 
си да натопиш в него.
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МИНАЛО СВЪРшЕНО ВРЕМЕ 
НА ГЛАГОЛА 

1. СЪЩНОСТ 

Нов бръмбар се блъсна в стената и дежурното враб-
че го лапна. След това си раздвои опашката от радост и 
литна заедно с плячката. Една болка – стършеловата, се 
превърна в радост за врабчето. Една болка – срещу една 
радост. А може би това е разменната монета в Природа-
та: болка за радост, радост – за болка.

(Николай Хайтов, 
„Гибелта на стършелите“)

Какви са действията, 
представени от подчер-
таните глаголни форми, 
спрямо момента на гово-
ренето – сегашни, мина-
ли или бъдещи?

Какви са действията по 
отношение на миналия 
момент, за който се го-
вори – приключени или 
още протичащи? 

Минало свършено време:

● е основно глаголно време;
● означава минали действия, завърше-
ни преди момента на говоренето;
● предава основните моменти от разви-
тието на една случка. 

Когато представяме действия, които са за-
вършени преди момента на говоренето (МГ), 
използваме форми за минало свършено вре-
ме на глагола.

2. ОБРАЗУВАНЕ НА 
 МИНАЛО СВЪРшЕНО ВРЕМЕ

Минало свършено време се образува с помо-
щта на следните окончания:

ед.ч. мн.ч.
1 л. -х литнах 1 л. -хме литнахме
2 л.  ø литна 2 л. -хте литнахте
3 л.  ø литна 3 л. -ха литнаха

Знакът Ø означава, че формите за 2 и 3 л. 
ед.ч. са без окончания. 

Глаголните форми се пишат отделно от отри-
цателната частица НЕ: не ходих, не търсиха. 

Глаголните форми се пишат отделно от 
въпросителната частица ЛИ: ходи ли, 
търсиха ли.

МГ
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МИНАЛО СВЪРшЕНО ВРЕМЕ 
НА ГЛАГОЛА 

ДА УПРАЖНИМ!

ЗНАЯ, че минало свършено време оз-
начава минало действие, приключило 
преди момента на говоренето.

1. На кой ред има само глаголи в минало 
свършено време?

А) ласках, скучахме, играе
Б) вият, влияе, пиха
В) чуха, седнахме, изговаряме
Г) благодарих, пяха, копахме

2. На кой ред са посочени вярно граматич-
ните признаци на глаголите?

А) видях – 1 л. ед.ч., мин., св. вр.
Б) лъгахме – 1 л. ед.ч., сег. вр.
В) шепнаха – 2 л. мн.ч., мин., св. вр.
Г) мигам – 1 л. мн.ч., сег. вр. 

3. Образувайте формите за минало свър-
шено време на глаголите плета, бавя, зап-
лаша.

За да образувате правилно формите за минало 
свършено време, използвайте въпроса Какво 
правих/направих вчера?.

4. Препишете от текста глаголите в мина-
ло свършено време и определете граматич-
ните им признаци.

Тя се затича леко на пръсти и го зами-
на. Двамата се изгледаха от глава до крака, 
като че искаха да покажат надмощието си 
един пред друг, и заиграха един срещу други. 
Христина размаха кърпата, изви като лебед 
бялата си шийка и леко се понесе във вихъра 
на веселата свирня. 

(Елин пелин, „Ветрената мелница“)

5. Трансформирайте текста от упр. 4 в се-
гашно време и го напишете.

6. Опишете в 5 – 6 изречения как протече 
последният ви час по физическо възпита-
ние и спорт.

● Колко форми на минало свършено време 
сте употребили? Защо?

7. Препишете текста, като поставите не 
пред глаголите. Коментирайте правописа ѝ.

Вчера отидох на кино. Исках да гледам 
новия филм за приключенията на едно момче 
в джунглата. Пък и Ники ме покани. Обичам 
такива истории.

9. Трансформирайте текста, като превър-
нете глаголите в минало свършено време. 
Коментирайте разликата.

В нашия век животът бързо се променя. 
Електричеството замества огъня и парата. 
Скоро след това в небето политат самолети. 
Изкуството обяснява много неща в живота на 
хората. В началото на ХХ век художниците 
стават по-изобретателни отвсякога.

(Дж. Хезълуд, 
„История на европейската живопис“)

10. Довършете твърдението. 

В изречението Катеричката напусна хра-
лупата си, заподскача от клон на клон и затър-
си другарче за игри глаголът затърси е в мина-
ло свършено време, защото означава …… . 

МОГА да образувам и употребявам фор-
мите за минало свършено време.
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МИНАЛО НЕСВЪРшЕНО ВРЕМЕ 
НА ГЛАГОЛА 

1. СЪЩНОСТ 

Тук идваше и старият елен, който прекарваше лятото 
по високите пасбища към върховете на планината. Негова-
та следа, грамадна като следата на вол, се срещаше из тия 
места през цялата зима, дълбоко отпечатана в снега. Рав-
номерна и спокойна, тя водеше ту към Солените извори, ту 
край големите, вечнозелени къпинаци по бреговете на по-
тока.

(Емилиян Станев)         

Какви са действията, пред-
ставени с подчертаните 
глаголни форми, спрямо 
мо  мента на говоренето 
– сегашни, минали или бъ-
дещи?

В кое лице и число са те?

Какви са действията по 
отношение на миналия 
момент, за който се гово-
ри – приключени или още 
протичащи, еднократни 
или повтарящи се?

Минало несвършено време:

● е основно глаголно време за текста 
описание и допълнително за текста по-
вествование;
● означава минали действия, които не 
са завършени в миналия момент, за кой-
то се говори; 
● се употребява при повтарящи се дей-
ствия.

Подчертаните глаголи означават минали 
действия спрямо момента на говоренето 
(МГ). Те не носят информация дали в онзи 
минал момент (ММ), за който се говори, те 
все още са протичали, или са били завършени.

2. ОБРАЗУВАНЕ

Формите за минало несвършено време се об-
разуват с помощта на следните окончания: 

ед.ч. мн.ч.
1 л. -х водех 1 л. -хме водехме
2 л. -ше водеше 2 л. -хте водехте
3 л. -ше водеше 3 л. -ха водеха

МГММ

Минало несвършено време

● Формите за 2 и 3 л. ед.ч. имат характерно 
окончание -ше в минало несвършено време, 
по което най-лесно се разпознават: тичаше, 
искаше, молеше. 

Глаголните форми се пишат отделно от 
отрицателната частица НЕ и от въпроси-
телната частица ЛИ: не пишех, не говореше, 
четях ли, говореше ли.
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МИНАЛО НЕСВЪРшЕНО ВРЕМЕ 
НА ГЛАГОЛА 

ЗНАЯ, че минало несвършено време не 
предава развитието на различни съби-
тия. Използва се за описание. 

ДА УПРАЖНИМ!

1. На кой ред има само форми на минало 
несвършено време?

А) нахлуваше, противоречах, ходихме
Б) търкаляха, светнаха, видяхме
В) биеха, свиреха, живееха
Г) държеше, пее, черпеше 

2. На кой ред са посочени вярно граматич-
ните признаци на глаголите?

А) мислеха – 2 л. мн.ч., мин., св. вр.
Б) ходиха – 3 л. мн.ч., мин., несв. вр.
В) четях – 1 л. ед.ч., мин., несв. вр.
Г) смъкнахме – 3 л. мн.ч., мин., св. вр.

3. Образувайте формите за минало нес-
вършено време на глаголите плета, 
бавя, заплаша.

За да образувате правилно формите за мина-
ло несвършено време, използвайте въпроса 
Какво правех тогава?.

4. Препишете от текста формите за минало 
несвършено време и определете граматич-
ните им признаци.

А песента се ширеше, волна и млада, 
чиста като извор, пълна с надежди и жела-
ния. Тя кичеше на китки мили хубави думи 
и ги пращаше с любов някому някъде. И ту 
развълнувано глъхнеше, ту смело се вди-
гаше, сякаш се бореше с някоя безкрайна 
скръб, с някое злокобно съмнение, и победо-
носно вземаше връх и се носеше стремител-
но и гордо. 

(Елин пелин, „по жътва“)

5. Опишете как изглеждаше любимата ви 
играчка.

● Напишете колко форми за минало нес-
вършено време сте употребили. Защо?

6. Кои глаголни времена са употребени 
съвместно в текста? Кое е наложило упо-
требата им?

Почнахме да зяпаме витрините. Алсест 
обстойно ми разясни всичко, изложено на 
витрината на месарницата, после взехме да 
се кривим пред парфюмерията – там има ог-
ледала, – обаче се махнахме, защото хората 
вътре ни гледаха и явно ни се чудеха. От вит-
рината на часовникаря разбрахме колко е ча-
сът – беше още съвсем рано.

– Еха – казах аз, – колко още имаме да се 
забавляваме, докато се приберем вкъщи.

(Госини и Сампе, „Малкият Николà“)

7. Събитията, представени в текста от упр. 
6, са от едно бягство от училище, замисле-
но като весело прекарване, но завършило 
с плач. Ако имате подобно преживяване, 
разкажете го. Коментирайте избора на гла-
голни времена. 

8. Трансформирайте текста от упр. 6, като 
разкажете случката в сегашно време от 
името на неутрален разказвач.

МОГА да употребявам правилно фор-
мите за минало несвършено време.
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ГЛАГОЛ И НЕЛИЧНИ ГЛАГОЛНИ 
ФОРМИ. ПРИЧАСТИЕ

1. СЪЩНОСТ НА ПРИЧАСТИЯТА

Открадването на Мона Лиза

Веднъж „Мона Лиза“ на Леонардо да Винчи била от-
крадната от приходящ работник в парижкия Лувър. Той я 
сложил под работните си дрехи и излязъл. Искал да вър-
не платното на Флоренция. Когато две години по-късно я 
предложил на търговец на картини, бил арестуван и осъ-
ден на седем месеца затвор.

(Дж. Хезълуд 
„История на европейската живопис“) 

От каква част на речта са 
образувани според вас под-
чертаните форми?

Каква е като част на реч-
та подчертаната дума 
от заглавието?

Кои наставки откривате 
в подчертаните думи?

Причастието е нелична глаголна фор-
ма. Чрез него на лица и предмети се 
приписват признаци, резултат от гла-
голни действия.

От глаголите може да се образуват форми, 
които нямат лице. Затова се наричат нелични 
глаголни форми. 

Думи, които означават признак, резултат от 
действие, се наричат причастия. 

Причастията се изменят по род и число и мо-
гат да се членуват. По тези граматични приз-
наци те приличат на прилагателните имена.
пея – глагол, 1 л. ед.ч., сег. вр. 
пеещ, пял, пеел, пят/пян – причастия

открадната
приходящ 
излязъл 
арестуван



73

ГЛАГОЛ И НЕЛИЧНИ ГЛАГОЛНИ 
ФОРМИ. ПРИЧАСТИЕ

ЗНАЯ, че причастията се образуват 
от глаголи и нямат лице. Причасти-
ята имат свои граматични характе-
ристики.
МОГА да разпознавам различните 
видове причастия.

2. ОБРАЗУВАНЕ НА ПРИЧАСТИЯТА

Причастията могат да са сегашни или мина-
ли. 
Образуват се от глаголите с помощта на раз-
лични наставки:

● -ещ, -ащ, -ящ – ходещ, държащ, летящ 
(ходя + ещ, държа + ащ, летя + ящ) 
В кое време са глаголите, от които са образу-
вани тези причастия?
● -л – пял, пеел (пях + л, пеех + л) 
В кое време са глаголите, от които са образу-
вани тези причастия?

● -н, -т – метен, шит (метох + ен, ших + т) 
В кое време са глаголите, от които са образу-
вани тези причастия?

Употребата на причастия разнообразява 
начините на изразяване.

ДА УПРАЖНИМ!

1. Колко лични и колко нелични глаголни 
форми има в текста? Препишете по 5 от тях.

През 79 г. в Италия изригва вулканът 
Везувий. Лавата поглъща Помпей, Херку-
лан и Стабия. Градовете остават неразкрити 
до XVIII в. Стените на домовете в Помпей и 
Херкулан разказват много за живота на бо-
гатите римски граждани. Също като нас, ко-
гато избираме тапети, картини и съчетаваме 
цветовете вкъщи, и римляните внимателно 
планирали интериора на домовете си. Те пок-
ривали стените с фрески. Понякога избирали 
пейзажи, които изобразяват идеализирани 
природни картини, а друг път – храмове и 
вили, покрай които минават хора, пленени от 
красотата им. Върху вазите гърците рисували 
митологични сцени. Същите сюжети използ-
вали римляните в своите домове и храмове.

(От интернет)

2. Образувайте нелични глаголни форми 
от глагола откривам. Включете някои от 
тях в изречения.

3. Препишете неличните глаголни форми 
и определете граматичните им признаци.

Някога мечките обитавали горите в цяла 
Европа. Обезлесяването и ловът причинили 
силно намаляване на числеността им и днес 
видът се счита за изчезнал в по-голямата част 
на континента. По данни към 2000 г. в България 

живеят около 700 мечки. След 1935 г. ловът им 
у нас е забранен. Видът е строго защитен.

(„повече от 100 удивителни животни 
в България“)

4. Препишете текста, като попълните праз-
ните места с подходящата дума. 

зачакал, надлъгването, тренирайки, качил се

……………….. волейбол, те откриха, че тази 
игра е също много забавна.
……………….. между рибарите е задължите-
лен момент в обсъждането на риболова.
……………. третият брат на дървото и 
……………. ламята.

5. Създайте текст на тема Разследването.
Включете в него думите изчезнал, просле-
дявайки, издирване, намерен, малки детек-
тиви, квартална градинка, издирен, награ-
ден, изненадан.

В българския език има и други нелични гла-
голни форми. Когато носят характеристиките 
на глагол и на съществително име, те се нари-
чат отглаголни съществителни имена (от-
крадване, издирване, събиране, изваждане). 
Когато носят характеристиките на глагол и 
на наречие, те се наричат деепричастия (от-
крадвайки, събирайки, ходейки, пеейки). 

ЗНАМ ПОВЕЧЕ
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МИНАЛО СВЪРшЕНО 
ДЕЯТЕЛНО ПРИЧАСТИЕ 

1. СЪЩНОСТ

Днес една от най-завладяващите игри в света е футбо-
лът.

През 1823 г. в Англия възникнало едно разклонение на 
футболната игра. В училището на град Ръгби по време на 
игра един ученик изведнъж престанал да спазва правилата. 
Той хванал топката с ръце, държал я здраво и се втурнал 
към противниковата врата. Когато останалите играчи прео-
долели изненадата си, те си казали, че идеята на това мом-
че, което нарушило правилата, съвсем не е толкова лоша. 
Оттогава се развила нова форма на футбола. Наречена била 
на името на град Ръгби, където била създадена.

(Из „Детска енциклопедия 
за световната цивилизация, обичаи и нрави“)

Какви са подчертаните 
думи?

По какви граматични приз-
наци се изменят?

Какво е общото в морфем-
ния им състав?

Как авторът на текста вну-
шава, че описаните събития 
са отдавна отминали?

Миналото свършено деятелно причас-
тие означава признак от действие, из-
вършено в миналото.

Подчертаните форми са минали свършени де-
ятелни причастия. 

В тях се откроява характерната наставка -л. 
Могат да се изменят по род и число, както и 
да се членуват: хванал, хванала, хванало, хва-
нали, хваналия/ят и т.н.

2. ОБРАЗУВАНЕ НА МИНАЛО СВЪРшЕНО 
ДЕЯТЕЛНО ПРИЧАСТИЕ

Образува се, като се отстрани окончанието -х 
на глагола в 1 л. ед.ч., мин., св. вр. и се приба-
ви наставката -л. 

3. УПОТРЕБА

Миналото свършено деятелно причастие мо-
же да бъде: 
– сказуемо в изречението: Момчето наруши-
ло правилата.
– пояснение на име в изречението: Наруши-
лият правилата състезател.наруши(х) + л = нарушил 

откри(х) + л = открил 
каза(х) + л = казал
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МИНАЛО СВЪРшЕНО 
ДЕЯТЕЛНО ПРИЧАСТИЕ 

ЗНАЯ, че миналото свършено дея-
телно причастие означава признак от 
минало действие.
МОГА да образувам и употребявам 
миналите свършени деятелни при-
частия.

1. Образувайте минали свършени деятелни 
причастия от глаголите пея, играя, летя, 
рисувам, творя, майсторя, изследвам.

2. В кое изречение миналото свършено дея-
телно причастие НЕ е сказуемо? Как влияе 
това на правописа му?

А) Никой не разкрил тайната му.
Б) Те не реагирали на шегата му.
В) Неразбралият задачата ученик се притесни.
Г) Кралят не променил сериозното си изра-
жение по време на парада.

3. Препишете изреченията, като на празни-
те места поставите А или Ъ. Припомнете си 
правилото за писане на непостоянно Ъ.

А) Един страшен жребец изскочил из вода-
та, втурн...л се по брега, обиколил го и пак се 
гмурн...л в морето.
Б) Зеленото конче изцвилило толкова силно, че 
бурен вятър се понес...л над морските вълни.
В) Страшният морски жребец от ярост заб-
лъск...л земята с копитата си.
Г) Щом жребецът го зърн...л, спусн...л се към 
него като хала. 

4. Препишете изреченията, като изберете 
правилната форма на миналите свършени 
деятелни причастия.

– Госпожо Иванова, участвала/участвали ли 
сте друг път в подобно състезание?
– Господин Георгиев, избрал/избрали ли сте 
вече своя екип?
– Госпожо Стоянова, бихте ли подкрепила/ 
подкрепили участието на деца в този конкурс? 

5. Напишете формите за множествено чис-
ло на следните минали свършени деятелни 
причастия: търпял, видял, проумял, съзрял, 
стрелял, отговарял.

Ако се колебаете дали да поставите Я, или Е в 
причастието, проверете спрежението на глаго-
ла, от който то е образувано. Ако глаголът е от 
първо или второ спрежение, запишете Е, а ако е 
от трето спрежение, запазете Я: живял – живе-
ли, от живее, първо спрежение; блестял – блес-
тели, от блести, второ спрежение; но изговарял 
– изговаряли, от изговаря, трето спрежение.

6. Докажете, че причастията излъгал, тръс-
нал и отнесъл са написани вярно.

7. В кое изречение миналото свършено дея-
телно причастие е подлог?

А) Момъкът почистил и подредил къщата.
Б) Аз харесах приказката „Самонаказалите се 
злодеи“. 
В) Победилият винаги се радва на почести.
Г) Побелелият връх радваше очите.

8. На кой ред причастието е написано пра-
вилно?

А) През цялата нощ двамата старци не мигнали.
Б) Тъкмо в този момент влезла девойката.
В) Като изрекъла тези думи, девойката из-
скокнала навън.
Г) Не разпалилата се пещ опушваше стаята.

ДА УПРАЖНИМ!

Миналите свършени деятелни причастия се из-
ползват в учтивата форма винаги в множест-
вено число: Госпожо, Вие сте си купили нова 
блуза. Господине, Вие сте дошли много рано!
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МИНАЛО НЕСВЪРшЕНО 
ДЕЯТЕЛНО ПРИЧАСТИЕ 

1. СЪЩНОСТ 

Навярно хората отначало носели украшения, защото 
вярвали и се надявали, че така могат да придобият маги-
чески сили. Късче кехлибар, натъркано о козина или коса, 
може да привлича сухи листа – на хората това се струвало 
магия. Гердан от тигрови зъби навярно можел да даде на 
носещия го хитростта на голямата котка. Лапите на мечки-
те гризли трябвало да направят мъжа много силен.

Различните народи са имали доста различни пред-
стави какво разкрасява един човек и може да му донесе 
щастие. Но всички са се стремили чрез някакво усилие да 
разкрасят себе си.

„Детска енциклопедия за световната 
цивилизация, обичаи и нрави“

По какво подчертаните 
форми приличат на мина-
лите свършени деятелни 
причастия?

На кой въпрос отговарят?

Какво впечатление ос-
тавят тези форми – за 
еднок ратност или за пов-
торяемост на действия-
та?

Миналото несвършено деятелно при-
частие изпълнява служба на сказуемо 
в изречението.

В българския език има още едно минало при-
частие, което се образува с наставката -л.

То се използва най-често при описания на 
обстановка или пейзаж или при представяне 
на повтарящи се действия. Тези действия са 
много отдалечени по време от момента на го-
воренето и са предадени по чужди думи (най-
често в приказки или исторически текстове). 
Това причастие се нарича минало несвърше-
но деятелно причастие.

2. ОБРАЗУВАНЕ НА МИНАЛО НЕСВЪРшЕНО 
    ДЕЯТЕЛНО ПРИЧАСТИЕ

Образува се, като се отстрани окончанието -х 
на глагола в 1 л. ед.ч., мин. несв. вр. и се при-
бави наставката -л. 

стреля(х) + л = стрелял
Миналото несвършено деятелно причастие се 
изменя по род и число. Не се членува. (Защо?)
Тя мечтаела да види бялата лястовица. Те 
мечтаели за нови приключения.

мечтае(х)  + л = мечтаел       пее(х) + л = пеел
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МИНАЛО НЕСВЪРшЕНО 
ДЕЯТЕЛНО ПРИЧАСТИЕ Зад. 1. Образувайте минали несвърше-

ни деятелни причастия от глаголите 
нося, чета, свиря, плача.

● Във формите за множествено число на 
миналите деятелни причастия, образува-
ни от глаголи в първо или второ спреже-
ние, Я се заменя с Е.
● Формите за минало свършено и за ми-
нало несвършено деятелно причастие на 
глаголите от трето спрежение съвпадат.
● Като част от учтивата форма миналото 
деятелно причастие е винаги в множест-
вено число.
● Във формите на миналите деятелни 

причастия често се среща непостоянно 
Ъ.
● Отрицателната частица НЕ се пише 
винаги отделно от миналите деятелни 
причастия, когато изпълняват служба на 
сказуемо в изречението – Децата не гово-
рили. Децата не говорели. 
● Отрицателната частица НЕ се пише 
слято с миналото свършено деятелно 
причастие, когато то не изпълнява роля-
та на сказуемо – Неузрелите плодове са 
кисели.

3. ПРАВОПИС И УПОТРЕБА НА МИНАЛО СВЪРшЕНО
    И МИНАЛО НЕСВЪРшЕНО ДЕЯТЕЛНО ПРИЧАСТИЕ

1. Образувайте минали несвършени 
деятелни причастия от глаголите шия, 
играя, пиша, рисувам, желая, изследвам.

● Какъв извод можете да направите за 
формите на миналото свършено и на ми-
налото несвършено деятелно причастие, 
образувани от глаголи от трето спреже-
ние?

2. Образувайте формите за множестве-
но число на следните минали несвър-
шени деятелни причастия: плетял, го-
рял, стрелял, отговарял. 

3. Коя форма трябва да се използва в 
изречението – за минало свършено или 
за минало несвършено деятелно при-
частие? Защо?
Старците всяка сутрин (ходили/ходели) в 
гората за дърва

Когато образувате миналите несвършени 
деятелни причастия, задавайте въпроса 
Какво правел тогава?. Ако се колебаете 
дали да поставите Я, или Е в мн.ч. на при-
частията, проверете спрежението на глаго-
ла. Ако е от първо или второ спрежение, 
запишете Е: четял – четели; висял – висе-
ли, а ако е от трето спрежение, запазете Я: 
договарял – договаряли.

ЗНАЯ, че двете минали деятелни при-
частия се използват като сказуеми в 
текста.
МОГА да ги разпознавам, образувам,  
записвам и изговарям правилно.
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ДА УПРАЖНИМ!

1. Коя дума е излишна? Защо?

А) зреел 
Б) пеел
В) ходел
Г) пудел

2. Къде има грешка?

А) капнал
Б) изпекал
В) викнал 
Г) тръгнал 

3. Къде има грешка?

А) вървели
Б) деляли
В) заговаряли
Г) блестели

4. Коя дума НЕ е причастие?

А) видял
Б) живял
В) затворил 
Г) унил

5. Препишете причастията, като поправи-
те грешно написаните.

тръгнъл, описъл, внесъл, обрасъл, дошъл, из-
бягъл

● Кое правило ви помогна да поправите 
грешките?

6. Колко минали несвършени деятелни 
причастия има в текста?

Брадатият водач на щъркелите го отвел 
в своята колиба и рано на другата сутрин се 
отправили на риболов. Омърлушено седяло 
момчето над водата, мислело за майка си и от 
очите му течали сълзи.

А) пет
Б) четири
В) три
Г) две

7. Какви са по вид миналите деятелни при-
частия в изречението? Как ще се промени 
то, ако вместо като използвате винаги, ко-
гато? Какъв вид причастия ще използвате 
и защо? Напишете новото изречение.

Кончето, като чуло тези думи, мигом 
оживяло, изцвилило, подскочило и хвръкнало.

8. Препишете текста и подчертайте при-
частията в него. 

До пладне хвърковатото конче стигнало 
зъбатите върхове, а надвечер се понесло над 
морската шир. От време на време момчето 
поглеждало надолу – търсело с очи пясъците, 
но водата сякаш нямала край. Тук-таме над 
вълните пляскали риби като весла на лодки. 
Уплашило се момчето и тъкмо когато се ка-
нело да обърне кончето си назад, забелязало 
наблизо висок каменист бряг. По канарите на-
кацали ято бели птици. 

9. Препишете причастията и определете 
вида им. Напишете и формите им за мн.ч. 

Косъмът на атовете лъщял като чиста 
свила.

И този път князът успял да скочи овреме 
на брезата.

Като видяла кой влиза, царкинята хем се 
зарадвала, дваж повече се уплашила.

Когато царят остарял, отстъпил короната 
на зет си.

10. В коя позиция причастието е записано 
грешно?

Повдигнал (А) се таласъмът ни жив, ни 
умрял (Б) и едва се дотътрил (В) до тавана. 
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ДА НАПРАВИМ ПРОЕКТ

Проучете какви игри с топка са играели 
или играят още хората във вашия край. 
Опишете ги подробно. Запишете правила-
та им като инструкции, изгответе нагледен 
материал. 

ДА УПРАЖНИМ!

Като го видяли (Г) такъв, побратимите му 
взели да се подбиват с него, да му се смеят.

● Обяснете на какво се дължи грешката.

11. Прочетете текста и препишете по две 
минали деятелни причастия от всеки вид. 
Има ли лични глаголни форми в текста и 
в кое глаголно време са? Кое е наложило 
употребата им? 

През 1891 г. младежи от едно амери-
канско спортно училище скучаели по време 
на ежедневната си тренировка. Младият ка-
надски учител от училището Джеймс Ней-
смит решил малко да размърда момчетата, 
като им създаде повече емоции. Защо пък 
да не измислят нова игра? Скоро той раз-
работил своята идея. Високо на стените на 
спортната зала закачил две истински кръгли 
кошници, каквито кварталният продавач на 
зеленчуци използвал за пренасяне на прас-
кови. Разделил 18-те момчета на два отбора 
по 9 играчи; всеки отбор имал за задача да 
хвърли топката в кошницата на противни-
ковия отбор, а противниковите играчи тряб-
вало да попречат на това. 

Така била играна първата баскетболна 
среща в историята. Скоро след това броят на 
играчите бил съкратен на петима във всеки 
отбор и така се играе и до днес.

Баскетболът бързо се разпространил в 
много страни. 

12. Препишете текста, като поправите до-
пуснатите грешки.

И тъкмо когато неможел вече да трае и се 
готвил да разбие зида, да излезе на бял свят 
и да се запаси с нови храни, срока истекал и 
уреченият ден дошал. Пред измършъвелия 
Съботко застанъл архангел Михаил. Откаде е 
влязал, никой неразбрал.
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НЕИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ НА РЕЧТА.
НАРЕЧИЕ 

1. СЪЩНОСТ НА НАРЕЧИЕТО 

С треперещи ръце пробих малка дупчица в горния ляв 
ъгъл. Проврях желязната пръчка колкото може по-надълбо-
ко, но навсякъде попадах на тъмнина и празнота – явно по-
мещението беше пусто. Разширих малко дупката, проврях 
една свещ и надникнах. Горещият въздух, който излизаше 
от камерата, разклати пламъка на свещта.

Отначало не видях нищо. Но когато очите ми свик-
наха с тъмнината, в пелената от мъгла бавно се откроиха 
очертанията на предмети. Странни животни, статуи и зла-
то – навсякъде злато. Онемях от учудване. Лорд Карнавън 
нетърпеливо попита: „Виждаш ли нещо?“. Едва успях да 
промълвя: „Да, чудесни неща“.

(Из спомените на Хауърд Картър)

Каква информация дават 
подчертаните думи? 

Какви въпроси можете да 
зададете към тях?

С кои думи образуват сло-
восъчетания?

● Припомнете си кои са изменяемите и кои са 
неизменяемите части на речта.

Думата бавно отговаря на въпроса Как?. 
Образува словосъчетание с глагола се от-
кроиха: бавно се откроиха очертанията. 
Ако се промени числото на съществително-

Думи в изречението, отговарящи на въпро-
сите Кога? Къде? Как? Колко?, носят ин-
формация за времето и мястото на глаголно-
то действие, както и за начина и степента на 
протичането му.
Когато тези думи не се изменят по форма, те 
се наричат наречия и са една от петте неизме-
няеми части на речта в българския език. 
Освен глаголи наречията могат да поясняват 
съществителни имена (много хора), прилага-
телни имена (много хубава) и други наречия 
(много бавно). Те образуват словосъчетания с 
думите, на които посочват признак.

НАРЕЧИЕТО е самостойна неизменя-
ема част на речта, която посочва приз-
нак на глаголното действие, на друг 
признак или на предмет. То допълва ус-
ловията, при които протича действието 
– обстоятелства, време, начин, степен.

Признак на действието – много бързам. 
Признак на друг признак – много хубава.
Признак на предмет – много ябълки.

то име, с което е изразен подлогът, ще се 
промени формата на глагола (сказуемото), 
но не и думата бавно: бавно се открои 
очертанието. 
Думата бавно не се променя по форма и по-
казва характеристика на глаголното действие 
– как то се извършва.
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НЕИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ НА РЕЧТА.
НАРЕЧИЕ 

ЗНАЯ, че наречието е неизменяема 
част на речта. Уточнява времето, 
мястото, начина и степента, при кои-
то протича действието. 
МОГА да определям и да пиша пра-
вилно наречията.

Зад. 1. На кои въпроси отговарят наречията 
от текста навсякъде, едва, отначало?

2. ВИДОВЕ НАРЕЧИЯ

Според значението си наречията биват: 

За време – днес, утре, тогава и др.
За място – там, горе, долу, някъде и др.
За начин – бързо, бавно, изведнъж, никак и др.
За количество и степен – малко, много, вед-
нъж, дваж, триж и др.
За уточняване – сигурно, наистина, явно, ве-
роятно, особено, тъкмо и др.

Зад. 2. Какви са по вид наречията вярно, свет-
кавично, отстрани?

3. ОБРАЗУВАНЕ

Наречията се образуват:
От съществителни имена – утре, денем, но-
щем.
От прилагателни имена – бързо, весело, 
тъжно. 
От глаголи – тичешком, мълчешком.
От предлог + наречие – отгоре, засега, на-
вътре.
От предлог + съществително име – вкъщи, 
накуп, довечера, насън.

4. ПРАВОПИС

– Образуваните от прилагателни име-
на наречия се пишат с -нн-, ако формата на 
прилагателното име за мъжки род завършва 
на -нен- – пламенно, съвременно, непременно, 
постепенно и др.

– Повечето наречия, образувани с пред-
лози, се пишат слято – насреща, наслука, ная-
ве, насън, наляво и др.

Изключения: от време на време, от ляво 
на дясно, от горе до долу, от къде на къде, от 
тук до там.

– С тире се пишат наречия като тук-там, 
насам-натам, кажи-речи, току-що, еди-как 
си и др.
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8. Прочетете откъса от произведение на 
Емилиян Станев. Препишете го, като от-
страните наречията. Каква е разликата 
във въздействието между оригиналния и 
трансформирания текст? Какъв извод за 
употребата на наречията ще направите?

Над горите се лееше лунната светли-
на, обвиваше ги в унило, прозрачно було. 
Тук-там се белееха стъблата на вековни-
те букаци, някъде меко лъщяха върховете 
им, другаде светлината проникваше във 
вътрешността на леса и осветяваше някоя 
полянка. Струваше ми се, че духа топъл 
вятър от тия сухи ветрове, които идат от 
африканските пустини, но вятър нямаше. 
Задухата стоеше неподвижно. Гръмко и 
често се обаждаха улулиците, пронизливо 
пищеше кукумявката от покрива на хижа-
та, някак необикновено ярко горяха звез-
дите и сияеше зенитът.

(Из „Еленът със седефените рога“)

9. Препишете наречията от текста, като ги 
подредите в колонки според вида им.

Осмото размишление
се отнася до приятелството
Не зная дали ми вярвате, или не, но завиж-

дам на Точица. Рядко се представя на човек по-
добен случай да бъде полезен на приятеля си. 
И колко рядко може да се изпълни толкова тай-
но една приятелска услуга! Господин Бремзер 
няма да пише писмо на майката на Антон. 
Господин Бремзер няма да хока вече момчето. 
Отначало Антон ще се учуди, после ще се за-
радва, а Точица тайно ще потрива ръце. Нали 
тя знае как се е стигнало до това! Ако не беше 
тя, работите щяха да се объркат.

Но Антон няма да узнае нищо. Точица не 
се нуждае от благодарност. Награда за нея е са-
мата постъпка. Всичко останало не би увели-
чило, а по-скоро би намалило радостта ѝ.

Пожелавам на всекиго от вас такъв до-
бър приятел! И ви пожелавам също така 

1. В кое изречение е употребено наречие за 
място?

А) Само Пифке поизлая малко.
Б) Спусна се бегом надолу по улицата.
В) Човекът огледа стаята доста внимателно.
Г) Най-сетне тя се съвзе и повика помощ.

2. Кое твърдение е вярно за изречението Лу-
иза поглежда изкосо нататък към елегант-
ната дама?

А) В изречението има едно наречие. 
Б) В изречението има две наречия.
В) В изречението няма наречие.
Г) В изречението има наречие за време.

3. В кое изречение НЯМА наречие?

А) Детето тежко си поема дъх.
Б) Момичето поклаща отрицателно глава.
В) Чу се неговото фалшиво пеене.
Г) Оправданието му звучи фалшиво.

4. На кой ред има грешка?

А) Вкъщи никой не ме чака.
Б) Отзори до мрак следваше пътя.
В) От време на време побеждаваме.
Г) Криво-ляво ще влязат в пътя.

5. Препишете в тетрадките си само наре-
чията, които са написани вярно.

на сън, наум, презглава, временно, писменно, 
пламенно, съвремено, наяве, надоло, по труд-
но, отвреме на време

● Ако се затруднявате, използвайте право-
писен речник.

6. От текста „Из спомените на Хауърд Кар-
тър“ препишете всички наречия и определе-
те вида им.

7. Включете в свои изречения наречията, 
които открихте в зад. 6.

ДА УПРАЖНИМ!
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ЗАПОЗНАЙ СЕ С ДУМИТЕ:

случай да му окажете приятелски услуги, 
без той да узнае. Помъчете се да разберете 
колко щастлив е човек, когато прави другите 
щастливи.

(Ерих Кестнер, „Антон и Точица“)

● В 5 изречения изложете размислите си за 
приятелството.

10. Посочете наречията в следните прави-
ла за здравословен начин на живот.

Унило – тъжно, нажалено.
Безкористно – без търсене на материална из-
года.
Проклятие – клетва, ругателни или обидни 
думи, с които изразявам негодувание, осъж-
дане.
Зенит – най-високата точка на видимата не-
бесна сфера.

ДА УПРАЖНИМ!

● Какви правила за своя ученически жи-
вот бихте написали? Употребихте ли наре-
чия? Кое наложи употребата им?

11. Съставете текст от 5 – 6 изречения на 
тема „По-добре късно, отколкото никога“.

12. Потърсете в интернет и запишете 5 
пословици, в които са употребени наречия.

ПРАВИЛА ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ

ПО-МАЛКО
ГАЗИРАНИ НАПИТКИ

ПО-МАЛКО
ТЕЛЕВИЗИЯ

ПО-МАЛКО
ЧИПС

ПОВЕЧЕ
ПЛОДОВЕ

ПОВЕЧЕ
ЗЕЛЕНЧУЦИ

ПОВЕЧЕ
СПОРТ

ПОВЕЧЕ
КОМУНИКАЦИЯ

ПО-МАЛКО
КИНО
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НЕИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ НА РЕЧТА.
ПРЕДЛОГ

1. СЪЩНОСТ 

Прочетете двойките изречения и отговорете на въпро-
сите.
Тръгнаха за село в 15,00 часа.
Тръгнаха от село в 15,00 часа.

Подаръкът е от баща му.
Подаръкът е за баща му.

Кои думи променят смисъ-
ла на изреченията в двой-
ките?

Променят ли се по форма 
тези думи?

Предлогът:

● е неизменяема част на речта;
● служи за връзка между думите;
● изразява отношения на притежание, 
посока, предназначение, време, произ-
ход и др.

Замяната на за с от променя смисъла 
на изреченията. В първата двойка дви-
жението в посока приближаване е за-
менено с посока на отдалечаване.
Във втората двойка изречения за и от 
променят смисъла от произход (от) 
към предназначение (за).

Думи, които не се променят по фор-
ма и показват отношенията между 
отделните думи в словосъчетание 
или изречение, се наричат предлози.
пиша на мама, пиша с молив, пиша 
до късно, пиша от сутринта, пиша 
за пирамидите 

2. ПРАВОПИС И УПОТРЕБА

Предлози са – на, без, в, до, зад, от, с, пред, 
към, над, под, през, след, сред, срещу, меж-
ду, върху, по, из и др.
Припомнете си кога се пише в и кога – във, 
кога се пише с и кога – със!
– Пред думи, започващи с в или ф, предлогът 
в се удвоява – във: във влака, във фурната.
– Пред думи, започващи със з или с, предлогът 
с се удвоява – със: със сладолед, със земята. 

Предлогът на е най-употребяваният предлог 
в българския език, с най-много значения. 
Трябва да се избягва многократното му пов-
торение в едно изречение, като се заменя с 
друг предлог или се променя изречението.
Например: обсъждане на поведението на 
учениците на изпита – обсъждане на пове-
дението на учениците по време на изпита; 
обсъжда се поведението на учениците по 
време на изпита и др.

ЗНАЯ, че предлогът не се променя 
по форма и служи за своеобразна 
връзка между думите, като означава 
различни отношения между тях.
МОГА да употребявам правилно пред-
лозите в устната и в писмената реч.



1. Прочетете текста и препишете подчертани-
те словосъчетания. Обяснете какви са като 
части на речта думите, свързани с предлози.

От вчера за днес – идеи за забавления
(Древните египтяни обичали историите.
Особено тъжните, но с щастлив край. Ето 
една от тях, намерена в стар ръкопис.)

Когато се родил принц Рамсид, богинята 
на съдбата го навестила в люлката. „Това дете 
ще бъде убито от крокодил, змия или куче“ – 
казала тя.

Царят – баща му – много пазел момчето, 
но когато то пораснало, напуснало дома си 
и се отправило да търси красивата сирийска 
принцеса. Който успеел да се изкачи на ку-
лата, в която била затворена, щял да спечели 
ръката ѝ и да се ожени за нея.

Разбира се, Рамсид спечелил състезание-
то и се оженил за принцесата.

Той живял щастливо, но го нападнала 
змия. Успял да избяга от нея в морето и се 
спасил.

● Довършете историята от упр. 1, защото 
краят на ръкописа е изчезнал.

2. Препишете изреченията и попълнете 
празните места, като се ръководите от пра-
вилото за правопис на с или със, в или във.

Душата му се изпълни … радост и задо-
волство, сякаш се връщаше от хубаво пред-
ставление … театъра. 

През това време старата мечка се вслуш-
ваше … всеки звук, … всеки шум и … очите 
ѝ горяха загриженост и свирепа готовност за 
борба. 

Щом настъпи пролетта и мравуняците 
на едрите планински мравки се показаха под 
снега, мечката започна да води ... себе си ме-
четата и да ги учи да ядат мравки. 

НЕИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ НА РЕЧТА.
ПРЕДЛОГ

ДА УПРАЖНИМ!

3. Попълнете всички възможни предлози, 
с които изречението изразява завършена 
мисъл.

Изтичах бързо .... училище.
Сложих книгата .... масата.
Купих картичка .... мама.

4. Препишете подчертаните словосъче-
тания. Запишете какви отношения изра-
зяват предлозите в тях – за притежание, 
средство, място, причина и др.

Кълвачът пробиваше кората на гнилите 
дървета. Оттам изваждаше с острия си език 
разни червейчета и личинки. След него пъл-
зяха горските зидарки. Те изяждаха това, кое-
то той не беше успял да забележи. Синиге-
рите се боричкаха и гонеха за някое мъничко 
зрънце. Невидими и тихи, кралчетата търсеха 
храна по шишарките на боровете и по семе-
ната на елите. 

(Емилиян Станев)

5. Открийте грешките, допуснати от слу-
жителка на жп гара при употребата на 
предлози в следното съобщение. Препише-
те правилно.

Уважаеми пътници, влакът на София 
тръгва в първи коловоз. На крайна гара прис-
тига на 17 часа. Приятно пътуване!

6. Редактирайте изреченията, за да избег-
нете повторенията на предлозите.

Исках да попреча на създаването на таки-
ва лехи в градината на квартала.

Избирането на председател на ученичес-
кия съвет на училището е сложен процес.

7. Предложете синонимни варианти на 
следващите изрази. Образец – Ивановата 
кутия – кутията на Иван
дървена кутия, ягодово сладко, чаен сервиз, 
дядовото внуче, славеева песен, шоколадово 
блокче
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Рила има типичен планин-
ски климат. На връх Мусала 
(2925 m) падат 2000 mm вале-

жи годишно, като 80% от тях са от сняг. Там 
са измерени най-ниските температури за пла-
нината – абсолютна минимална температура 
–31,2°. Абсолютната максимална температу-
ра е 18,7°С. Отрицателните температури се 
задържат средно около 9 месеца, като често 
продължават до края на юни. Устойчиво по-
вишаване на температурата се наблюдава към 
средата и края на юли. 

(Уикипедия)

Т.1 Т.2

1. Кой е предметът на общуването в тексто-
вете? Каква е целта на всеки от тях?

2. Определете речниковото и граматично-
то значение на думите благата и мир от 
Текст 1.

3. Посочете на коя дума е омоним думата 
благата.

4. Запишете синоними на откривам и анто-
ним на далеко.

1 Отсенение – разновидност на багра или звук, мисъл, значение; отсянка, нюанс.
2 Смарагд – тъмнозелен скъпоценен камък.
3 Къделя – известно количество вълна, памук, подготвено да се постави на хурка; къделяст (къ-
делест) – който е като къделя.

Времето днес беше прекрасно; слънце-
то безпрепятствено заливаше с лъчите си тоя 
зелен планински мир и хвърляше яркозелени 
отсенения3 в тъмносмарагдовия4 фон на го-
рата. Според завоите на пътя ни сегиз-тогиз 
ни се откриваше зелената гола капа на някой 
върх, изпъкнал из гъстите гори, далеко в бла-
гата синина на небето. Но най-после, къде 
четири часа подиробед, горните части на ур-
вите се застлаха с прозрачна мъглица, сиви 
къделясти5 облаци бързешката запъплиха из 
гънките на урвите, съвсем затулиха кръгозора 
и небето и заваля дъждец… 

(Иван Вазов, 
„Великата Рилска пустиня“)

ОБОБЩИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ: 
ДУМАТА В ИЗРЕЧЕНИЕТО 
И В ТЕКСТА
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5. Прочетете значенията на думата стар. 
Съставете изречения с всяко от тях.

стар прил. 1. Преживял доста години. 2. Кой-
то съществува отдавна. 3. Употребяван, вехт. 
4. Запазил се от предишни, отдавнашни вре-
мена. 5. Отживял времето си. 

6. Запишете синоними и антоними на ду-
мата стар.

7. Докажете, че думите брак и чест имат 
омоними. Напишете значенията им, като 
използвате тълковен речник.

8. Направете морфемен анализ на думите 
мъглица и откриваше.

9. Образувайте сложни думи от думата 
връх с помощта на остър и тъп. Комен-
тирайте формите им с оглед на звуковите 
промени.

10. Препишете думите с преносно значение от 
откъса от разказа „Хитрец“ на Елин Пелин.

Баирите намръщено се гледаха един друг. 
Гората мълчеше. Из храстите се белееше раз-
пръснато вкаменело стадо от канари. Една 
креслива сойка прехвръкна, присмя се на 
това мълчание и отлетя нанякъде.

11. Препишете местоимения от Текст 1 и 
Текст 2. Направете им морфологичен разбор.

12. Определете времето на глаголите в 
Текст 1. Кое е наложило употребата на раз-
лични глаголни времена? 

13. Препишете 5 наречия и 5 предлога от 
двата текста.

14. Препишете неличните глаголни форми 
от текста и определете вида им. Кое налага 
употребата на причастия в текста?

За едно дете пещерата е място, което 
крие или чудовище, или скрито съкровище. 
За древните хора обаче пещерата освен дом 
била и своеобразна изложбена зала. В галери-
ите ѝ обикновено разполагали изображения 

на мечки, риби, бизони, коне, мамути. Древ-
ните хора гравирали рисунките в скалата. 
После ги запълвали с боя. Боите се правели 
от естествени съставки – пръст и растения, 
които им придавали червен, жълт или черен 
цвят. Древните хора ги втечнявали с животин-
ска мазнина и наслагвали с четка от листа и 
клонки, с парче кожа, мъх или дори с пръсти.

ЕЗИКОВА БЪРКОТИЛНИЦА

1. Препишете текста, като поправите 
гре ш ните твърдения.

Изменяемите части на речта в българския 
език са шест – съществително име, прилага-
телно име, местоимение, наречие, предлог и 
глагол. Глаголът се спряга по лице, число, род 
и време. Спреженията са четири, а към кое от 
тях принадлежи глаголът, се определя от фор-
мата му за 1 л. ед.ч., сег. вр. Това е и основна-
та форма на глагола. От глагола се образуват 
нелични глаголни форми – причастия и пред-
лози. Наречието няма самостойна употре-
ба в изречението. В зависимост от звуковия 
състав и лексикалното си значение думи от 
един и същи клас могат да бъдат синоними, 
антоними, омоними. В морфемния състав на 
сродните думи се повтаря една морфема – 
представката.

2. Докато гледал любимия си футболен от-
бор, ваш връстник се опитвал да напише 
домашната си работа – съчинение на тема 
Следобед в парка. Прочетете какво се е по-
лучило. Помогнете от тази езикова бърко-
тилница да се получи текст, подчинен на 
зададената тема.

Чудесен ден! Само за разходка! Отпра-
вихме се към парка. А там – алеи, фонтан, 
зоологическа градина. Гооол! Хайде нашите! 
Застояхме се на площадката за бадминтон! 
Страхотна игра! Хей, съдията, къде гледаш? 
Удар! Може би гол?

Боровата гора привличаше погледа ни 
със зеленината си. Хайде, агитката! Чуваха 
се песните на разни птичета, а пък катерич-
ките… Ритай към вратата! О, засада! Горди 
пауни, предизвикателно разперили опашки. 
Я, тигри! Папагали? 
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ЕЗИКОВИ ЕДИНИЦИ. 
ИЗРЕЧЕНИЕ



ЕЗИКОВИ ЕДИНИЦИ. 
ИЗРЕЧЕНИЕ

ТРЕТИ РАЗДЕЛ: 
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ЕЗИКОВИ ЕДИНИЦИ. ИЗРЕЧЕНИЕ

Семейството на Слънцето

Представете си огромно черно простран-
ство. Слънцето се движи през него, като ув-
лича със себе си множество по-малки тела – 
планети, астероиди, комети, метеори и малки 
молекули газове. Слънцето и неговите „прид-
ружители“ ние наричаме Слънчева система. 
Астрономите посочват осем планети в нея. 
Третата по големина е Земята. Наскоро уче-
ните откриха и няколко нови небесни тела. Те 
приличат на планети, но са по-малки от осем-
те основни.

Слънцето е звездата в центъра на Слън-
чевата система. То представлява почти идеал-
на сфера, съставена от гореща плазма и маг-
нитни полета. Предоставя светлина и топли-
на на Земята.

Т.1

Т.2 Слънце 

Като мило братче
слънчицето грее, 
никога не плаче, 
всякога се смее. 

Сутрин рано става –
изпреварва всички,
мие се тогава
в бистрите рекички.

В цъфналите вишни
с бял пешкир се трие.
като него – виж ни,
мием се и ние!

В нашия прозорец
слънцето наднича,
ранобудни хора
слънцето обича! 
 (Асен Босев)

Т.3

Спортен клуб „Слънце“ празнува 10-ия си 
рожден ден. Каним всички бивши и настоящи 
възпитаници на среща и демонстрация тази 
вечер от 19 ч. на градския стадион.
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Частите на речта и граматичните им приз-
наци.

Главните части на изречението са подлог и 
сказуемо.

Особеностите на простото изречение.

Видовете изречения по цел на изказване.

Като използвате текстовете:

Дайте примери за различни части на речта 
от текстовете.

Посочете примери за подлог и сказуемо.

Колко прости изречения открихте в Текст 1, 
Текст 2 и Текст 3?

Определете какви видове изречения по 
цел на изказването са употребени в трите 
текста.

1. Кой текст въздейства върху настроение-
то ви? 
2. Кой текст представя конкретни факти и 
знания?
3. Защо спортният клуб се нарича „Слън-
це“?
4. Има ли връзка между трите текста?

КАКВО ЩЕ НАУЧА В ТОЗИ РАЗДЕЛ

1. Кои са второстепенните части 
 на изречението. 
2. Как да ги откривам в изречението.
3. С какви части на речта се изразяват.

КАКВО СЪМ НАУЧИЛ/А ДОСЕГА

4. Как да употребявам правилно главните и 
 второстепенните части на изречението.
5. Как да откривам грешките при употре-
 бата на главни и второстепенни части 
 и да ги редактирам.
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ГЛАВНИ ЧАСТИ В 
ПРОСТОТО ИЗРЕЧЕНИЕ

Кои са главните части на из
речението?

Открийте подлога и сказу
емото в първите четири 
изречения.

Какви въпроси използвах те, 
за да откриете сказуемото 
и подлога? 

Запишете сказуемите и 
под лозите в две колони.

● Сказуемото и подлогът са главни части 
на изречението.
● Сказуемото откриваме с въпроса Какво 
прави?. 
● Подлога откриваме с въпроса Кой из-
вършва действието?.

1. ГЛАВНИ ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО

Слънчевата система представлява група от астро-
номически тела. Тя включва Слънцето и другите обекти 
около него. Астрономите посочват осем планети в нея. 
Третата по големина се нарича Земя. Наскоро учените 
откриха няколко нови небесни тела. Те приличат на пла-
нети, но са по-малки от осемте основни. 

Човекът винаги мечтаел да стигне до Слънцето.

Какво прави? – представлява – Това е сказуемото.
Кой представлява? – Слънчевата система – Това е под-
логът, който е разширен с пояснение.

Подчертаваме сказуемото в изречението с 
две успоредни прави (=), а подлога – с 
една права линия (—). 

Слънчевата система представлява група от ас-
трономически тела.—=
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Подлогът в изречението може да се изразя-
ва с различни имена – съществително име, 
прилагателно име, числително име, местои-
мение. Той може да стои на различни места 
в изречението.
Сказуемото се изразява с глагол или мина-
ли причастия.

2. ИЗРАЗяВАНЕ НА ПОДЛОГА И СКАЗУЕМОТО 
    С РАЗЛИЧНИ ЧАСТИ НА РЕЧТА

Разгледайте думите, с които са изразени подло-
зите и сказуемите. Какви части на речта са те? 
Слънчевата система – прилагателно име и 
съществително име (словосъчетание)
тя – лично местоимение
астрономите – съществително име
третата – числително име
представлява  – глагол
мечтаел – мин. несв. деят. причастие
Определете граматичните им признаци.
Образец: система – същ. име, ж.р. ед.ч.,
нечленувано

В изречението подлогът може да стои:
– в началото: Астрономите посочват 8 плане-
ти в нея.
– в средата: Съвсем неочаквано спътникът из-
лезе от орбита.
– в края: В центъра на Слънчевата система 
стои Слънцето.

ЗНАЯ, че подлогът и сказуемото са 
главните части на изречението.
Подлозите в едно изречение може да са 
два или повече. Те се изразяват с раз-
лични части на речта. Сказуемото се 
изразява с глагол или минали деятел-
ни причастия.
МОГА да членувам правилно подлози-
те от мъжки род с -ЪТ/-ЯТ. 

3. УПОТРЕбА НА ИМЕНАТА КАТО ПОДЛОЗИ   
    В ИЗРЕЧЕНИЕТО
Употребените като подлози имена от м.р. 
ед.ч. се членуват с пълен член -ЪТ/-ЯТ.
Астрономът откри нова звезда.
Изследователят представи своето ново откри-
тие.
Ако подлогът има пояснение, то се членува 
с пълен член.
Старият астроном откри нова звезда.

Лесен начин да открим подлога, за да го 
членуваме правилно, е като заместим името 
(словосъчетанието) с местоимението ТОЙ и 
прочетем изречението.
Той (астрономът; старият астроном) откри 
нова звезда.

Подлогът и сказуемото се съгласуват по род 
и число.
Астрономът (ед.ч.) наблюдава (ед.ч.) звезди-
те./Астрономите (мн.ч.) наблюдават (мн.ч.) 
звездите. 
С кратък член независимо от службата си в 
изречението се пишат прозвища и прякори от 
м.р. ед.ч.
Апостола излезе незабелязано от къщата. 

С пълен член -ЯТ се членува подлогът от 
м.p. ед.ч., изразен със:

● съществителни имена, назоваващи лица, 
с наставки -ар/-яр и -тел: лекар, пекар, ог-
няр, коняр, ръководител, преподавател; 
● съществителни имена, означаващи пред-
мет, с наставка -тел: нагревател, предпази-
тел;
● съществителни имена, които завършват 
на й: герой – героят, завой – завоят.

Зад. 1. Направете морфемен анализ на същ-
ествителните имена лекар, нагревател, крал.

Подлозите в едно изречение може да са два 
или повече.

– Приливите и отливите зависят от фазите 
на Луната.



ДА УПРАЖНИМ!

1. Прочетете стихотворението „Слънце“ от 
Асен Босев на стр. 90. 

– Открийте подлога и сказуемото в изречения-
та.
– С коя част на речта е изразен подлогът?
– Посочете пример за членуване на подлога.
– Обяснете как се съгласуват подлогът и ска-
зуемото.

2. Прочетете изреченията. Определете час-
тите на речта, с които е изразен подлогът. 
Посочете мястото му в изречението.

Юпитер представлява голямо кълбо 
от газове. Планетата носи името на вър-
ховния римски бог. Тя е най-голямата в 
Слънчевата система. Около Юпитер кръ-
жат петдесет луни. Изцяло с лед е покрит 
спътникът му Европа. Двама кацат на Лу-
ната през 1969 г.

4. Препишете изреченията, като членувате 
подлозите. Обяснете в кои случаи употре-
бихте -ЯТ.

Вървял сиромах... и си подсвирквал 
с уста. Път... се извивал покрай скалите. 
Ден... бил горещ, но човек... не спирал. 
Приятел... му все още не го настигал, зато-
ва селянин... седнал под едно дърво да го 
почака. 

5. Попълнете с подходящата дума мястото 
на подлога в изреченията.
ти, спортистът, умни, първи, самолет

...................... тренира.

...................... си мълчат.

...................... кацна.

...................... влизаш.

...................... са на почетната стълбица.
 

6. Препишете текста и поправете грешките.

Небесния купол е обсипан през ноща с 
звезди. Те са сабрани в големи купове, наре-
чени галактики. За да ги изучават, учените из-
ползват телескопът. 

ЮпИТЕР

3. Препишете изреченията, като изберете 
правилния определителен член. Обяснете 
своя избор.

Момъка/ът поел към дома/ът на старицата.
Царския/ят син се прицели с лъка/ът в хала-
та.
През нощта змея/ят влязъл в двореца/ът за 
царската дъщеря.
Юнака/ът извадил меча/ът си и замахнал към 
ламята.
Зимния/ят вятър свиреше пронизително в ко-
мина/ът.
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● Обяснете кои правила са нарушени.



Има десет съществителни имена, които се 
членуват с -Я/-ЯТ: цар, крал, кон, път, ден, 
сън, зет, огън, нокът, лакът. 

Кралят погали коня по дългата грива.

● Съставете изречения с другите думи от 
тази група.

ЗНАМ ПОВЕЧЕ

Астроном – учен, който се занимава с изуча-
ване на звездите.
Галактика – гигантска система от звезди и 
междузвездна материя.
Телескоп – астрономически инструмент за 
наблюдаване и изучаване на небесните тела. 

ЗАПОЗНАЙ СЕ С ДУМИТЕ:

ДА УПРАЖНИМ!

10. Съставете текст по картинката. Под-
чертайте подлозите и сказуемите в изрече-
нията.

7. Поправете грешките в членуването, за 
да се избегне двусмислица в изреченията.

Урокът учи ученика. Корабът управлява 
капитана. Докладът прочете учения. Днев-
никът взе учителя. Лаптопът поправи тех-
ника.

8. Съставете изречения и употребете като 
подлози и сказуеми думите остров, буря, 
кораб, ние, птиците; се губи, учим, летели, 
плава, вилняла.

● Постарайте се местата на подлозите в из-
реченията да са различни. 
● Как съгласувате сказуемото с подлога?
● Преобразувайте изреченията, като разши-
рите подлозите с пояснения. Каква промя-
на в членуването настъпва?

9. Съставете изречения, в които да упо-
требите различни имена като подлог в из-
речението. Дайте примери за членуване с 
пълен член. Употребете като сказуеми гла-
голи и причастия.
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ВТОРОСТЕПЕННИ ЧАСТИ В 
ПРОСТОТО ИЗРЕЧЕНИЕ 

Определете главните час
ти на изреченията.

В кое изречение има повече 
от един подлог?

Кои думи и изрази поясня
ват главните части в изре
ченията?

1. ВТОРОСТЕПЕННИ ЧАСТИ В 
    ИЗРЕЧЕНИЕТО

Второстепенните части в изречението се де-
лят на две групи:

● едната пояснява подлога;
● другата пояснява сказуемото.

Да определим кои думи поясняват подлога и 
кои – сказуемото.

1. изр. – с животинския и растителния си 
свят пояснява сказуемото впечатлява – с как-
во точно впечатлява Африка.
2. изр. – там пояснява сказуемото живеят 
– допълва информацията къде точно живеят 
тези животни.
3. изр. – обширните пасища, тропическите 
гори поясняват сказуемото обитават – допълват 
кои точно пространства обитават животните.
4. изр. – най-дългата река пояснява подлога 
Нил – допълва каква е реката.
5. изр. – най-голямото африканско пояснява 
подлога езеро – какво е езерото.

Второстепенните части поясняват 
ПОДЛОГА или СКАЗУЕМОТО в изре-
чението.

Африка впечатлява с животинския и растителния си 
свят. Там живеят слонове, носорози, лъвове, леопарди и дру-
ги животни. Те обитават обширните пасища или тропичес-
ките гори. В Африка се намира и Нил – най-дългата река в 
света. Най-голямото африканско езеро се нарича Виктория.

Освен главните части (подлог и сказуемо) в 
изречението може да има и други части. Те 
са свързани по смисъл и по правилата на 
езика с главните части, като ги поясняват.
Наричаме ги второстепенни части.

Когато определяме главните и второсте-
пенните части на изречението, правим 
синтактичен анализ.
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Без второстепенните части изречението 
може да съществува, но текстът губи своя-
та пълнота и цялост.
С използването на второстепенните части 
информацията става по-пълна, ясна и точна.

2. РОЛяТА НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ ЧАСТИ

Саваната представлява обширно простран-
ство, покрито с тревиста растителност и с рядко 
срещани дървета и храсти. Саваните са разпо-
ложени на север и на юг от влажните екватори-
ални гори. Те имат два годишни периода – сух и 
дъждовен. Някога в саваната са живеели ками-
ли, антилопи, лъвове и жирафи. Днес те обита-
ват само специални паркове и резервати.

Прочетете изреченията от текста само с глав-
ните части, които са подчертани.

Какви промени в смисъла на текста настъп-
ват? Каква информация се губи?

Зад. 1. Напишете пояснения към подлога и 
другите части в следните изречения. Използ-
вайте въпросите в скобите.

(Какъв?) Кораб плава в (Какви?) води на 
(Какво?).
Пирамидата (Чия?) е построена с (Колко?) 
труд.

Зад. 2. Напишете пояснения към сказуемото в 
следните изречения.

Бурята утихна (Как?).
Пирамидата е построена (Кога?).

ЗНАЯ, че второстепенните части пояс-
няват подлога или сказуемото.

Т.1

МОГА да определям кои второстепен-
ни части поясняват подлога и кои
поясняват сказуемото.
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ДА УПРАЖНИМ!

5. Пояснете сказуемото в изреченията, като 
посочите къде, кога и как се извършва дейст-
вието.

Къде? Кога? Как?
1. Дъждът заваля...
2. Трамваят спря...
3. Детето влезе...

6. Прочетете текста.

Египетският народ развил велика цивилизация. 
След 2600 г. пр.Хр. в Египет построили мно-
го пирамиди. В строителството им участвали 
хиляди роби. 

● Определете подлога и сказуемото във вся-
ко изречение.
● Определете кои думи поясняват подлога 
и кои думи поясняват сказуемото.

1. Кое твърдение е вярно? 

Второстепенните части:
А) поясняват само подлога
Б) поясняват само сказуемото
В) поясняват подлога и сказуемото
Г) не поясняват главните части

2. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

А) Подлогът е главна част на изречението.
Б) Второстепенните части поясняват само 
под лога в изречението.
В) Сказуемото е главна част на изречението.
Г) Второстепенните части поясняват главни-
те части на изречението.

3. Напишете пояснения към подлога в 
следните изречения.

Ученикът чете книга.
Птицата запя в гората.
Облаци покриха небето.
В стаята влезе директорът.
Образец: Учителят получи награда./Новият 
учител получи награда. 

● Как членувахте пояснението в първото и 
в последното изречение? Защо?

4. Напишете пояснения към сказуемото в 
следните изречения. 
Силната буря утихна.
Построяването на пирамидата приключи.
Нощният влак потегли.
Бялата яхта акостира.
Образец: Лятното слънце се показа./Лятно-
то слънце се показа зад облаците.

● Какви части на речта използвахте? 



99

7. Опишете природна картина с 4 – 5 прос-
ти изречения, съставени само от подлог и 
сказуемо. Разширете главните части с по-
яснения. Сравнете двата текста.

8. Съставете кратък текст по избор на тема 
„В зоопарка“ или „Когато погледна звезда...“. 
Посочете кои са поясненията на подлога и 
на сказуемото в него.

9. Разширете подлога и сказуемото в изре-
ченията така, че да се изрази противопо-
ложна мисъл. 

Коментаторът говори.
Лекоатлетът скочи.
Влакът потегли.
Птичката запя.
Образец: Новият коментатор говори тихо./ 
Старият коментатор говори високо.

● Направете изводи за ролята на второсте-
пенните части.

10. Прочетете двата анекдота. Преразка-
жете ги писмено в сегашно време. Подчер-
тайте подлозите в изреченията. Кои въпро-
си зададохте?

– Иванчо, защо в съчинението ти има 
толкова празни места? 

– Място за реклами, госпожо.

Учителката пита Иванчо:
– Иванчо, кажи как е бъдеще време на 

глагола прозявам се?
– Спя.

ДА УПРАЖНИМ!
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Кои са главните части в 
простите изречения?

Кои думи поясняват сказуе
мото?

Каква роля имат тези пояс
нения в изречението?

1. ДОПЪЛНЕНИЕТО 
   КАТО ВТОРОСТЕПЕННА ЧАСТ

ДОПЪЛНЕНИЕ

Океаните влияят върху живота на нашата планета. Те 
осигуряват риба за прехраната ни. Овлажняват въздуха.
Образуват облаци. Океанските течения променят климата. 
Те пренасят топлинна енергия. 

Океаните се изучават от океанолозите.

В първото изречение думата живота пояс-
нява сказуемото влияят. Тя назовава обекта, 
върху който се извършва действието.
Във второто изречение сказуемото осигуря-
ват се пояснява от думата риба. Тя назовава 
обекта, към който е насочено действието

Второстепенна част, която пояснява сказу-
емото и назовава обекта, към който е на-
сочено действието, се нарича допълнение.

2. СЪЩНОСТ НА ДОПЪЛНЕНИЕТО

Допълнението:
• е второстепенна част на изречение-
то;
• пояснява сказуемото;
• се открива с въпросите Какво? Що? 
Кого?, зададени със сказуемото;
• се подчертава с две прави и една 
наклонена черта.

Да продължим с разбора на изреченията:

Овлажняват въздуха. – Какво/Що овлажня-
ват? – въздуха. Думата въздуха е допълне-
ние.
Образуват облаци. – Какво/Що образуват? – 
облаци. Думата облаци е допълнение.

Довършете анализа сами.Вятърът разпръсна облаците.
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Зад. 1. Прочетете изреченията. Допълненията 
в тях са подчертани. С кои въпроси ги откри-
ваме? Запишете ги.

1. Вулканите изригват лава. 
2. Алпинистът покори върха. 
3. Художникът нарисува картина. 
4. Учениците се запознаха със спортиста.
5. Момчетата разговарят за футбол.
6. Лунната гравитация предизвиква приливи-
те и отливите.

● Колко допълнения има в последното из-
речение? 
● Разгледайте изречения 4 и 5. Сигурно 
забелязахте, че в тях преди допълненията 
има предлози. Посочете ги.

Допълнението може да се свързва със ска-
зуемото пряко (без предлог) и непряко (с 
предлог).

ЗНАЯ, че допълнението пояснява сказу-
емото. 
То се свързва пряко (без предлог) или 
непряко (с предлог) със сказуемото. До-
пълненията в изречението могат да са 
няколко. Изразяват се с различни части 
на речта. 
МОГА да откривам допълнението с 
въпросите Кого? Какво? Що? и сказу-
емото. Членувам правилно в изрече-
нието допълнението от м.р. ед.ч. с -А/-Я.

3. УПОТРЕбА И ПРАВОПИС 
    НА ДОПЪЛНЕНИяТА

Зад. 2. Открийте допълненията. Помогнете 
си с въпросите към сказуемото. 

1. Родителите са възхитени от него. 
2. Всички дойдоха при мен. 
3. Иван го попита. 
4. Хората им благодариха. 
5. Библиотекарят донесе учебника. 
6. Всички се притесняват за изпита.
7. Момичетата аплодираха първия. 
8. Децата купуват повече от шарените.

• Посочете с какви части на речта може да 
бъдат изразени допълненията.
• Обърнете внимание как са членувани 
имената от м.р. ед.ч., които са допълнения.
• Преобразувайте кратката форма на место-
имението в пълна форма в изречения 3 и 4.

Лесен начин да открием допълнението е, като 
заместим името (словосъчетанието) с место-
имението НЕГО/ГО и прочетем изречението. 

Библиотекарят донесе учебника (него). Всич-
ки се притесняват за изпита (за него).

Допълнението се членува винаги с кра-
тък член -А/-Я, когато е изразено с име в 
м.р. ед.ч.

С кратък член -Я се членува допълнение-
то, изразено със:

● съществителни имена за лица с настав-
ки -ар/-яр и -тел: лекар, коняр, писател;
● съществителни имена, означаващи пред-
мет, с наставка -тел: предпазител;
● съществителни имена, които завърш-
ват на й: трамвай, кравай.

Зад. 3. От Текст 3 на стр. 90 запишете допъл-
ненията и техните пояснения. С кои части на 
речта са изразени те?



● С кои части на речта са изразени допъл-
ненията?
● Напишете допълненията заедно с дума-
та, която поясняват.

4. Разширете изреченията с допълнения. 
Използвайте различни части на речта. 

Луната обикаля около ............. . (съществи-
телно име)
Всички поздравиха ............ . (числително име)
Приятелите ми дойдоха при .............. . (мес-
тоимение)
Най-напред харесаха .................. . (прилага-
телно име)

5. Разширете изреченията с допълнения, 
като членувате правилно.

Учениците почистиха (двор).
Рибарите видяха (делфин). 

ДА УПРАЖНИМ!

1. Кое твърдение е вярно?

А) Допълнението се членува с пълен член.
Б) Допълнението се изразява с глагол.
В) Допълнението пояснява сказуемото.
Г) Допълнението не може да се свързва чрез 
предлог със сказуемото.

2. Кое твърдение НЕ е вярно?

А) Допълнението е второстепенна част на 
речта.
Б) Допълнението пояснява и двете главни 
части на изречението.
В) Допълнението се открива с въпросите Как-
во? Що? Кого?.
Г) Допълнението може да се изразява с мес-
тоимение.

3. Открийте допълненията в текста „Се-
мейството на Слънцето“ на стр. 90.

● Коя част на изречението поясняват?
● Кои въпроси използвахте, за да откриете 
допълнението? 

Публиката аплодира (първи).
Всички искат да се запознаят с (нов).
Много ученици се сприятелиха с (той).
Децата нахраниха (гълъб).

● В кои изречения допълнението е свърза-
но със сказуемото чрез предлог?

6. Включете следните думи в изречения, 
като ги употребите като допълнения.

книги, есемес, урок, летец, тайна, мене, вас, го

● Кои от тях употребихте с предлог?
● Как членувахте имената от м.р.?

7. Препишете допълненията и ги члену-
вайте правилно.

В зоопарка видяхме лъв..., леопард..., но-
сорог... и тигър... . 

Туристите бързо стигнаха до извор... . 
Древните египтяни отдавали голяма по-

чит на фараон... си. 
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ЗНАМ ПОВЕЧЕ

ЗАПОЗНАЙ СЕ С ДУМИТЕ:

11. Открийте допълненията в анекдота.

Ученик се прибра тъжен:  
– Татко, писаха ми двойка! 
– Не се притеснявай, синко, ще я опра-

виш. 
– Много бих искал, но госпожата държи 

дневника под око!

Пряко допълнение – пояснява сказуемото и 
се свързва с него БЕЗ предлог.

Непряко/косвено допълнение – пояснява 
сказуемото и се свързва с него ЧРЕЗ предлог. 

Десетте съществителни имена: цар, крал, 
кон, път, ден, сън, зет, огън, нокът, лакът, 
когато са допълнения в изречението, се чле-
нуват с -Я.

Косвен – непряк

8. Напишете съчинение на тема „Едно 
мислено пътуване до Африка“. 

● Посочете какви допълнения сте използ-
вали и как сте ги членували.

9. По следните схеми съставете изрече-
ния.

А)                                                       

Б) 

В) 

10. Прочетете гатанката. Открийте допъл-
ненията. 

Бяла, бяла лехица 
с черна, черна пшеница, 
жънем я с очите, 
мелим я с главите 
и с погача богата 
храним си душата.
Що е то?

.

.

.
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Открийте сказуемото във 
всяко изречение.

Какви условия за извършване 
на действието показват 
подчертаните думи? 

1. ОбСТОяТЕЛСТВЕНОТО ПОяСНЕНИЕ КАТО   
   ВТОРОСТЕПЕННА ЧАСТ

ОбСТОяТЕЛСТВЕНО ПОяСНЕНИЕ

В първото изречение съществителното 
име древността пояснява сказуемото се 
наблюдават. То уточнява времето, откогато 
се извършва действието.

Във второто изречение съществителното 
име небосклон пояснява сказуемото се появя-
ват. То назовава мястото, където се извършва 
действието.

В третото изречение наречието бързо по-
яснява сказуемото се топят. То назовава на-
чина, по който се извършва действието.

В четвъртото изречение наречието но-
щем пояснява сказуемото наблюдаваме. То 

ват? – на небосклона. На небосклона е об-
стоятелствено пояснение за място.
– се топят бързо – Как се топят? – бързо. 
Бързо е обстоятелствено пояснение за начин.
– се радват много – Колко се радват? – мно-
го. Много е обстоятелствено пояснение за ко-
личество.

Кометите се наблюдават от хората още от древността. 
Те се появяват на небосклона през определени периоди. 
Ледените им късове се топят бързо. Преминаването им на-
блюдаваме нощем. Хората се радват много на това рядко 
явление.

Второстепенна част, която пояснява ска-
зуемото и назовава условията, при които 
се извършва действието, се нарича об-
стоятелствено пояснение.

2. СЪЩНОСТ НА ОбСТОяТЕЛСТВЕНОТО 
    ПОяСНЕНИЕ. ВИДОВЕ

Да разгледаме подчертаните думи в текста. 
Към тях се задават следните въпроси: 
– се наблюдават от древността – Кога се 
наблюдават? – от древността. От древ-
ността е обстоятелствено пояснение за време.
– се появяват на небосклона – Къде се появя-

назовава времето, когато се извършва дейст-
вието.

В петото изречение наречието много по-
яснява сказуемото се радват откъм количес-
тво. 
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Вятърът задуха през нощта.

Обстоятелственото пояснение:
 
● е второстепенна част на изречението;
● пояснява сказуемото;
● се открива с въпросите, зададени със 
сказуемото:
Къде? – за място, Как? – за начин,
Кога? – за време, Колко? – за количество;
● се подчертава с две прави и две 
накло нени линии.

За да откриете обстоятелственото пояснение, 
задавайте въпроса винаги с въпросителна-
та дума и сказуемото: Кометата се появява 
рядко. – Кога се появява?

ЗНАЯ, че обстоятелственото пояс-
нение е второстепенна част на речта 
и пояснява сказуемото. Обстоятел-
ственото пояснение може да бъде по 
вид – за време (Кога?), място (Къде?), 
начин (Как?) и количество (Колко?). 
Обстоятелствените пояснения в едно 
изречение може да са няколко и от 
различни видове. Изразяват се с раз-
лични части на речта.
МОГА да откривам обстоятелствено-
то пояснение с подходящите въпроси. 
Разграничавам обстоятелственото 
пояснение от допълнението.

3. ПРАВОПИС И УПОТРЕбА

Зад. 2. Прочетете текста и открийте обстоя-
телствените пояснения. За да ви е по-лесно, 
първо открийте сказуемото.

Развалините от миналото невинаги се забе-
лязват. Археолозите ги търсят навсякъде. 
Най-вълнуващите открития стават случайно. 
Понякога камъните са отнесени другаде. 

● Какви въпроси зададохте към сказуемото?
● От кой вид са обстоятелствените поясне-
ния в текста? 
● В кое изречение са употребени две обсто-
ятелствени пояснения?

В едно изречение може да се употребят раз-
лични видове обстоятелствени пояснения.

Зад. 3. Кои части на речта изпълняват ролята 
на обстоятелствени пояснения в следните из-
речения?

Зад. 4. Припомнете си какво знаете за наре-
чието. 

Наречието пояснява сказуемото в изречението 
и е обстоятелствено пояснение за място (тръг-
вам нагоре), за време (дойдох рано), за коли-
чес тво (говоря ясно), за начин (пиша бавно).

Над селото се бе застояла страшна суша. 
Веселбата започна от сутринта. Децата се за-
радваха много. Цветята се усмихнаха радостно.

Видове обстоятелствени пояснения:
     – за време          – за начин
     – за място          – за количество

Зад. 1. Открийте останалите обстоятелствени 
пояснения от текста и определете вида им.
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ДА УПРАЖНИМ!

1. Кое твърдение е вярно?

А) Обстоятелственото пояснение се отнася 
към подлога в изречението.
Б) Обстоятелственото пояснение може да се 
изразява с наречие.
В) Обстоятелственото пояснение се открива с 
въпросите Какво? Що? Кого?.
Г) Обстоятелственото пояснение е главна 
част на изречението.

2. Кое твърдение НЕ е вярно?

А) Обстоятелственото пояснение се отнася 
към сказуемото в изречението.
Б) Обстоятелственото пояснение е второсте-
пенна част на изречението.
В) Обстоятелственото пояснение дава инфор-
мация за времето, мястото и начина на из-
вършване на действието.
Г) Обстоятелственото пояснение може да по-
яснява и двете главни части на изречението.

3. Включете следните думи и изрази в из-
речения като обстоятелствени пояснения. 
Внимавайте коя главна част трябва да по-
ясняват.

неочаквано, внимателно, изненадващо, тре-
вожно, вчера, снощи, през лятото, на поле-
то, в океана, недостатъчно, малко

● Какви са по вид обстоятелствените по-
яснения в изреченията, които съставихте?

4. Препишете обстоятелствените поясне-
ния от стихотворението „Слънце“ от Асен 
Босев на стр. 90.

● Коя част на изречението поясняват? 
● Кои въпроси използвахте, за да ги открие-
те?
● С кои части на речта са изразени обстоя-
телствените пояснения?

● Запишете ги заедно с думата, която по-
ясняват.
● Посочете вида на всяко обстоятелствено 
пояснение.

5. Разширете изреченията с обстоятелстве-
ните пояснения ненадейно, обратно на дър-
вото, високо в небето, на перона, през нощ-
та, много, като си помагате с въпросите.

Совите ловуват ............ . (Кога?)
Совата се спуска ................... върху плячката 
си. (Как?)
Тя сграбчва жертвата си и отлита ....................
............ . (Къде?)
Орел се рее ............ . (Къде?)
Влакът спря ....................... . (Къде?)
Възрастните не обичат ................. приказките. 
(Колко?)

● От кой вид са употребените обстоятел-
ствени пояснения?
● Какви въпроси зададохте, за да ги откри-
ете?
● Кои от тях са изразени с наречия и кои – 
с предлог и съществително име?
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ДА УПРАЖНИМ!

8. От последния урок по човекът и приро-
дата препишете 10 примера за обстоятел-
ствени пояснения.

9. По дадените схеми съставете изречения.

А) подлог + сказуемо + обстоятелствено пояс-
нение за място
Б) подлог + обстоятелствено пояснение за на-
чин + сказуемо
В) обстоятелствено пояснение за време + ска-
зуемо + подлог
Г) подлог + сказуемо + допълнение + обстоя-
телствено пояснение

10. Попълнете празните места в послови-
ците с подходящи обстоятелствени поясне-
ния.

Който ........ бърза, ......... не стига.
Който работи ......., ще живее ........ .

ЗАПОЗНАЙ СЕ С ДУМИТЕ:

Рея се – гледам надалеч без определена цел; 
вървя без определена посока.
Портфолио – от итал., папка за документи; 
събрани образци от документи, снимки, пред-
мети, материали и др

ДА НАПРАВИМ ПРОЕКТ

Подгответе портфолио на вашия клас, в 
което да представите себе си и класа – кои 
сте вие, какво обичате да правите, какви 
успехи имате, весели случки в час, извън 
училище и др. Работете в екип.

6. Разширете изреченията със съответните 
обстоятелствени пояснения. 

Футболистите излязоха ............... . (за място)
Рибарите отплаваха .................. . (за време)
Петокласниците четат ............. . (за начин)
Децата ..................... обичат шоколад. (за ко-
личество)

● Кои части на речта използвахте? 

7. Разширете изреченията с обстоятелствени 
пояснения, като си помагате с въпросите.

Продължава да вали дъжд от ……….. . (Кога?)  
Самолетът излетя от ……………. . (Къде?)
Туристите дишаха ...... след изкачването. (Как?)
Мама ми сложи ............... сладолед. (Колко?)

11. Прочетете гатанката и пословиците. 
Препишете обстоятелствените пояснения. 

Дъжд когато ме залива, 
крия се в една колиба, 
чийто покрив чудно лек 
пази ме и в слънчев пек. 
Дето аз и да се движа, 
с мен върви и мойта хижа, 
а когато пък река – 
свия си я ей така 
и я нося във ръка.
Що е то? (Чадърът)

Ранно пиле рано пее.
Който ходи полека, висока планина изкачва. 
Да би мирно седяло, не би чудо видяло.
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Определете изучените глав
ни и второстепенни части 
в първото изречение.

Обърнете внимание на под
чертаните прилагателни 
имена усилна и златни. Кои 
части на изречението пояс
няват?

Определете кои части на 
изречението поясняват ос
таналите подчертани думи.

Усилна жътва кипи из равното Софийско поле. От 
край до край, докъде ти око види, се люлеят златни ниви 
и морни работници се мяркат там от тъмни зори. Бог даде 
тия дни страшна жега. Над широкото поле трепери адска 
мараня. Птичките са забягнали далеч из хладните усои и 
не им се чуе гласът.

(Елин Пелин, „По жътва“)

Какво прави? – кипи – сказуемо.

Кой кипи? – жътва – подлог. 

Къде кипи? – из полето – обстоятелствено пояснение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Второстепенна част на изречението, която 
пояснява съществително име в изречение-
то (подлог, допълнение или обстоятелстве-
но пояснение), е определение.

Усилна пояснява съществителното име жътва, 
което е – подлог.
равното и Софийско поясняват съществител-
ното име поле, което е обстоятелствено по-
яснение.
златни пояснява съществителното име
ниви, което е подлог.
Морни1 пояснява съществителното име
работници, което е подлог.
тъмни пояснява съществителното име 
зори, което е обстоятелствено пояснение.
Страшна пояснява съществителното име 
жега, което е допълнение. 
широкото пояснява съществителното име 
поле, което е обстоятелствено пояснение.
Адска2 пояснява съществителното име
мараня3, което е допълнение.
Хладните пояснява съществителното 
име усои, което е обстоятелствено пояснение.

1 Морни – изморени.
2 Адска – мъчителна, непоносима, ужасна.
3 Мараня – треперене на въздуха при горещо време, жега.

Всички пояснявани думи са съществителни 
имена, които изпълняват различна служба 
в изречението – на подлог, допълнение, об-
стоятелствено пояснение.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО 
    КАТО ВТОРОСТЕПЕННА ЧАСТ
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Определението: 
• е второстепенна част; 
• пояснява име в изречението, което може 
да е подлог, допълнение или обстоятел-
ствено пояснение;
• откриваме с въпросите: Какъв? Каква? 
Какво? Какви? – за признаци на името; 
Чий? Чия? Чие? Чии? – за притежание;
• подчертаваме с вълнообразна линия. 

2. СЪЩНОСТ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕТО

3. ИЗРАЗяВАНЕ 
    И ПРАВОПИС НА ОПРЕДЕЛЕНИЕТО

– Определението най-често се изразява с 
прилагателно име (но може да се изрази и с 
местоимение, с числително име, със същест-
вително име, причастие, наречие).

● Седнах под едно високо дърво. – Какво дър-
во? – високо – прилагателно име, което в из-
речението е определение.
● Седнах на брега на морето. (= морския 
бряг) – определението е изразено със същест-
вително име, свързано чрез предлог с поясня-
ваната дума брега.
● Не се чува гласът им.– определението е из-
разено с притежателно местоимение.

– Членуване на определението

● Когато пояснява подлог от мъжки род, оп-
ределението се членува с пълен член -ЯТ 
(Високият връх е покрит със сняг).

ЗНАЯ, че определението е второсте-
пенна част на изречението. Определе-
нието пояснява съществително име, 
каквато и служба да изпълнява то в 
изречението.
МОГА да членувам определението с 
пълен член, когато пояснява подлога, 
и с кратък член, когато пояснява до-
пълнението и обстоятелственото пояс-
нение.

4. УПОТРЕбА НА ОПРЕДЕЛЕНИЕТО

Определенията служат за разкриване на при-
знаци и качества на предмети, лица и явле-
ния. Употребяват се предимно в художестве-
ната литература при описание на герои, бито-
ви картини, пейзажи и др. Определенията са 
характерни за текст описание.

Усилна жътва кипи из равното Софийско поле. 

Каква жътва? – усилна – прилагателното е оп-
ределение в изречението.
Какво поле? – равното – прилагателното е 
определение в изречението.
Чие поле? – Софийско – прилагателното е оп-
ределение в изречението.

• Когато пояснява допълнението или обстоя-
телственото пояснение от мъжки род, опреде-
лението се членува с кратък член -Я (Гледам 
високия връх, покрит със сняг. Алпинистите 
слизат от високия връх).

• Две или повече определения се отделят със 
запетая, когато поясняват по един и същи на-
чин името: Купих нови, интересни книги (двете 
определения разкриват качества на книгата). 

Но: Купих нова българска книга – няма за-
петая, защото определението нова показва ка-
чество, а българска – произхода на предмета.

Зад. 1. Извадете определенията, описващи ге-
роите в текста.

Вдигнаха се тракийци с червени пояси, 
с рунтави овчи калпаци. Порят черни угари, 
кънти юнашка песен. Блейнаха стада по по-
лята, поръсиха чучулиги кръшни песни от си-
ньото небе.

(Г. райчев, „Неверница Арда“)
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1. На кой ред има определение?

А) тъжно дете
Б) тъжно плаче
В) тъжно свири
Г) тъжно говори

2. Препишете определенията от послови-
ците и поговорките.

Бели пари за черни дни.
Очи пълни, ръце празни.
Бисерът е малко зрънце, ама е на голяма почит. 
Бистра водица, мирна главица.
Дето гърми големият тъпан, малкият се не чува.

● Какви са те като части на речта?

3. Съставете по две изречения с прилага-
телните имена красив, внимателен, изя-
щен.
В едното изречение да са определения към 
подлога, а в другото – към допълнението. 
Как ги членувахте?

4. В кои изречения думите бързо и весело 
са употребени като определения и в кои – 
като обстоятелствени пояснения?

Покрай оградата притича едно бързо зайче.
Пътниците се настаниха бързо по местата си.
Едно весело момиче пресече пустия площад.
Пред киното група момчета весело се смееха.

● Обяснете вашия отговор.

5. Направете синтактичен анализ на из-
речението. Вижте в Приложението как се 
прави синтактичен анализ. 
Кои главни и второстепенни части поясня-
ват определенията?

Под голямата стара ябълка усмихнати девой-
ки събираха червените плодове. 

ДА УПРАЖНИМ!

● С какви части на речта са изразени от-
делните части на изречението?
● Как се съгласува определението с по-
ясняваната дума? Дайте примери.

6. Определете вида на текста от Елин Пе-
лин и препишете определенията заедно с 
думите, които поясняват. Предложете си-
ноними на определенията жежък, вечерна, 
шумният.

Угасна жежък летен ден и лека вечер-
на хладина повея над земята. (...) Вечерният 
здрач бавно и неусетно потъмня. В небесата 
една след друга затрепкаха светли звездици. В 
близкия вир закрякаха жаби и в чудната вечер-
на тишина някак успокоително и мечтателно 
трепна челиченият ек на дружната им песен. 
По пътя над воденицата за към село заглъхна 
шумният смях и говор на жътвари. По кривата 
пътечка въз реката задрънка клопатарче.

7. Препишете текста, като го разширите 
с подходящи определения. Помогнете си 
с въпросите в скобите. Как членувахте 
прилагателните имена в последното из-
речение?

През (Каква?) зима Кики рядко напуща-
ше (Каква?) хралупа. Но щом настъпи пролет-
та, тръгна да пътува. Една (Каква?) сутрин, 
преди да изгрее слънцето, Кики се приготви 
за (Какъв?) път. Среса си опашката. Навлезе в 
(Каква?) гора. Скоро достигна (Какъв?) дол и 
там видя (Какъв?) язовец. 

(из Емилиян Станев,
 „Пролетна разходка“)

● Сравнете  вашия вариант с  този на ав-
тора.
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8. Прочетете стихотворението „Пролет“ на 
Асен Разцветников.

Пеят птички пъстрокрили, 
тръпне свежият листак, 
със чадър от синя свила 
руса пролет шета пак. 

Спира над горите гъсти, 
спира сред полята тя 
и разтваря с тънки пръсти 
най-сънливите цветя. 

Дига гугличка и трепка 
в луда радост всеки цвят 
и по пъстрите му клепки 
топли капчици блестят. 

● Кои определения са употребени с пряко-
то си значение и кои – с преносното? 
● Защо поетът е нарушил словореда при 
употребата на определението в първия и 
във втория куплет: птички пъстрокрили, 
горите гъсти? 
● Какво се постига с това разместване?

9. Помогнете на петокласника да поправи 
своето съчинение.

Моя летен спомен е свързан с синьото 
море. През целият месец юли бях на гости 
във красивият град Созопол. През деня ходех-
ме до близия плаж, където се забавлявахме да 
построим най-красивият пясъчен замък. Ве-
чер стояхме на морският кей и наблюдавахме 
поредният преминаващ кораб. 

ДА УПРАЖНИМ!

10. Като използвате е-библиотека, направете 
описание на Панагюрското златно съкрови-
ще.
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Прочетете откъса от приказката на Георги 
Русафов „Чисто по царски“ и изпълнете за-
дачите от 1. до 6.

1. Определете вида на текста.

Веднъж пред един царски дворец спрял 
беден ябълкар. Продавачът хвалел с цяло гър-
ло в притихналото горещо пладне ябълките си:

– Ябълкаря, ябълкаряааа,
червени, сочни ябълки кара… 
Тичайте, тичайте – 
не се бавете, не се скъпете – 
ябълки сладки си купете!…
Край него се струпали деца, жени, старци, 

баби. В туй време царят стоял на прозореца. 
Видял отдалече ябълките. Зърнал как сладко-
сладко хрупкали от тях купувачите. Дояло му се 
и на него. Плеснал с ръце. Тутакси в стаята при 
царя дотичал главният управител на двореца.

2. Какви изречения по цел на изказването 
и по строеж преобладават? Дайте примери.

● Какво е по цел на изказването изречението 
тичайте, тичайте – / не се бавете, не се скъ-
пете – / ябълки сладки си купете!?
● Има ли сложно изречение? Как го раз-
познавате? 

3. Открийте главните части в изреченията. 
Запишете ги и определете с кои части на 
речта са изразени.

● Как е изразен подлогът в изречението Край 
него се струпали деца, жени, старци, баби?
● Обяснете употребата на пълен и кратък 
член в текста. Открийте грешката в чле-
нуването. Защо е допусната?
● Кои второстепенни части поясняват ска-
зуемото? 

● С каква част на речта е изразено обсто-
ятелственото пояснение в израза сладко-
сладко хрупкали? Какъв е видът на обсто-
ятелственото пояснение?
● Може ли думата сладко да изпълнява и 
друга служба в изречението? Каква? Дай-
те пример. 
● Как са изразени допълненията в изрече-
нието Дояло му се и на него?

4. С какви части на речта са изразени ос-
таналите допълнения и обстоятелствени 
пояснения?

5. Определете вида на употребените обсто-
ятелствени пояснения в текста.

6. Препишете определенията в текста 
заедно с поясняваните от тях думи. Кои 
части на изречението определят? Под-
чертайте определенията със съответния 
знак.

● Каква е ролята на определенията при 
описанието на ябълките?
● Къде се намира определението в израза 
ябълки сладки си купете? Какво се постига 
с употребата му в тази позиция?
● Защо между двете определения в изра-
за притихнало горещо пладне няма запе-
тая?
● С какви части на речта е изразено опре-
делението в израза управител на двореца? 
Преобразувайте го, за да докажете, че е оп-
ределение.
● Защо в последното изречение определе-
нието е членувано?

ОбОбЩИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИя:
СТРОЕЖ И УПОТРЕбА НА ПРОСТОТО ИЗРЕЧЕНИЕ.
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7. Направете синтактичен анализ на изре-
ченията в текста. 

Стръмният път в планината се извива-
ше между стари заоблени камъни. От двете 
му страни весело надничаха горски къпини 
и малини. Весело пастирче ни помаха с ръка 
за поздрав. 

● Обяснете употребата на пълния член в 
първото изречение.
● Каква част на речта е думата весело, 
упот ребена във второто и в третото изрече-
ние? Обосновете отговора си.

8. Допълнете изреченията, като поясните с 
кого/с какво се извършва действието и при 
какви обстоятелства (къде, кога, как). Раз-
ширете допълненията и обстоятелствени-
те пояснения с определения.

Момчето рисува. Водолазът плува. Пилотът 
лети. Пролетта дойде.

Пример: Малкото момче рисува красиво с 
моливи върху листа. Момчето рисува умело с 
четка и бои върху белия лист. Момчето рису-
ва старателно с цветни моливи върху картона.

9. Образувайте от думите нощ, килим, 
хълм, камъче по две словосъчетания с по 
две определения. 

Пример: ясна лунна нощ; студена, мразовита 
нощ. 

● Обяснете в кой случай ще поставите за-
петая между двете определения.

10. Членувайте правилно имената в пре-
разказа на приказката „Неродена мома“ 
на Ран Босилек.

Царски... син покачил момата на една върба 
до кладенец... . Казал ѝ, че отива да доведе 
баща си и ще я заведе в дворец... .

11. Разширете простите изречения в тек-
ста, като използвате различни второсте-
пенни части. 

Врабчето чуруликаше. Дойде есента. Духна 
вятър. Заваля дъжд. Стана студено. 

Пример: Цяло лято малкото врабче чурулика-
ше безгрижно в клоните на кичестата ябълка.

● Кой текст въздейства повече – първият 
или преобразуваният?
● Какъв вид текст съставихте – описание 
или повествовние? Защо? 
● Озаглавете го.

ЕЗИКОВА бЪРКОТИЛНИЦА

1. Редактирайте текста така, че твърдения-
та за главните и второстепенните части на 
простото изречение да са верни. 

Главните части на изречението са три 
– подлог, сказуемо и обстоятелствено пояс-
нение. Второстепенните части на изрече-
нието поясняват само сказуемото. Допъл-
нението пояснява съществителното име и 
се членува с пълен член. То може да бъде 
за време, място, начин и количество. Об-
стоятелственото пояснение пояснява ска-
зуемото и отговаря на въпросите Какво? 
Що? Кого?. Определението винаги се из-
разява само с прилагателно име. 

2. Редактирайте текста така, че да бъде ве-
рен по смисъл спрямо текста „Семейство-
то на Слънцето“ на стр. 90.

Астрономите откриват десет планети. 
Първата по големина е Земята. Отдавна уче-
ните са открили няколко нови небесни тела. 
Те приличат на планети, но са по-големи от 
десетте основни. Земята е звездата в центъра 
на Слънчевата система.



ОбЩУВАНЕ В 
УСТНА И В 

ПИСМЕНА ФОРМА 



ОбЩУВАНЕ В 
УСТНА И В 

ПИСМЕНА ФОРМА 

ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ: 
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ОбЩУВАНЕ В УСТНА И В 
ПИСМЕНА ФОРМА 

Т.1 Аз съм българче
Аз съм българче и силна
майка мене е родила;
с хубости, блага обилна
мойта родина е мила.
 
Аз съм българче. Обичам
наште планини зелени,
българин да се наричам – 
първа радост е за мене.
 
Аз съм българче свободно,
в край свободен аз живея,
всичко българско и родно
любя, тача и милея.
 
Аз съм българче и расна
в дни велики, в славно време,
син съм на земя прекрасна,
син съм на юнашко племе. 
 (иван Вазов)

Т.3

Т.2 „В България имаме една поговорка: У 
дома и стените помагат“ – казва Габриела Йор-
данова, която заедно с дуетната си половинка 
Иван Стоянов представя нашата страна на пе-
сенния конкурс Детска Евровизия. Габи е на 
сцената вече осем години. Пяла е в Русия, Ка-
захстан, Унгария, Италия, Беларус. Свири на 
цигулка и обича да рисува. Казва, че се е запа-
лила по музиката от брат си, който се занимава 
с оперно пеене. Иван е започнал да пее покрай 
дядо си, който е свирил на китара и цигулка. 
Само през последната година момчето печели 
пет първи награди от музикални конкурси.

(из представянето на Габриела и иван на 
Детска Евровизия)

Карлсон, който умее да лети, живее 
на покрива на къщата на семейство Сван-
тесон. Една пролетна вечер той прелетява 
край прозореца на Дребосъчето – най-малко-
то дете на семейството.

– Здравей! Може ли да кацна за минута?  
– Да, да, моля, кацнете – отговори Дре-

босъчето и добави: – Мъчно ли се лети така?
– Това е най-лесната работа за мен – про-

изнесе важно Карлсон, – защото аз съм най-
доб рият летец на света! (...)

– Как те казват? – запита Карлсон.
– Дребосъче. Истинското ми име е Сван-

те Свантесон.
– А мене, колкото и да е чудно това, ме 

наричат Карлсон. Просто Карлсон и толкоз. 
Здравей, Дребосъче!

– Здравей, Карлсон! – каза Дребосъчето. 
– На колко си години? – попита Карлсон. 
– На седем – отговори Дребосъчето.  

(А. Линдгрен,
 „Карлсон, който живее на покрива“)
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● Кой е предметът на общуването в Т.1, Т.2 
и Т.3? 
● Кои са участниците в общуването в Т.1, 
Т.2 и Т.3?
● Кой текст може да се допълни със снимка 
на човек, кой – с рисунка на къща, и кой –  
с географска карта? Подкрепете мнението 
си с доказателства.

Да определям етикетните формули за рече-
во общуване в официална и в неофициална 
обстановка.

Да употребявам уместно думите и изразите 
според речевата ситуация.

Да определям елементите на речевата ситу-
ация.

Да създавам различни видове текст в зави-
симост от целта на общуването.

Като използвате текстовете:

Какъв е видът на общуването в Текст 1, 
Текст 2 и Текст 3? Определете етикетните 
формули в Текст 3. 

Посочете думите и изразите, с които се 
представят героите в текстовете.

Сравнете речевите ситуации  в трите текста. 
Посочете приликите и разликите между тях

Какви са по вид Текст 1, Текст 2 и Текст 3? 
Защо в Текст 3 има по-голямо разнообразие 
на изречения по цел на общуването?

КАКВО ЩЕ НАУЧА В ТОЗИ РАЗДЕЛ

1. Диалогът е вид речево общуване между
  двама или повече събеседници.
2.  В диалога се обменя  информация по раз-
 лични въпроси между събеседниците.
3. Диалогът е предимно устна реч и много 
 често думите в него се заместват от мими-
 ки, жестове, поза.

КАКВО СЪМ НАУЧИЛ/А ДОСЕГА

4. Как да представям себе си и как да пред-
 ставям други хора.
5. Как да изградя отговор на житейски 
 въпрос.
6. Как да направя и оформя план на текст.



1. СЪЩНОСТ

ДИАЛОГ

1. На касата в театъра

Ученик: Добър ден! Има ли още билети за 
днешното представление?
Касиерката: Добър ден! Да, все още има... 
Колко искате?
Ученик: Дайте ми, моля Ви, два на партера!
Касиерката: За съжаление, на партера свър-
шиха. Има само на балкона.
Ученик: Дайте ми тогава два на балкона.
Касиерката: Заповядайте. Представлението 
започва в 19,00 ч.
Ученик: Благодаря. Довиждане.

2. След концерта

Иван: Е-ха, концертът беше на макс!
Петър: Страхотно...! Супер...! Отдавна не съм 
гледал такъв!
Иван: Ама и барабанистът... направо ги разби...
Петър: Т’ва се вика рок, човек... не като ония 
миналия път – баби.
Иван: Няма такава група... Мерси, брат, че ми 
взе билети! 
Петър: Мноо ясно...
Иван: Аре, чао, брато, прибирам се!
Петър: Чао, чао!

Зад. 1. Прочетете двата текста. Отговорете на 
въпросите към тях, за да откриете признаците 
на диалога.

2. ПРИЗНАЦИ НА ДИАЛОГА

Диалог – речево общуване между двама 
или повече събеседници, в което се разме-
ня информация по различни теми.

Определете елементите на 
речевата ситуация и вида на 
общуването.

За кое изкуство е характе
рен текстът?

Каква е ролята на изразите, 
поставени в скоби?

Какви са изреченията по цел 
на общуването?

Македонски (става): Забравих да ви представя гос-
подина Бръчков... (Към Бръчков.) Господин Бръчков, запо-
вядайте! Господа, Бръчков иде тоз час от Свищов.

Хаджият (към Бръчков): Какво ново-вехто има по вас?
Бръчков: Народът очаква помощ... Готов е за борба....
Странджата: Юначе, дай да те целуна! (Целува го 

бързо по челото.)... Ех, не са били напразни нашите уси-
лия, свободният дух се посея в сърцето на българите... 

(из иван Вазов, пиесата „Хъшове“)

Текстът е откъс от театрална постановка, къ-
дето диалогът е едно от изразните средства. 
Диалогът (разговорът) се осъществява чрез 
въпроси и отговори, които си разменят учас-
тниците в общуването. Поставените в скоби 

изрази поясняват действията, позата, жесто-
вете на героите и др.
Диалогът е най-често срещаната форма на об-
щуването в различни ситуации от всекидне-
вието, от обществения живот и др.
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● Характеризирайте видовете общуване в 
двата текста – официално/неофициално; 
устно/писмено. 
● Какви етикетни формули са използвани? 
Посочете ги.

● Какви са изреченията по цел на изказва-
нето и по строеж? 
● Кои думи помагат да определите вида на 
общуването?

Общуването в двата диалога е пряко и устно.

В първия диалог общуването е официално. 
Спазва се речевият етикет – поздравът „Добър 
ден“, учтивата форма Ви, етикетната формула 
за сбогуване. Изреченията са кратки, но изра-
зяват ясно мисълта, въпреки че има пропус-
нати думи. Те се подразбират от контекста: 
Да, все още има...(билети). Колко (билета) 
искате?Дайте ми, моля Ви, два (билета) на 
партера.

Общуването чрез диалог е:

● устно или писмено; 
● пряко или непряко;
● официално или неофициално.

Във втория диалог общуването е неофици-
ално. Обръщенията „човек“, „брат“, „брато“ 
показват, че диалогът е между връстници и 
приятели с еднакви интереси. Разговорът 
е непринуден. За това говорят и недовър-
шените изречения. Мисълта е динамична. 
Преобладават възклицателни изречения. 
Нарушени са езиковите норми – „аре“ вмес-
то „хайде“, „т’ва“ вместо „това“, „мноо“ 
вместо „много“. Използвани са изрази, ха-
рактерни за тийнейджъри – „на макс“, „ги 
разби“.

Чрез диалога в литературната творба се 
прави характеристика на литературен ге-
рой – речева характеристика.

Зад. 2. Прочетете откъса от разказа „Есенно 
премеждие“ на Емилиян Станев. 

В тая минута от шубраците край едно 
дърво се чу слабичък гласец:

– Не отивайте! Там е опасно!
Птиците се спогледаха изненадани.
– Кой се обажда? – попита кълвачът.
От шубраците се измъкна мъничко кафя-

во птиче със смешно вирната опашка и с 
добри черни очички. 

Беше орехчето – най-малкото птиче в го-
рата.

– Ей, дребосъче, как си позволяваш да се 
шегуваш с нас? – рече строго кълвачът.

Орехчето се смути още по-силно.
– Там има птицелови – измънка то.
– Какви са тия птицелови? – попитаха 

синигерите.
– Хора, които ловят птиците с мрежи – 

отвърна орехчето и запърха неспокойно със 
слабите си крилца.

– Това мъниче лъже – важно заяви кълва-
чът. – Такива хора няма. Има само ловци. Но 
те никога не стрелят по нас…

Зад. 3. Прочетете диалог от изучавана по 
литература приказка. Как са характеризира-
ни героите чрез него? Изпълнете диалога по 
роли. С какво ще замените авторовите думи 
в него?

Докажете, че текстът е диалог.
Характеризирайте качествата на орехче
то и на кълвача.
Направете извод за ролята на диалога в ху
дожествен текст.
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Съвременните технологии дават възмож-
ност за диалог от разстояние в реално вре-
ме – по телефона, чрез интернет: Скайп, 

Диалогът обикновено е пряко общуване, за-
това често заместваме думите с мимики и 
жестове, които допълват нашата мисъл и 
правят общуването възможно. Независимо 
от това дали сме се изразили според нормите 
на езика, или не, е необходимо събеседникът 
да бъде изслушан докрай, за да има резултат 
от общуването.

Неезикови средства в диалога са:
● поза;
● мимики;
● жестове.

Диалогът може да се осъществи по раз-
лични теми, свързани с всекидневието, 
науката, обществения живот, политиката, 
културата, литературата, публицистиката, 
спорта и др.

3. ДИАЛОГЪТ В РАЗЛИЧНИ 
    СИТУАЦИИ НА ОбЩУВАНЕ

Т.1

Т.2

...Беят мачка бялата си брада и дума:
– Какъв юнак! Какъв хубавец!
– Кърпата, бей ефенди, кърпата! – вика 

Велико кехая.
– Какъв юнак – повтаря беят унесен, – 

какъв хубавец!
Велико кехая грабва червената кърпа и 

тича към прозореца. Беят го хваща за ръката:
– Не, чорбаджи, такъв човек не бива да 

умре!
– А момичето ми! А честта ми! – вика 

Велико кехая, отскубва се, отива до прозоре-
ца и размахва червената кърпа,

Припукаха пушки. 
 (Йордан Йовков, „шибил“)

Зад. 4. Прочетете диалозите в двата текста. 
Постигнат ли е резултат от общуването? 
Защо?

                В клуб „Дебати“

Водещият: Добре дошли в нашия клуб. 
Поканих ви да коментираме тревожния факт 
за зависимостта на учениците от интернет. 

Първи участник: Аз съм за това да не се 
разрешава ползването на мобилни телефони в 

фейсбук, Туитър, Вайбър и др. Общуване-
то между потребителите в мрежата се осъ-
ществява по много начини – размяна на 
лични съобщения, покани за участие в съ-
бития, споделяне на снимки и тяхното ко-
ментиране, участие в различни игри и др.

ЗНАЯ, че диалогът е вид речево общу-
ване между двама или повече събесе-
дници. Използва се в различни сфери 
на общуването. 
МОГА да съставям диалог, съобразен 
с речевата ситуация.

училище. Те разсейват учениците от преките 
им задължения там.

Втори участник: В модерния динамичен 
свят агресията залива децата ни отвсякъде – 
филми, новини, улицата... 

Водещ: Да се върнем обаче на въпроса за...
Втори участник: Искам само да довърша, 

че и училището вече е арена на агресия.
Първи участник: По отношение на ползва-

нето на техника в училище на Запад има много 
добър опит.

Водещ: На мене ми се иска да обсъдим ро-
лята на интернет в живота на децата, защото...
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1. Прочетете раз-
говора, проведен 
в интернет между 
две петокласнич-
ки. Защо използват 
съкращения? Запи-
шете какво означа-
ват използваните 
съкращения.

2. Запишете ети-
кетни формули за 

започване, поддържане и приключване на 
диалог в официална и в неофициална обста-
новка.

Пример: 
начало – Добър ден; 
поддържане на диалога – според мене, на пър-
во място; 
край – Довиждане.

● Запишете диалози от различни речеви 
ситуации, като наблюдавате за употребата 
на „паразитни“ думи, неносещи информа-
ция, като „значи“, „така“, „в смисъл“ и др. 

3. Разделете се на две групи и възпроизве-
дете по памет диалозите в следните учи-
лищни ситуации. 

А. Момчетата обсъждат футболната игра в 
току-що завършилия час по физическо възпи-
тание и спорт.
Б. Ваш съученик представя на учителя по 
физическо възпитание и спорт медицинска 
бележка, с която обяснява невъзможността си 
да играе. 

4. Много често се използва изразът Говорим 
на различни езици. Как го разбирате? Опи-
шете ситуацията, за която той е уместен.

5. Създайте клуб „Диалог“ за часовете по 
български език. Подгответе се за разговор 

ДА УПРАЖНИМ!

на тема „Трудният диалог в училище“ или 
„Агресията – причини и последствия“.

6. Запишете диалог на ваши съученици в 
междучастието. Какви отклонения от ези-
ковите норми откривате? Кои от тях са до-
пустими за неофициалното общуване?

7. С няколко изречения коментирайте пос-
ланията на илюстрациите за същността на 
диалога.

ЗНАМ ПОВЕЧЕ

ЗАПОЗНАЙ СЕ С ДУМИТЕ:

Чат – непринуден разговор (от англ.). 
Социална мрежа – онлайн услуга, която 
може да се ползва през уебсайт или прило-
жение. Социалните мрежи позволяват на 
потребителите да споделят идеи, активности, 
събития, интереси в рамките на своите инди-
видуални контакти в мрежата.

Монолог – дълга реч, продължително гово-
рене, насочено към самия себе си или към 
други хора, но без диалог.
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ПРЕДСТАВяНЕ И 
САМОПРЕДСТАВяНЕ 

1. ЩО Е ПРЕДСТАВяНЕ 
    И САМОПРЕДСТАВяНЕ?

Характеризирайте условия
та на общуването и опреде
лете елементите на речева
та ситуация.

Защо текстът е диалог?

С кои изрази Габриела пред
ставя себе си?

Сравнете дадения текст с 
Текст 2 от стр. 116.

2. КАК ДА СЕ ПРЕДСТАВИМ?

Когато се представяме сами, е необходимо 
да подберем каква информация за себе си 
да съобщим според речевата ситуация и 
вида на общуване.
 

Самопредставяне в няколко стъпки

1. Започваме с обръщение и поздрав: Госпо-
жо; Господине; Добър ден; здравейте и др.
2. Назоваваме името и фамилията си, рожде-
ното място, мястото, откъдето идваме.
3. Посочваме класа, в който учим, училище-

Прочетете интервюто с Габриела Йорданова – побе-
дителка в конкурса за участие в Детската Евровизия 
2015.

Журналист: Разкажи ми сега повече за себе си – на 
12 години си. В кой клас ще бъдеш сега от 15 септември?

Габриела: Сега ще бъда в седми клас. 
Ж.: Седми клас – решителен. Решила ли си накъде ще 

продължаваш и по какъв начин?
Г.: Все още не съм решила.
Ж.: Живееш в Русе, там е семейството ти. Разкажи 

ми за него. С какво се занимават родителите ти? Имаш ли 
братя и сестри?

Г.: Имам един брат, който се занимава също с музика 
– до 9. клас свиреше на виолончело, сега е оперен певец.

Когато общувате в различни речеви ситуа-
ции, често се налага да се представите пред 
непознати, пред свои връстници и пред по-
възрастни от вас. 
В други случаи е необходимо вие да предста-
вите някого. 
За целта е важно да познавате изискванията 
за представяне и самопредставяне. Така ще 
избегнете неудобните ситуации.

Самопредставяне – съобразено с речевата 
ситуация излагане на информация за са-
мия себе си пред другите участници в об-
щуването.

Представяне – съобразено с речевата си-
туация излагане на информация за някого 
пред другите участници в общуването. 
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то, ако е необходимо – занимания в свободно-
то време, участие в извънкласни форми, хоби, 
интереси, постижения в учебна област или 
спорт в зависимост от темата на общуването 
и целта на представянето.

Зад. 1. Съставете текстове за представяне по 
илюстрациите.

● Определете участниците, темата и целта 
на общуването в трите текста. 
● По какво се различават трите текста? 
Характеризирайте вида на общуване. 

● Как различните ситуации определят из-
бора на езикови средства? 

4. Изразяваме радостта си от възможността за 
бъдещи контакти и общуване.
5. Не забравяме да сме кратки, точни и искре-
ни (в бъдещото общуване думите ни ще бъдат 
проверени).

3. КАК ДА ПРЕДСТАВИМ ДРУГИ ХОРА? 

Представяне в няколко стъпки:

1. Обръщение и поздрав към присъстващите 
– Добър ден, госпожо, господине, здравейте, 
приятели, съученици и др.
2. Въвеждаща фраза (етикетна формула) – При-
ятно ми е да Ви представя, Мога ли да Ви пред-
ставя, имам удоволствието да Ви представя, 
Да ви представя, това е, запознайте се с и др.
3. Назоваваме името и фамилията на човека, ко-
гото представяме.

4. Посочваме родното му място, откъде идва, 
интересите му, хобито, постиженията в учеб-
ната дейност и спорта, уменията – според 
целта и темата на общуването.
5. В последното изречение споделяме очаква-
нето си представеният да се чувства доб ре в 
новата среда.

Възможно е да не познаваме добре човека, 
когото представяме, затова трябва да сме 
внимателни при избора на езикови средства. 
Представянето също трябва да бъде кратко, 
точно и ясно и да има позитивен характер.
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1. Прочетете представянето на нашите 
участници Габриела и Иван на Детската 
Евровизия през 2015 г.

Габи е на сцената вече осем години. Пяла е 
в Русия, Казахстан, Унгария, Италия, Беларус. 
Свири на цигулка и обича да рисува. Казва, че 
се е запалила по музиката от брат си, който се 
занимава с оперно пеене. Иван е започнал да 
пее покрай дядо си, който е свирил на китара 
и цигулка. Само през последната година мом-
чето печели пет първи награди от музикални 
конкурси. 

• По какво съдим, че текстът е представяне?
• Посочете изразите, които го доказват.
• Какъв е видът на общуване?

2. Прочетете представянето на Габи, нап-
равено от майка ѝ във видеофилм за нея.

„Габи прилича повече на баща си. Напри-
мер, взела е очите му, взела е характера му. Общо 
взето тя е едно умалено копие на баща си.“ 

3. Разгледайте различни ситуации при 
представяне. Какъв речев етикет се из-
ползва при всяка от тях?

А. Здравей, Петьо. Да те запозная с братовчед 
си Станимир. Той е от Бургас и ще ми гостува 
през ваканцията. Заедно ще си прекараме супер.

4. КАК ДА СЕ ПРЕДСТАВИМ В ИНТЕРНЕТ?

Интернет предоставя съвременни начини за 
общуване. Там има възможност текстът да 
е придружен от музика, снимки, клипове и 
представянето да е по-пълно. Не бива да се 
забравя обаче, че интернет дава възможност 
за анонимност и не трябва да се предоверя-
ваме напълно на всичко, което четем за хора, 
които не познаваме лично.

ДА УПРАЖНИМ!

Б. Добър ден, господин Василев, позволете 
ми да Ви запозная с моите родители. Радвам 
се, че ще присъстват на тържеството ни. 
В. Здрасти на всички. Водя ви един приятел – 
Сашо. Той ще бъде новият вратар за турнира. 
Дано да го харесате.

• Сравнете представянето в трите текста. 
• Посочете общото и различното. 
• На какво се дължат разликите?

4. Прочетете откъс от книгата на Георги 
Данаилов „Деца играят вън“.

Вече съм ученик. Мога да чета, да пиша, 
много неща разбирам и съвсем не съм малък, 
и даже на училище не ми се ходи много-мно-
го. Знам да свиря с два пръста, ама силно. (...) 
Не съм много силен, ама съм жилав и тичам 
адски бързо. Иначе съм дребен, в нашия клас 
само едно момче е по-ниско от мен. Извед-
нъж ще израста аз. Не ме е страх.

Имам си двама най-добри приятели. И с 
другите момчета съм приятел, но тези – Ру-
мен и Христо – са най-добрите ми приятели. 
Румен е цяла глава по-висок от мен и може 
да набие всекиго. (...) А пък Христо е най-
добрият ученик, освен по смятане, защото аз 
съм по-добър по смятане. Той може да рису-
ва параходи като бог: кръстосвачи, самоле-
тоносачи и атомни подводници дори... Ние 
сме трима приятели, като тримата мускета-
ри. 

ЗНАЯ правилата за самопредставяне 
и представяне.
МОГА да се представям и да пред-
ставям някого в различни речеви 
ситуации.
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• Посочете примери от текста за предста-
вяне и самопредставяне.
• Кои са признаците, че текстът е худо-
жествен?
• Какъв извод за употребата на представя-
нето и самопредставянето в художествен 
текст можете да направите?

5. Напишете текст по следните речеви си-
туации.

А. Клубът по волейбол набира нови членове.
Вие искате да се запишете в него. Предста-
вете се:

• на треньора; 
• на отбора.

Б. Вие сте член на клуба по волейбол. Ваш при-
ятел също иска да се запише. Представете го:

• на треньора; 
• на отбора.

ДА УПРАЖНИМ!

Направете си визитка (може и електронна), 
в която да се представите – име, години, 
рожден ден, клас, училище, страна, домаш-
ни любимци, любима музикална група, пе-

сен, филм, цвят, тв предаване, спорт, хоби и 
др. Изберете интересна форма на подреж-
дане на информацията в самата визитка – 
цвете, кръг, пирамида и др.

Визитка – 1. Специално картонче с отпеча-
тани име, професия, адрес, телефон на при-
тежателя. 2. Кратко представяне на човека – 
име, години, интереси, хоби и др.

ЗАПОЗНАЙ СЕ С ДУМИТЕ:

ДА НАПРАВИМ ПРОЕКТ

6. Героят от книгата на Едуард Успенски 
„Крокодилът Гена и неговите приятели“ 
си търси приятел. Посочете какви грешки 
е допуснал при своето представяне, за да 
си намери приятел по-бързо. 

Когато работният му ден свършеше, Гена 
внимателно се обличаше и тръгваше към къщи, 
към своя малък апартамент. Там четеше вестници 
и по цяла вечер си играеше сам на морски шах.

Веднъж, когато загуби от себе си чети-
рийсет пъти, му стана много тъжно. „Защо 
винаги съм сам? – помисли си той. – Непре-
менно трябва да си намеря приятел.“

Взе молив и написа следната обява:

7. Прочетете анекдотите и обяснете кое пре-
дизвиква смях.

– Сине, защо си отворил Google Maps и се 
скиташ по улиците? 

– Разхождам се, мамо.
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ЛИЧНА ПОЗИЦИя ПО 
ЖИТЕЙСКИ ПРОбЛЕМ. 
ОТГОВОР НА ЖИТЕЙСКИ ВЪПРОС 

Коя е темата на текста? 
Кои са подтемите и ключо
вите думи?

Колко смислови части от
кривате в текста? В колко 
абзаца са представени?

1. Прочетете отговора на една ученик и 
изпълнете задачите към него.

Какво е щастие?

Темата на ученическото съ-
чинение е щастието.

В него има две подтеми:
Първата – Щастието е в скъ-
пите вещи. Втората – Щасти-
ето е в малките жестове.

Ключови думи са: щастие, 
красота, щастлив, радват 
се, усмивка, успех, вещ, малки   
жестове, забавление, прегръдка, 
похвала, мечти, желания

1.  ЛИЧНА ПОЗИЦИя. ОТГОВОР НА ВЪПРОС

В процеса на общуване ние заемаме пози-
ция, споделяме възгледи, разсъждаваме. 
Изразяването на собствено мнение по раз-
лични теми от живота – за приятелството, за 
любовта, за щастието, за успеха и др., опре-
деляме като лична позиция по житейски 
проблем.

За да бъдем убедителни, се изисква да до-
кажем своето твърдение, като го подкрепим 
с факти, примери, разсъждения. Това налага 
не само познаване на езиковите правила, а 
и умение да структурираме нашия отговор в 
логическа последователност, да подкрепим с 
доказателства твърдението си. Изразената и 
защитена позиция по житейски проблем на-
ричаме отговор на житейски въпрос.

Щастие – това е нещото, което прави живота ни по-
приятен, кара ни да се чувстваме добре и да виждаме кра-
сота във всичко. 

Всеки се стреми да бъде щастлив и всеки има различна 
представа за това, което ще го направи щастлив – получена 
вещ, една усмивка, постигнат успех.

Днес повечето хора мислят, че щом някой притежава 
много пари, скъпа кола и голяма къща, то той е най-щаст-
ливият човек на света. Съучениците ми се радват на скъп 
телефон и последно поколение компютър, на който може да 
се играят най-новите игри. Те с нетърпение чакат поредния 
празник, за да получат мечтаната скъпа вещ.

Щастието е в малките жестове и трае само един миг. 
То не може да се купи с пари, не може да се показва в 
междучасието пред съучениците. Това е моментът, кога-
то мечтата се е сбъднала или пък трудностите са преодо-
лени. Може да бъде и просто краткото време на забавле-
ние с приятели, прегръдката на мама, когато ни е мъчно, 
похвалата на татко. 

Няма рецепта за щастие, защото всеки има различни 
мечти и желания. Според мен обаче да се радваш на мал-
ките неща, е ключът към щастието.
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ЛИЧНА ПОЗИЦИя ПО 
ЖИТЕЙСКИ ПРОбЛЕМ. 
ОТГОВОР НА ЖИТЕЙСКИ ВЪПРОС 

2. СТРУКТУРА НА ОТГОВОРА 
    НА ЖИТЕЙСКИ ВЪПРОС

Смисловите части са повече от две. Те са 
представени в пет абзаца. Всяка от тях има 

В първия абзац е поставена темата – за щас-
тието. Кратко, в рамките на 1 – 2 изречения, 
ученикът запознава с представата си за щасти-
ето. Затова наричаме тази част въведение/увод.

Във втория абзац се дава кратък, но точен от-
говор на въпроса какво е щастие, според пред-
ставите и опита на ученика. Този отговор се 
нарича теза. В тезата на ученика личи, че той 
ще разсъждава върху две причини за щастието. 

В първата подтеза (третия абзац) се за-
щитава твърдението, че щастието е в богат-
ството, като ученикът дава примери за това. 
Позовава се на своите наблюдения в учили-
ще – радват се на скъп телефон и последно 
поколение компютър; с нетърпение чакат 
поредния празник, за да получат мечтаната 
скъпа вещ.

Във втората подтеза (четвъртия абзац) се 
представя другата страна на тезата. Ученикът 
дава примери, с които доказва, че щастието 
не е в материалните неща – мечтата се е 
сбъднала, трудностите са преодолени, за-
бавление с приятели, прегръдката на мама, 
похвалата на татко.

Последният абзац е заключението. В него се 
представя обобщаващият извод от разсъжде-
нията – Няма рецепта за щастие; всеки има 
различни мечти.

КОМПОЗИЦИЯ/СТРУКТУРА 
НА ОТГОВОРА 

ВЪВЕДЕНИЕ: Щастие – това е нещото, кое-
то прави живота ни по-приятен, кара ни да се 
чувстваме добре и да виждаме красота във 
всичко. 

ТЕЗА: Всеки се стреми да бъде щастлив и 
всеки има различна представа за това, което 
ще го направи щастлив – получена вещ, една 
усмивка, постигнат успех.

СЪЩИНСКА ЧАСТ
ПЪРВА ПОДТЕЗА:
Днес повечето хора мислят, че щом някой при-
тежава много пари, скъпа кола и голяма къща, 
то той е най-щастливият човек на света. Съу-
чениците ми се радват на скъп телефон и пос-
ледено поколение компютър, на който може да 
се играят най-новите игри. Те с нетърпение ча-
кат поредния празник, за да получат мечтаната 
скъпа вещ.

ВТОРА ПОДТЕЗА:
Щастието е в малките жестове и трае само 
един миг. То не може да се купи с пари, не 
може да се показва в междучасието пред съу-
чениците. Това е моментът, когато мечтата се 
е сбъднала или пък трудностите са преодоле-
ни. Може да бъде и просто краткото време на 
забавление с приятели, прегръдката на мама, 
когато ни е мъчно, похвалата на татко за пър-
вата хваната рибка. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Няма рецепта за щастие, 
защото всеки има различни мечти и желания. 
Според мен обаче да се радваш на малките 
неща, е ключът към щастието.

определено значение в изграждането на отго-
вора.
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1. Прочетете трите текста. Кое е общото в 
тях? Определете вида им. 

А. Пеят птички пъстрокрили, 
тръпне свежият листак, 
със чадър от синя свила
руса пролет шета пак.
    (Асен разцветников)

Б. Астрономическата пролет настъпва около 
20 март, но 22 март е денят, който определяме 
за първи ден на пролетта. Дните започват да 
стават по-дълги от нощта, температурите се 
повишават. Слънцето грее по-силно, дървета-
та се разлистват, цъфтят първите цветя – ко-
кичета и минзухари.

В. Моят любим сезон е пролетта, защото све-
тът става по-пъстър, по-весел и усмихнат, за-
щото тогава природата се събужда от зимния 
си сън, облича новата си премяна и се подгот-
вя за нов живот.

• В кой от трите текста има отговор на жи-
тейски въпрос? 

2. Прочетете тезите на двама ученици на 
тема Какво е успех. 

Теза 1: В нашия квартал живее един успял 
човек, който всяка сутрин ходи на работа с 
колело. В почивните дни успява да намери 
време за риболов и тенис. 

Теза 2: Успехът идва тогава, когато човекът 
постигне целта или мечтата, която преследва. 
Понякога успехът е свързан с късмета и слу-
чайността.

• Коя от двете тези дава точен отговор на 
въпроса Какво е успех?
• Определете подтезите.
• Напишете ваша теза по темата и напра-
вете план на съчинението, като отбележите 
аргументите (доказателствата) за подтезите.

ДА УПРАЖНИМ!

3. Влезте в ролята на езикови детективи 
и открийте правописните, пунктуацион-
ните и лексикалните грешки, както и 
грешките в структурата на отговора, кой-
то е написал ученик на тема Вълшебните 
думи. 

Аз убичам вълшебства. Понякога изкам 
да бъда вълшебник, и да правя различни вал-
шебства. Затова трябва да знам вълшебни 
думи. Когато ги кажа, ще се случи вълшеб-
ство. Ще имам всичко което пожелая и ще се 
пренасям на различни местта. Има и други 
вълшебни думи, които не правят чудеса но 
карат хората да се усмихват. С тях може да 
пулучиш всичко, което пожелаеш. Тъкива са 
думичките „моля“ и „благодаря“.

• Кой е най-добрият езиков детектив меж-
ду вас, открил всички езикови наруше-
ния?
• Редактирайте текста.

4. Прочетете разсъжденията на Малкия 
принц в откъса от книгата „Малкият 
принц“ на Антоан дьо Сент Екзюпери.

Вие никак не приличате на моята роза, 
вие не сте още нищо (...) Никой не ви е опи-
томил и вие не сте опитомили никого. Вие сте 
сега такива, каквато бе моята лисица. Тя беше 
лисица, подобна на сто хиляди други лиси-
ци. Но аз я направих мой приятел и сега тя е 
единствена в света. (...) 
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– Вие сте хубави, но празни (...). Разби-
ра се, някой обикновен минувач ще помисли, 
че моята роза прилича на вас. Но тя сама има 
много по-голямо значение, отколкото вие 
всички, защото тъкмо нея съм поливал аз. 
Защото тъкмо нея съм поставял под стъклен 
похлупак. Защото тъкмо нея съм пазил с па-
раван. Защото тъкмо върху нея убих гъсени-
ците (освен две-три, за да излязат пеперуди). 
Защото тъкмо нея слушах да се оплаква, да се 
хвали или дори понякога да мълчи. Защото тя 
е моята роза.

• Определете темата в отговора на Мал-
кия принц.
• Посочете аргументите, които той използва.
• Кой е синонимът на думата опитомил?

5. Напишете теза за отговор на въпрос по 
една от темите: Моето хоби, Домашният 
ми любимец.

6. По дадения план за отговор на житейски 
въпрос напишете съчинение. Изградете 
увод и заключение. Допишете подтезите, 
като представите аргументи в тяхна под-
крепа.

Да опазим гората

Увод: ...
Теза: Гората е зеленото богатство на на-

шата планета. Нейното опазване е важно за 
съхраняването на биологичното разнообра-
зие и живота на Земята. Безотговорното от-
ношение към горите нанася вреди, които в 
много случаи са непоправими.

Първа подтеза: Горите са белите дробо-
ве на Земята, защото...

Втора подтеза: Човекът сам унищожава 
своето богатство, като...

Трета подтеза: Можем да запазим гора-
та, като...

Заключение: ...

• Знания по кой учебен предмет използва-
хте за своя отговор?
• Разкажете за инициатива във вашето 
училище/селище, свързана с опазването на 
природата. Какъв текст създадохте?

7. Напишете два отговора на житейски 
проблем, свързан с темата за богатството, 
като се опитате да защитите противопо-
ложни твърдения:

Богатството не носи щастие и Богат-
ството носи щастие.

• Доказването на кое твърдение ви затруд-
ни повече?
• За коя теза приведохте повече убедител-
ни аргументи?

ЗНАЯ как се структурира отговор на 
житейски въпрос.
МОГА да изразявам лична позиция 
по житейски проблем и да изграждам 
отговор на житейски въпрос.
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ПЛАН НА ТЕКСТА. 
ПОДГОТОВКА И РЕДАКТИРАНЕ

За баща на медицината се счита Хипократ. Хипократ 
бил лекар, учен и художник в Древна Гърция. Роден е око-
ло 460 г. пр.Хр. Живял на остров Кос, където ръководел 
медицинско училище и болница. Неговите съчинения 
поставят основите на съвременната медицина.

В Древна Гърция медицината се свързва с религията 
и магиите. Хипократ и колегите му насърчавали разумен 
подход към медицината, който не включва духове и свръх-
естествени сили. Те учели, че лекарят трябва да прегледа 
внимателно пациента и да открие болестта. Той трябва да 
търси причините за заболяването в околната среда, в хра-
ната, на работното място.

Лекарят трябва да предписва лечение само когато е 
необходимо. Лечението да бъде възможно най-простото, 
като например промени в храненето. Лекарят е длъжен да 
предскаже въздействието на лечението, за да се преценят 
по-късно резултатите от него.

Хипократ и колегите му изработили морални правила 
за поведение на лекаря. Според тях главната цел на лекаря 
е да помогне на пациента, а не да стане богат или прочут. 
Лекарите трябва да бъдат разумни, грижливи, добре под-
готвени и скромни. Трябва да пазят личната информация 
за пациента. Този принцип се нарича „лекарска тайна“ и 
се спазва и днес. 

 (Енциклопедия „история на медицината“)

Планът показва основните моменти от 
съдържанието на текста.

Коя е темата на текста? 
Кои са ключовите думи и из
рази в него?

Колко подтеми (смислови 
части) откривате в тек
ста? Кои са те?

Разгледайте внимателно 
втория и третия абзац. 
Към една подтема или към 
две различни подтеми при
надлежат?

Темата на текста е Хипократ 
– бащата на медицината. От-
криват се три основни смис-
лови части в текста, всяка от 
които е отделна подтема. В 
първата подтема се разказва 
кой е Хипократ, къде и кога е 
живял. Може да се озаглави 
Сведения за Хипократ. Във 
втората подтема се говори за 
учението, което създава Хи-
пократ за лечение на болните. 
Можем да я наречем Учението 
на Хипократ. Втората подтема 
се състои от два абзаца, които 
разкриват различни страни от 
учението на Хипократ (как се 
търсят причините за заболява-
нето и как се лекуват болните). 
В третата част се описва какво 
поведение и какви норми тряб-
ва да спазват лекарите. Тази 
част може да се озаглави Пра-
вилата на Хипократ.

Когато запишем последова-
телно подтемите на текста 
в отделни точки, ние правим 
план на текста. 

Зад. 1. Разгледайте плана на последния урок 
по история. От колки точки се състои?

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПЛАНА НА ТЕКСТА
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Видове план:
подробен;
сбит (кратък).

2. ВИДОВЕ ПЛАН

Планът, който отразява подробно съдържа-
нието на текста, се нарича подробен план. 
Този вид план се прави на по-дълги тексто-
ве, за да се предаде пълно информацията от 
текста. В подробния план към записаните ос-
новни точки (подтемите) се включват и под-
точки. Подточките разкриват някои подроб-
ности от подтемата. Така например към вто-
рата точка можем да включим две подточки 
(свързани с двата абзаца на подтемата). 

Планът ще изглежда така: 
Бащата на медицината 
1. Сведения за Хипократ 

ЗНАЯ, че планът ми помага да се ори-
ентирам вярно и бързо в съдържанието 
на текста.
МОГА да правя и оформям подробен и 
сбит план на текста.

3. ПОДГОТОВКА НА ПЛАН НА ТЕКСТА. 
    НАЧИНИ ЗА ОФОРМяНЕ НА ПЛАНА

Как да оформим и запишем план на текста?
 
1. Точките в плана се записват с еднакви по цел 
на общуване изречения – съобщителни или въ-
просителни. Например: Хипократ е бащата на 
медицината или Кой е Хипократ?
2. Точките и подточките могат да се записват 
с безглаголни изрази – Сведения за Хипократ
3. Точките могат да се означат чрез арабски 
цифри -1., 2., 3., римски цифри – І., ІІ., ІІІ., 
главни букви – А., Б., В.
Пунктуация: след арабските, след римските 
цифри и след главните букви се поставя точ-
ка. 
4. Подточките в плана могат да се означат с 
малки букви – а, б, в, с арабски цифри, с ти-
рета и др.
Пунктуация: след малките букви и арабски-
те цифри се пише скоба или точка. В края на 
подточката може да се постави точка и за-
петая. След последната подточка се поставя 
точка. Например: 
а) причини за болестта;
б) лечение на болестта.
Всяка точка започва на нов ред с главна буква. 
Подточките започват на нов ред с малки букви.

Правим план на текста, като:
– определяме ключовите думи и изрази в него;
– разделяме последователно текста на подтеми;
– отделяме в подтемата по-малките части, ако 
има такива;
– записваме и оформяме правилно подтемите 
с цифри, главни и малки букви, точки, запетаи; 
– проверяваме дали сме включили всички 
смислови части от текста.

2. Учението на Хипократ 
а) причини за болестта 
б) лечение на болестта
3. Правилата на Хипократ

Ако искаме да предадем само основното от 
информацията, правим кратък, или сбит 
план. В него отбелязваме само основните 
подтеми в отделни точки.
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ДА УПРАЖНИМ!

1. Направете подробен план на приказка-
та на Шарл Перо „Котаракът в чизми, или 
Котаракът наставник“.

2. Направете сбит план на последния урок 
по човекът и природата.

3. Петокласник е направил подробен план 
на приказката „Главатарят, който искал 
да плени месечината“, но е допуснал греш-
ки в записването и оформянето му. Препи-
шете плана, като:

• използвате еднакви по цел на общуване-
то изречения или безглаголни изрази;
• поправите допуснатите пунктуационни 
грешки;
• внимавате за главните и малките букви.

Главатарят, който искал да плени месечината
1. Описание на чудната щерка.

2. Как се е замогнал бащата?
а) събирането на хора от цял свят
б) създаването на красив и щастлив град 

3. завистливият главатар.
а) план за завладяване на щастливия град
б) нападение и отвличане на момата

4. защо се разболява момата?
а) търсене на помощ от лечители и мъд-
реци
б) съветът на мъдреците 

5. Походът на безумния главатар
а) трудният и дълъг път към целта
б) поражението на главатаря 
в) завръщането на главатаря

6. жителите на града прогонват поробите-
лите.

4. Прочетете текста. Напишете план, със-
тавен от:
– съобщителни изречения;

– въпросителни изречения;
– безглаголни изрази.
Различават ли се по съдържание трите 
плана? Кой от тях предава най-стегнато 
информацията от текста?

Строеж на Земята

Земята се е образувала преди 4,5 милиар-
да години и е представлявала кълбо от газове. 
Постепенно тежките метали потънали и из-
градили океанските падини. По-леките скали 
и минерали плавали на повърхността, охла-
дили се и се втвърдили.

Земята се състои от три слоя. В средата 
е ядрото, мантията обвива ядрото, а твърдата 
външна обвивка се нарича кора.

Ядрото има два слоя. Вътрешният слой 
се състои от твърдо желязо и никел, а външ-
ният – от разтопено желязо и никел.

Мантията е изградена от скали. Горна-
та част е от полуразтопени скали, наречени 
магма.

Кората е най-тънкият слой. Ако си пред-
ставите, че Земята е топка за тенис, кората, 
прикрепена към повърхността ѝ, е по-тънка 
от пощенска марка.

В процеса на образуване на Земята някои 
газове се напластили около нейната повърх-
ност и образували атмосферата. Без атмосфе-
рата нищо на Земята не може да съществува. 
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5. Разгледайте съдържанието на учебници-
те по български език, литература, матема-
тика и др. Можем ли да кажем, че съдър-
жанието на учебника представлява него-
вият план? Помага ли ни съдържанието да 
се ориентираме бързо за информацията в 
учебника?
Защо са използвани римски и арабски 
цифри?

6. Редактирайте плана на урока по мате-
матика за триъгълника. Сравнете вашия 
план с плана, който ви е дал учителят по 
математика.

Триъгълник

1. Определение за триъгълник.
2. Кои са елементите на триъгалника?
III. Видове триъгълници: 
а) остроъгален
б) тъпоъгълен 
в) правоъгален 
г) равнобедрен 

Важно за плана е външното му и прегледно 
оформяне, подреждането на отделните точки 
и подточки. В плана не бива да се допускат 
правописни и пунктуационни грешки!

7. Напишете две доказателства в подкрепа 
на мнението, че планът е полезен помощ-
ник на учениците.

Въпросителните изречения в плана се офор-
мят с помощта на думите кой, какъв, защо, 
кога, как.

ДА УПРАЖНИМ!

ЗАПОЗНАЙ СЕ С ДУМИТЕ:

Морал – съвкупност от норми, правила, кои-
то определят поведението на хората от даде-
но общество; нравственост.
Морален – който се отнася до морала.

Думата план е многозначна. 

План – 1. Чертеж на сграда или място.
2. Кратка програма за разработка на съчине-
ние или на реч.
3. Обмислен в подробности начин и ред за из-
вършване на някоя работа.
4. Система от предварително набелязани меро-
приятия в обществения или държавния живот.
5. прен. Насока, начин на представяне на нещо.
6. прен. Намерение.

С кое значение се използва думата план в урока?

ЗНАМ ПОВЕЧЕ



134

ОбОбЩИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИя: 
УСТНО И ПИСМЕНО ОбЩУВАНЕ 

След малко Маляка пиеше боза и ядеше 
баничка в отсрещната сладкарница. Както 
си дъвчеше, едно момче сложи на масата му 
чаша боза и паста и се намести срещу него. 
Имаше клепнали уши. Носеше очила с дебе-
ли рогови рамки, твърде големи за лицето му, 
което изглеждаше спокойно и умно.

– Здравейте! – каза непознатото момче.
– Здрасти! – отвърна Маляка и се опита 

да си спомни дали не го е виждал някъде (...)
– Как се казвате? – попита то.
– Ама ти защо ми говориш на вие?
– От уважение. Аз винаги говоря така с 

непознати, такова ми е възпитанието.
– За първи път ми говорят на вие – при-

зна Маляка. – Възрастните, и те говорят с де-
цата на ти.

– Такова им е възпитанието, нали ви каз-
вам.

Маляка много хареса тази учтива форма 
на разговор.

– Какво ме питахте? – обърна се той на 
вие към новия си познат.

– Как се казвате?
– Димитър, но прякорът ми е Маляка, 

така ми викат.
Момчето се опита с поглед да му преме-

ри ръста.
– Не за друго, а защото презимето ми е 

Маляков. А вие как се казвате?
– Добролюб!... Мама ми вика Добри, а 

татко – Любо...
(Братя Мормареви, 

„Войната на таралежите“)

1. Докажете, че текстът е диалог.

2. Кои са участниците в общуването? Пре-
пишете изразите от текста, които подкре-
пят мнението ви.

3. Посочете изразите, с които се представят 
двете момчета. Кои етикетни формули са 
използвани в текста? Коя учтива форма 
харесва на Маляка и защо?

4. Какъв е видът на текста? Докажете. 

5. Кои са синонимите на думите учтив, 
презиме, възрастен?

6. Създайте два отделни текста, в които да 
опишете:
а) как Маляка представя Добролюб на прия-
телите си от блока;
б) как Добролюб представя Маляка на роди-
телите си.

• Как преобразувахте откъса от текста? 
Откривате ли промяна в правописа и в 
пунктуацията на изразите, с които момче-
тата се самопредставят?

7. Направете характеристика на Добро-
люб, като използвате думите му от разго-
вора. За какво служи речевата характерис-
тика в текста?

8. Разгледайте описанието на Добролюб. 
Има ли сходство между речевото поведение 
на героя и портретното му описание? Запи-
шете с няколко изречения мнението си.

9. Маляка споделя с Добролюб, че отива 
при началника на полицията, защото те-
хен съсед строи незаконен гараж на игри-
щето им пред блока. Добролюб предлага 
да го придружи. Запишете разговора меж-
ду двете момчета.

10. Текстът е от книгата „Войната на тара-
лежите“ от Братя Мормареви. 
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11. Напишете кратък текст на тема Обид-
ни ли са прякорите? , в който да защитите 
мнението си.

12. В класа ще обсъждате въпроса: Как 
да отбележим края на учебната година?. 
Класният ръководител ще избере най-доброто 
предложение. Подгответе писмено предложе-
нието си, като направите предварителен план 
(къде да отидете, какво ще правите, защо ще е 
интересно за съучениците ви, и др.).

13. Направете подробен план на урока по 
български език „Официално и неофициал-
но общуване“. С какви изречения по цел 
на изказването и с какви цифри оформи-
хте точките и подточките?

14. Направете таблица за устното и писме-
ното общуване, като включите: участници, 
обстановка, форма на общуване. 

15. Николà е палаво френско момче, герой 
от книгата „Малкият Николà“ на Рене Го-
сини. Често му се случват весели истории. 
Ето една от тях:

Вчера пристигна новият учител по гим-
настика. 

– Казвам се Ектор Дювал – рече той. – А вие? 
– Ние не – отвърна Фабрис и всички из-

покапахме от смях. 

Кое предизвиква смях? Разкажете по подхо-
дящ начин забавна случка!
 

ЕЗИКОВА бЪРКОТИЛНИЦА

1. Редактирайте текста, като поправите 
грешните твърдения.

Представянето е диалог между участни-
ците. Самопредставяне означава, че учител-
ката те представя пред нов клас. Планът на 
текста включва темата, участниците в об-
щуването, ключовите думи, подтемите и аб-
заците. Житейските проблеми са свързани 
с математиката и историята. Отговорът на 
житейски въпроси включва доказателства от 
различен характер.

2. Редактирайте текста, за да предадете 
вярно смисъла на откъса.

Маляка и Добролюб се срещат случайно 
в сладкарницата. Запознават се бързо. Маля-
ка носи очила с рогови рамки, а лицето на 
Добролюб изглежда спокойно и умно. Мом-
четата общуват приятелски и си говорят на 
ти. Маляка обяснява, че истинското му име 
е Димитър, а Маляков е бащиното му име. 
Затова му казват галено Маляка. Добролюб 
споделя, че родителите му викат Добри, а 
приятелите – Любо. Докато говорят, момче-
тата пият боза и ядат банички пред сладкар-
ницата.

Съдържание
Първа част. Дворът
Втора част. Игрището
Трета част. Гаражът
Четвърта част. Петното

Запишете от коя част според вас е откъсът 
от текста. Докажете мнението си. 
Може ли да разглеждаме съдържанието на 
книгата като план?
Прочетете книгата или гледайте филма „Та-
ралежите се раждат без бодли“, за да разбе-
рете как завършва историята.
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ГОДИШЕН ПРЕГОВОР

Т.1

Т.2

Едва ли е случайно, че народът ни ги е на-
рекъл свои апостоли, вярвал е в техните думи 
и упорито е вървял след тях – от поредния пог-
ром към поредното въстание... Лицата им са 
били твърде различни от образите по иконите. 
Хора от плът и кръв, те са познавали народни-
те страдания и мечти; родени в робство, били 
са готови първи да умрат за свободата на Бъл-
гария. Нещо повече – самите те, скромни зана-
ятчии и неуспели търговци, бедни овчари и от-
рекли се от бога монаси, млади селски даскали 
и завършили европейски науки чиновници, са 
приемали с гордост и охота високото апостол-
ско звание, давано им от бунтовното време. 

Незабравими са уроците на българските 
апостоли. Това, което въздейства най-силно в 
тях, е яката сплав между думи и дела, между 
намерения и действителни стъпки към целта. 
Силни личности, подчинили себе си на голя-
мото дело, те не са живели, даже не са уми-
рали за себе си. И не е никак случайно, че за 
доброто на народа са се жертвали най-добрите 
негови синове. Само техният подвиг е могъл 
да бъде толкова висок, че да бъде видян и от 
близки, и от далечни. Те са вярвали, че той е 
необходим. И задължителен.

 (Георги Константинов, „Апостоли“)

1 Молебен – кратко богослужение.

На 2 юни почитаме паметта на Христо 
Ботев и загиналите за свободата на България. 
Всяка година на този ден точно в 12,00 часа 
сирените с прекъснат вой оповестяват Деня 
на Ботев. Пешеходците и пътните превозни 
средства спират движението си. 

За първи път този ден е отбелязан през 
1884 г. само във Враца и Пловдив. През 1948 г. 
в 12 часа в цялата страна е даден първият сиг-
нал за едноминутно мълчание. Датата е 2 юни 
(20 май стар стил) – денят на смъртта на Бо-
тев. Христо Ботев загива в сраженията на връх 
Околчица на 20 май 1876 г. Затова на истори-
ческия връх във Врачанския Балкан всяка го-
дина се събират стотици родолюбци. Там се 
пресъздават сраженията, отслужва се молебен1 

Здравей, приятелю... Отдавна ме молиш 
да ти разкажа за България.

Когато за пръв път чух как в 12 часа на 2 
юни завиха всички противовъздушни и про-
тивопожарни сирени в столицата... ужасно се 
изплаших. „Война“ – помислих си за части от 
секундата и се заоглеждах за някакво скривали-
ще... И в следващия момент видях нещо съвър-
шено потресаващо: всичко спря! Не се шегу-
вам, приятелю – в милионната столица (а както 
разбрах впоследствие и в цялата страна) спря 
всякакво движение – автомобилите и градският 
транспорт, хората по улиците и зад прозорците 
в работните си кабинети, учениците, гонили до-
преди секунда топка... Уверявам те, приятелю, 
София е единствената столица в света, където 
веднъж в годината можеш да чуеш... такава ти-
шина... Само воят на сирените!

След три минути, когато всичко се върна 
към нормалния си ритъм, се сетих, че са ми 
разказвали за техен герой – Христо Ботев – 
поет и революционер... На този ден, 2 юни, 
бил загинал самият Ботев. Накратко – това е 
историята. 

Оттогава всяка година чакам този ден, за 
да видя дали ще се повтори, дали ще е същото. 
Дали някой от по-младите няма да се зачуди 
защо и дали изобщо да се спира... Но тези три 
минути се повтарят от година в година... 2 юни 
ме е заварвал в много от големите градове на 
България и в малкото планинско селце, където 
живея. Но картината навсякъде е една и съща. 
Хора, спрели да помълчат, да се сетят за под-
вига, да се поклонят... в тези 3 минути мислите 
на 7 милиона българи са концентрирани в едно 
и това едно е страната им, България. Що се от-
нася до мен, чужденеца... Аз в тези три мину-

Т.3

за загиналите. Тържествата завършват със заря 
проверка във Враца пред 12-метровия памет-
ник на поета революционер.

(От печата)
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Т.4

Т.5

Т.6

Ветровете кръстосват над Вола

Тук е паднал певецът, орелът,
тук е рухнал дъбът исполин.
И хайдушката нощ се навела
да целуне великия син.
Самодивите в бяла премяна
и орлицата… звездния свод
са останали живо предание
във душата на моя народ.
Промълвим ли България само,
ние виждаме Ботева жив.
Той стои върху нашето знаме
легендарен, безсмъртен, красив.

А земята ни тъмнокафява
страшна ботевска сила таи.
Враговете кого ще смущават?
Теб, Българийо, кой ще смути?
…Ветровете кръстосват над Вола
и обвяват със вечност върхът.
И ведно със мъглите отдолу
много стари легенди пълзят.
Те ни спомнят за Искъра мътен,
за вековни тегла и сълзи.
Не шумете! Вървете си в пътя.
Не разбуждайте Ботев, врази!
                                  (иван радоев)

ти... обикновено изпитвам позорното чувство 
на завист. Да, аз завиждам – на целия българ-
ски народ и на всеки българин поотделно. 
(От „Писмото на един англичанин за 2 юни“,

 http://www.beu.bg)

ЦЕЛИ:
Да се приобщят участниците в конкурса към дело-
то на революционера Христо Ботев и към дълбоко 
хуманното му творчество. Конкурсът е посветен на 
140–та годишнина от подвига на Христо Ботев и не-
говата чета.

РЕГЛАМЕНТ:
Право на участие имат всички ученици от V до ХII 
клас. Всеки участник в конкурса може да представи 
до две стихотворения или едно есе. Възможно е учас-
тие и в двата раздела.

Участниците в конкурса за написване на стихотворе-
ние се разделят в две възрастови групи:

• I-ва група – от V до VIII клас
• II-ра група – от IХ до ХII клас
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1. Кой е предметът на общуването в Текст 
1, Текст 2 и Текст 3? Запишете с 2 – 3 из-
речения каква е връзката между първите 
три текста и Текст 4, Текст 5 и Текст 6.

2. В кои текстове общуването е официално 
и в кои – неофициално? Докажете мнение-
то си, като посочите участниците, услови-
ята и целта на общуването за всеки текст.

3. Определете елементи на повествование, 
описание или разсъждение преобладават в 
Текст 1, Текст 2 и Текст 3. Подкрепете с до-
казателства твърдението си.

4. Напишете речниковото и граматичното 
значение на думите апостол, сирени, пов-
тарям, звездния.

5. Извадете три многозначни думи от тексто-
вете и определете значенията им.

6. Открийте и запишете примери за пре-
носна употреба на думите от Текст 6. 

7. Напишете синоними на думите прочут, 
велик, родолюбец, робство, знаме, преда-
ние. С кои речници ще си помогнете? 

8. Открийте и запишете сродни думи от 
Текст 1 и Текст 3. 

9. Определете морфемния строеж на думи-
те живо, орелът, разказвали, безсмъртен, 
големите, ботевска. 

10. Напишете и обяснете какви звукови 
промени може да настъпят при думите на-
рекъл, пръв, кръв, връх, вятър, могъл. Дайте 
примери за същите звукови промени.

11. От Текст 1 запишете всички форми на 
личните и възвратните лични местоимения, 
притежателните и възвратните притежател-

ни местоимения. Определете граматичните 
им признаци.
Напишете ваши изречения, като употреби-
те всички видове местоимения.
За какво служат местоименията в текста?

12. От Текст 3 запишете по 2 примера за 
глаголи от различните спрежения.

13. Какви глаголни времена са употребени 
в Текст 3? Защо?

14. Превърнете глаголите от третия куплет 
на стихотворението „Ветровете кръстос-
ват над Вола“ (Текст 6) в минало несвър-
шено време. Променя ли се внушението 
на автора при смяната на глаголните вре-
мена?

15. Открийте и запишете по 3 минали 
свършени деятелни причастия от Текст 
1, Текст 3 и Текст 6. Преобразувайте ги в 
несвършени деятелни причастия. Съста-
вете изречения с тях.

16. Открийте 5 наречия от текстовете. 
Опи тайте се да направите свързан текст 
с тях.

17. Колко предлога има в Текст 4? Кои са 
те? Кои от тях откривате във всички тек-
стове? Извадете примери от текстовете.

18. Правилно ли са употребени предлозите 
във и със в Текст 6? Обяснете какво е пра-
вилото и защо не е спазено в стихотворе-
нието. 

19. Направете синтактичен разбор на изре-
чението Пешеходците и пътните превозни 
средства спират движението си.
Допълнете изречението така, че да съ-
държа всички главни и второстепенни 
части.



20. Направете синтактичен разбор на след-
ните стихове. Колко определения открива-
те? 

А земята ни тъмнокафява
страшна ботевска сила таи.

21. Направете схемите на изреченията от 
упр. 19 и 20.

22. Съставете изречения по схемите. 

а) подлог + сказуемо + допълнение 
б) определение към подлога + подлог + сказу-
емо + обстоятелствено пояснение 
в) подлог + сказуемо + определение към об-
стоятелственото пояснение + обстоятелствено 
пояснение
г) обстоятелствено пояснение + сказуемо + 
определение към допълнието + допълнение

23. Напишете по две изречения с думите 
силно и скъпо. Употребете ги най-напред 
като определения, а после – като обстоя-
телствени пояснения.

24. Измислете рекламо изречение, в което 
липсва сказуемо. 

Например: По-силен от настинката! С нова 
опаковка, на по-ниска цена и с по-добро ка-
чество!

25. Напишете текст, в който да се пред-
ставите накратко – на колко години сте, 
какви интереси имате, какво обичате да 
правите. Като ползвате текста и възмож-
ностите на интернет, подгответе виде-
окарта. Тя може да ви послужи за устано-
вяване на контакти по електронен път. 

26. Напишете мнението си по въпроса Ну-
жен ли е джиесемът в клас?.

27. Направете план на африканската при-
казка „Антилопата и костенурката“. 

Веднъж, като срещнала костенурката, 
антилопата взела да се хвали, че тича много 
бързо, и рекла: 

– А ти знаеш ли да тичаш? 
– Не само че зная – отговорила костенур-

ката, – ами и ще те надбягам! 
Засмяла се антилопата: 
– Щом е така, хайде да се надпреваряме! 
Костенурката се съгласила. 
На другата заран те тръгнали за уречено-

то място и когато стигнали там, антилопата 
рекла: 

– Хайде да тичаме – и се спуснала да бяга 
колкото ѝ държат нозете, като оставила дале-
че зад себе си костенурката. След някое време 
антилопата се спряла и викнала: 

– Хей, костенурко, къде си? 
А костенурката отговорила: 
– Тук съм! 
Зачудила се антилопата и хукнала да 

тича още по-бързо. Но скоро се спряла и пак 
попитала: 

– Къде си, костенурко? – И пак чула от-
говор: 

– Тук съм! 
И по-нататък станало така. Антилопата 

се спирала и питала: 
– Къде си? 
И всеки път костенурката ѝ отговаряла: 
– Тук съм. 
Когато най-сетне антилопата дотичала до 

уреченото място, костенурката вече я чакала. 
– Аз те чакам отдавна – рекла тя. – Доти-

чах първа. 
А всичко това станало така, защото кос-

тенурката измамила антилопата: Предната 
нощ тя събрала всичките си роднини и им 
заповядала да насядат в тревата по пътя на 
антилопата. И когато антилопата се спирала 
и викала костенурката, някоя от тези косте-
нурки ѝ отговаряла. 

И затова оттогава се казва: „Умната глава 
е по-добра от бързите крака“. 
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Абзац – текстът между два нови реда. 

Второстепенни части на речта – до
пълнение, определение, обстоятелстве
но пояснение.

Възвратно лично местоимение – мес
тоимение, което означава, че действи
ето произлиза от подлога и се насочва 
към него.

Възвратно притежателно местоиме-
ние – местоимение, което означава, че 
предметът принадлежи на подлога в из
речението.

Главни части на изречението – подлог и 
сказуемо.

Граматично значение – свързано с грама
тичните признаци на думата.

Диалог – речево общуване между двама 
или повече събеседници, при което се 
разменя информация по различни теми. 

Допълнение – второстепенна част на 
изречението, която пояснява сказуемо
то и назовава предмета, върху който 
пада глаголното действие.

Изменяеми части на речта – части на 
речта, които се изменят по форма, за 
да изразяват различни граматични значе
ния.

Ключови думи – опорните думи в тек
ста.

Контекст – думите, които обкръжават 
думата в текста.

Логическо ударение – посилно изговаря
не на някоя дума в изречението, за да се 
спре върху нея вниманието и поточно 
да се изрази мисълта.

Минало несвършено време – глаголно 
време, което означава минало действие, 
незавършено в момента, за който се го
вори.

Минало несвършено деятелно причас-
тие – нелична глаголна форма, образува
на от минало несвършено време, която 
изпълнява служба на сказуемо.

Минало свършено време – глаголно 
време, което означава минало дейст
вие, приключило до момента на говоре
нето.

Минало свършено деятелно причастие 
– нелична глаголна форма, която означа
ва признак от действие, извършено в 
миналото.

Многозначност – способността на ду
мите да притежават повече от едно 
значение.

Морфема – наймалката съставна част 
на думата, носител на някакво значение.

Морфемен анализ – определяне на мор
фемите, от които се състои една дума.

Морфологичен анализ – определяне на 
думите като части на речта и посочва
не на граматичните им признаци.

Наречие – неизменяема част на речта, 
която пояснява глаголното действие 
откъм различни обстоятелства или 
признаци.

Неизменяеми части на речта – части 
на речта, които не се изменят по фор
ма, за да изразяват различни граматични 
значения.

Неофициално общуване – осъществява 
се в неофициална обстановка, найчесто 

ЕЗИКОВ ПОМОЩНИК
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е устно и пряко, а участниците са позна
ти.

Непостоянно Ъ – звукова промяна, при 
която гласната Ъ отпада в някои форми 
на думата или в сродни думи.

Обстоятелствено пояснение – второ
степенна част на изречението, която 
пояснява сказуемото и посочва обсто
ятелствата, при които се извършва 
действието.

Омоними – думи с еднакъв звуков състав, 
но с различно значение.

Описание – текст, който представя 
признаци, качества на описван предмет.

Определение – второстепенна част на 
изречението, която пояснява друга част, 
изразена чрез име.

Основна форма на глагола – формата за 
1 лице, единствено число, сегашно време; 
формата, с която глаголът се представя 
в речник.

Официално общуване – осъществява се 
в официална обстановка.

План на текст – последователно запи
саните в отделни точки подтеми, кои
то представят съдържанието на даден 
текст.

Повествование – текст, който предста
вя свър зан разказ за действия и събития.

Подвижно Ъ – звукова промяна, при която 
гласната Ъ променя мястото си спрямо 
съгласните Р и Л.

Подтема в текста – част от темата 
на текста.

Предлог – неизменяема част на речта, 
която изразява разнообразни отношения 
между различни думи в словосъчетание 
или в изречение.

Предмет – това, за което се говори или 
пише в речевото общуване.

Представяне – съобразено с речевата си
туация излагане на информация за някого 

пред другите участници в общуването.

Притежателно местоимение – место
имения, които означават отношения на 
принадлежност.

Причастия (нелични глаголни форми) – 
нелични глаголни форми, чрез които се 
приписват на лица и предмети призна
ци, резултат от глаголни действия

Разсъждение – текст, в който се доказ
ват тези.

Речев етикет – система от етикетни 
формули за културно речево общуване.

Речева ситуация – ситуацията, в която 
протича речевото общуване.

Самопредставяне – съобразено с речева
та ситуация излагане на информация за 
самия себе си пред другите участници в 
общуването.

Синтактичен анализ – определяне на 
главните и второстепенните части на 
изречението, както и на вида му.

Словообразувателни морфеми – мор
феми, с които се образуват нови думи в 
езика.

Спрежение – термин, с който се означа
ва изменението на глагола по лице, число, 
време и др.

Тема на текста – това, за което се гово
ри или пише в текста.

Условия на общуването – времето и мяс
тото, при които се осъществява речево
то общуване.

Участници в общуването – авторът и 
получателят на речевото съобщение: го
ворещ –слушащ, пишещ – четящ.

Формообразувателни морфеми – мор
феми, които показват граматичните 
признаци на думите.

Цел на общуването – това, което се 
стреми да постигне всеки участник чрез 
речевото общуване.
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ПРИЛОЖЕНИя

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЛИЧНО МЕСТОИМЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ВЪЗВРАТНО ЛИЧНО МЕСТОИМЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРИТЕЖАТЕЛНО МЕСТОИМЕНИя

Число Лице                                               Падеж 
именителен винителен дателен

пълна 
форма

кратка
форма

пълна 
форма

кратка
форма

Единствено 1. аз мене (мен) ме (на) мене ми
2. ти тебе (теб) те (на) тебе ти
3. м.р. той него го (на) него му
    ж.р. тя нея я (на) нея ѝ
    ср.р. то него го (на) него му

Множествено 1. ние нас ни (на) нас ни
2. вие вас ви (на) вас ви
3. те тях ги (на) тях им

Падеж Пълна форма Кратка форма
Именителен – –
Винителен (себе) себе си се

Дателен на/за себе си си

Число Лице Пълна форма Кратка
формаЕдинствено число Множествено 

число за трите 
рода

Род
мъжки женски среден

Единствено 
(един 
притежател)

1. мой моя мое мои ми
2. твой твоя твое твои ти
3. м.р. негов негова негово негови му
    ж.р. неин нейна нейно нейни ѝ
    ср.р негов негова негово негови му

Множестве-
но (много 
притежатели)

1. наш наша наше наши ни
2. ваш ваша ваше ваши ви
3. техен тяхна тяхно техни им
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ВЪЗВРАТНО ПРИТЕЖАТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ

ПОДГОТОВКА И РАбОТА ПО ПРОЕКТ

Работата по проект е творческа, екип-
на, интересна. При подготовката се използ-
ват знанията по български език и по другите 
учебни предмети, житейският опит и практи-
ческите познания на всеки.

Ето някои съвети за работа по про ект: 
1. Разделяте се по групи (не повече от 

5 – 6 души), по двойки или ако е посочено, 
рабо тите самостоятелно. Избирате отговор-
ник на групата.

2. Уточнявате какъв конкретен езиков 
продукт се очаква след изпълнението на проек-
та – табло, ученически речник, наръчник и др.

3. Определяте и записвате всички дей-
ности, които са необходими за изпълнението 
на проекта. 

4. Разпределяте задачите в групата 
(може да ги напишете в таблица, която да раз-
дадете на всеки).

5. Определяте крайния срок за изпъл-
нението на проекта (не по-малко от 10 дни, 
защото се изисква работа след училищните 
занятия), определяте срок за всяка задача по-
отделно.

Лице Падеж Пълна форма Кратка
формаЕдинствено число Множествено 

число  м.р. ж.р. ср.р
1. именителен свой своя свое свои си
2. винителен (своего) – – – –

6. Уточнявате какви материали ще из-
ползвате и откъде ще ги набавите – от библио-
теката, от теренни проучвания, от разговори 
със специалисти, роднини и др.

7. Подготвяте материалите и ги обсъж-
дате в групата, със съученика си (ако сте по 
двойки) или с учителя (ако работите самосто-
ятелно). Полезно е да обсъдите материала си 
и с други хора – родители, по-големи братя и 
сестри, ваши близки, чието мнение цените.

8. Избирате говорител на групата, който 
да представи готовия проект пред класа и да 
го защити в рамките от 3 до 5 минути. Ако 
проектът е самостоятелен, го представяте и 
защитавате сам.

9. Участвате заедно с учителя в оценява-
нето на другите проекти от класа и аргумен-
тирате мнението си (най-добре писмено).

10. По желание каните учители по дру-
ги предмети, директора, приятели от съседни 
класове, родители, за да видят резултата от ра-
ботата по проекта и да изразят мнението си.

МОРФЕМЕН АНАЛИЗ

1. Отделяте формообразувателните морфеми:
а) определителен член – напр. разказвачи-те;
б) окончание – разказвач-и-те.

2. Определяте словообразувателните морфе-
ми в оставащата основа на думата:
а) корен – раз-каз-вач, проверявате дали е ко-
рен, чрез сродни думи – приказка, разказ;

б) представка – морфемата или морфемите 
пред корена – раз-казвач, до-раз-казвам; 
в) наставка – морфемата или морфемите 
между корена и окончанието – разказ-вач-и.

3. Отбелязвате всяка морфема със съответния 
знак (правоъгълник, триъгълник, кръгче).
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МОРФОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ

1. Посочваме към коя изучена част на речта се отнася думата. 
2. Определяме граматичните ѝ признаци.
3. Следваме една и съща последователност при разбора на частите на речта – например: нощта – 
същ. име, ж.р. ед.ч., членувано; пееш – глагол, 2л. ед.ч., сег. вр., осн. форма пея, І спрежение.

Част на 
речта

Вид Лице Род Число Падеж Време Основна
форма

Спре-
жение 

Пълна/
кратка 
форма

Член./
нечл.
форма

Степ./
нестеп.
форма

Същ. 
име

Н
С

–
–

+
+

+
+

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

+
–/+

–

Прил. 
име

– + + – – – – – + +/–

Числ. 
име

Б
Р

– 
–

–
+

–
+

– 
–

– 
–

– 
–

– 
–

– 
–

+
+

–
–

Место-
имение

Л
П

+
+

+
+

+
+

+
–

– 
–

– 
–

– 
–

+
+

– 
+

–
–

Глагол – + – + – + + + – – –
При-
частие

Св.
Несв.

–
–

+
+

+
+

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

+
–

–/+
–

Наре-
чие

В, М, 
Н, К, 
У

– – – – – – – – – +

Пред-
лог

– – – – – – – – – – –

Знаци:   +     Съответната част на речта има този граматичен признак.
               –     Съответната част на речта няма този граматичен признак.
Съкращения: Н – нарицателно, С – собствено; Б – бройно, Р – редно, Л – лично местоимение, 
П – притежателно местоимение, Причастие: Св. – минало свършено деятелно, Несв. – минало 
несвършено деятелно, Наречие – за време, място, начин, количество и степен, уточняване

СИНТАКТИЧЕН АНАЛИЗ

1. Определяме главните части на изречението: 
Напр. В парка малкият иво чете интересна 
книга. 
а) сказуемото – с въпроса Какво прави? – чете
б) подлога – с въпроса Кой прави?(Кой чете)? 
– иво.
2. Определяме поясненията на сказуемото:
а) допълнение – с въпросите Какво? Що? 
Кого? При кого? От кого?..., и сказуемото – 
Какво чете? – книга; 

б) обстоятелствено пояснение – с въпросите 
Къде? Кога? Как? Колко? и сказуемото – 
Къде чете? – в парка. 
3. Откриваме определенията на подлога, на 
допълнението и на обстоятелственото пояс-
нение с въпросите: Какъв? Каква? Какво? 
Какви? Чий? Чия? Чие? Чии? – Какъв иво? – 
малкият (определение към подлога), Каква 
книга? – интересна (към допълнението). 
4. Подчертаваме главните и второстепенните 
части със съответните знаци.
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