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Скъпи петокласници,

Пред вас е учебникът по български език. Езикът, на 
който сте чули първите гальовни думи от мама и тат-
ко, езикът, на който са ви пели първите приспивни песни 
и разказвали чудни приказки.

В часовете по роден език вие опознавате изрази-
телността и очарованието на българската реч. Ней-
ното усърдно овладяване ще ви даде магическата сила 
да изразявате с думи себе си, своите мисли и чувства, 
когато сте тъжни или весели. Ще ви разкрие непознати 
вселени, ще ви подари вълнуващи приключения. Ще ви 
отвори вратите на съкровищницата на знанието и кул-
турата. А мнозина от вас с усвоените думи и езикови 
норми ще сътворяват свои истории, разкази, приказки, 
стихове и песни.

„Какво би бил един език без писменост? – едно ми-
ражно слънце, лишено от топлина и живот, една мело-
дия – неуловена, неуловима...“ – твърди писателят Кон-
стантин Константинов и ни напомня, че писмеността, 
създадена от солунските братя св. св. Кирил и Методий, 
е сътворение, което доказва, че началото на всяко дело 
е Словото.

Живеем в нов свят – 
свят, който ние, възраст-
ните, наричаме „глобален“, 
„многокултурен“. Свят, в 
който ще говорите и ще 
пишете на още много раз-
лични езици. И всичко това 
още повече ще усилва оча-
рованието на родната реч, 
от която винаги ще стру-
ят нотите и нюансите на 
детството, в която ще пул-
сира сърцето на родината.

На добър час в магична-
та вселена на родния език! 
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Уважаеми учители, 

Учебникът, който ви предлагаме, включва учебно съдържа-
ние, съответстващо на изискванията на Учебната програма 
по български език за пети клас. В него може да откриете идеи 
как да управлявате процеса на обучение по български език, как-
ви техники да използвате, за да оптимизирате работата си и 
да постигнете по-голяма ефективност в обучението. Учебни-
кът е ориентиран към комуникативните модели на обучение, 
към технологии за активно учене.

Систематизирането на лингвистичните знания и на ко-
муникативните умения и компетентности се осъществява 
по предложения в програмата ред на учебните теми.

Учебният материал е разпределен в 14 раздела. В тях са 
включени урочни статии, които позволяват да се спази пре-
поръчителното в учебната програма разпределение на часо-
вете за нови знания и за упражнение. В 32 урочни статии се 
представят новите понятия, които трябва да се усвоят от 
учениците в пети клас според учебната програма (37% от 
учебното време). В останалите урочни статии се акцентира 
върху развиването на комуникативни компетентности, вър-
ху осъществяването на дейности за придобиване на ключови-
те компетентности.

Първите два раздела, в които са включени общо 8 урочни 
статии, съответстват на учебното съдържание по първите 
четири теми от учебната програма. Предвиденият учебен 
материал по темите „Езикът – средство за общуване“, „Офи-
циално и неофициално общуване. Речев етикет“, „Текстът в 
общуването. Строеж на текста“ и „Повествованието, опи-
санието и разсъждението в текста“ създава комуникативна-
та основа, върху която по-нататък се изграждат и развиват 
комуникативните компетентности на учениците. Понятия-
та за повествование, описание и разсъждение, които тук са 
застъпени въз основа на наученото в началното училище, ко-
респондират с материала в последните уроци на другите раз-
дели. Така тази връзка се осъществява в уроци за упражнение, 
в които изучените езикови средства по дадена тема в оста-
налите12 раздела от учебното съдържание се използват от 
учениците за създаване на определен тип текст – описание 
на обстановка, разказ по преживяно и пр. Акцент се поставя 
върху отговора на житейски въпрос като част от работата 
за развиване на комуникативните компетентности в компо-
нента „Български език“.

Текстовете към задачите в учебника са включени в те-
матични обединения: „Приказки и компютри“, „Хората по 
света“, „Семейство и приятели“ и т.н. Темите са подбрани 
с оглед на комуникативните потребности, интереси и въз-
можности на петокласниците. Всяко от тези обединения се 

свързва с изучаването на опре-
делени лингвистични теми от 
учебната програма.

Върху основата на тези 
обединения може да се разгър-
не лексикална работа за обога-
тяване на речника на ученици-
те. Същевременно се търсят 
връзките с други учебни пред-
мети: литература, история и 
цивилизации, география и ико-
номика, музика, изобразително 
изкуство и др.

Всички уроци, включени в 
учебника, имат единна струк-
тура.

Всяка урочна статия съ-
държа 4 основни структурни 
звена, които произтичат от 
същността на процеса на уче-
не:

В първото звено се пред-
ставя новото явление (речевед-
ско, граматично, лексикално и 
пр.). Очертава се пътят, по 
който трябва да се достигне 
до обобщението. Това звено 
намира израз в рубриката „Раз-
бирам“.

Във второто звено се син-
тезира теоретичното зна  ние. 
Изразява се в рубриката „Вни-
мание“. 

Третото звено включва 
прилагане в речевата практи-
ка на учениците (в устното 
общуване). Представя се в руб-
риката „Слушам и говоря“. 

Четвъртото звено пред-
полага прилагане в писменото 
общуване и намира израз в руб-
риката „Чета и пиша“.
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Рубриката „Разбирам“ е основната рубрика, в която се 
представя новият учебен материал. Актуализират се стари 
знания и умения, за да може по индуктивен път да се достигне 
до осмисляне на новото понятие. Серията от задачи, които 
трябва да се изпълнят, помага на учениците сами, под ръко-
водството на учителя, да направят необходимите изводи за 
изучаваното езиково явление. В уроците за упражнение в тази 
рубрика се поставят акценти върху употребата на езикови-
те средства.

Учителят може да използва за план на урока дадения в на-
чалото на рубриката текст, който насочва какво ще се изуча-
ва по конкретната тема.

В рубриката „Внимание“ са синтезирани теоретичните 
познания, които трябва да помогнат на учениците да овладе-
ят езика като средство за общуване. В уроците за нови знания 
в тази рубрика се осмислят теоретичните понятия, които 
петокласниците следва да усвоят според учебната програма. 
В уроците за упражнение в тази рубрика се поставят най-важ-
ните акценти по темата, която се усвоява.

Предназначението на задачите в двете рубрики „Слушам 
и говоря“ и „Чета и пиша“ е да се затвърдят знанията и уме-
нията на учениците, да се формират и развиват умения за 
устно и писмено общуване. Предложените задачи дават въз-
можност както за индивидуално изпълнение, така и за осъ-
ществяване на групова работа. 

Някои от задачите са структурирани като тестови, с 
които учениците се обучават да решават тестови задачи. 
По избор на учителя може да бъдат използвани и за проверка 
на знанията и уменията или за самоконтрол.

Рубриката „Правопис и правоговор“ (с варианти „Право-
пис“, „Правоговор“, „Пунктуация“) преминава през целия учеб-
ник, без да е задължителна за всяка урочна статия. Целта е да 
се усвояват попътно правописът, правоговорът и пунктуаци-
ята, защото това не може да стане само в един или дори в 
няколко урока, при изучаване на едно или друго лингвистично 
явление. 

При нужда се включва рубриката „Помощ“, с която се 
цели да се подпомогне работата на ученика, като се припом-
нят стари знания или се предложат допълнителни разяснения.

Графичното оформяне, пиктограмите, цветовите акцен-
ти помагат на учениците по-бързо да се ориентират в изпъл-
нението на задачите, стимулират ги към творческа работа.
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РЕЧЕВО ОБЩУВАНЕ

ТРИМАТА БРАТЯ И ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА

Една жена имала троица синове. В двора растяло 
едно ябълково дърво, което в годината раждало по една 
златна ябълка. Незнайна хала всяка година дохождала нощ-
но време и открадвала ябълката. 

Най-старият син рекъл: 
– Мамо, аз ще вардя ябълката.
Майка му казала:
– Е, синко, толкова години не сме я опазили, та сега 

ли ще я опазим?
– Не, ще я опазим – казал синът и отишъл да я варди. За 

да не заспи, взел една торба орехи да троши цяла нощ. Ала 
се залисал с орехите, халата дошла и откраднала ябълката.

На другата година средният син рекъл на майка си: 
– Мале, аз ще вардя ябълката.
Майка му отговорила:
– Е, синко, толкова години не сме я опазили, та сега 

ли ще я опазим?
– Не, ще я опазим – казал и отишъл да я пази. За да не 

заспи, и той взел една торба орехи да чука цяла нощ. Ала 
и той се залисал с орехите, халата дошла и откраднала 
ябълката.

На третата година най-малкият брат рекъл: 
– Мале, дай на мене ножа, аз ще отида да вардя ябъл-

ката. 
– Иди, сине! – казала майка му.
Той отишъл в градината, качил се на ябълката и се 

скрил в клоните да чака...
Българска народна приказка, 
преразказана от Елин Пелин

– Ей, побратиме, какво 
добро искаш да сторим?

– Нищо не искам, искам 
да изляза на моята земя.
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1.  Прочетете откъса от приказката на с. 11. Какво съобща-
ват синовете на майка си? Прочетете по роли диалозите.

● Разгледайте илюстрацията към същата приказка и про-
четете диалога между най-малкия брат и орела. Как общуват 
те в приказката, с помощта на какво предават и приемат ин-
формация? Защо това е възможно само в приказките, а не в 
действителност?
● Кое е основното средство за общуване между хората?

2.  Назовете дейностите, които извършват героите от ри-
сунките.
Кои са двете страни в процеса на общуването – кой пре-
дава и кой възприема информацията? Кога и защо хората 
общуват помежду си?

● Определете вида на речевото общуване във всяка от 
ситуациите, изобразени на рисунките: а) пряко или непряко; 
б) писмено или устно.
● За да общуват помежду си, хората използват не само 
езика, но и други средства. С какви средства за общуване си 
служат героите от рисунките: жестове, мимики, светлинни 
сигнали?
служат героите от рисунките: жестове,
сигнали?

РАЗБИРАМ



13

РЕЧЕВОТО ОБЩУВАНЕ се 
осъществява при всяка чо-
вешка дейност.

То е двустранен про-
цес. В него се предава и се 
възприема информация с по-
мощта на езика. За да об-
щуваме пълноценно, е необ-
ходимо не само да умеем да 
говорим и пишем, но и да 
слушаме и четем.

Речевото общуване мо-
же да бъде пряко и непряко, 
писмено и устно.

При непрякото общува-
не за предаването и възпри-
емането на информация се 
използва посредник: писмо, 
телефон, вестник, радио, 
телевизия, компютър. 

Основното средство за 
общуване между хората е 
езикът. 

Речевото общуване чес-
то се допълва и с неезикови 
средства: жестове, мими-
ки, светлинни и звукови сиг-
нали, графични знаци и др. 

3. Кои от посочените подолу правила за общуване спаз-
вате? Посочете и други примери.

4.  За какви неезикови средства за общуване ви подсещат 
следните откъси от приказки? Запишете изразите, с кои-
то те са описани.

Синовете втренчиха очи в баща си. Старият ги 
изгледа един след друг. Тогава старият баща поклати гла-
ва и рече...

– А на невестата? – обърна се към него свекървата.
– Тя не е гладна. Който не работи, не огладнява.
Галинка прехапа устни, нацупи се и стана от трапезата.

Като видял младата хубава жена, застанала до вра-
тата, той я уловил за ръка и я повел да танцува с нея, но 
тя се съпротивлявала и изтръпнала от страх, като забе-
лязала, че този бил цар Дроздобрад... Като видели това, 
гостите започнали да се кискат и подиграват...

5.  Представете си, че вашият съученик Мишо не е бил на 
училище. Учителката ви е поръчала да разберете и да му 
съобщите какво имате за домашна работа. Запишете три 
разговора: с майката на Мишо, с неговия поголям брат и 
с помалката му сестра. Внимавайте за вежливите думи

Използвайте следните думи и изрази:

извинете, госпожо, моля, ако обичате, простете за 
безпокойството, бихте ли могли, може ли да ви помоля, 
благодаря, приятен ден, моля да ме извините, бих искал, 
всичко хубаво

Отнасяйте се с 
уважение към събе-
седника си, бъдете 
вежливи и привет-
ливи!

Внимателно 
изслушвайте другия, 
не го прекъсвайте; не 
се намесвайте в чужд 
разговор!

Когато говорите, 
не размахвайте 
прекалено ръцете 
си, използвайте 
пестеливо жесто-
вете!

Не разговаряйте 
дълго по телефо-
на, не звънете 
рано сутрин и 
късно вечер!

СЛУШАМ И ГОВОРЯ

ВНИМАНИЕ



14

6.  Прочетете текста. Каква информация получавате от 
него? Защо говорим за речево общуване само при хора-
та?

7.  Прочетете стихотворението. Каква своя истина за жи-
вота споделя с нас поетът? Какви други средства за общу-
ване, освен езика, използва той?

ЯБЪЛКАТА НА РАЗДОРА

Когато някоя кокошка нададе глас, нейните възклица-
ния са многобройни: крясък за снасяне (който се състои 
от бързо кудкудякане и завършва с кратък, но по-силен 
крясък), крясък за мирно събиране (или за семейно прикан-
ване), по-драматичният крясък за тревога, крясък за за-
щита, за нападение и пр. Например на сигнала за тревога 
различните видове според подаденото съобщение отго-
варят по различен начин.

Щом някой гарван издаде звуков сигнал, всичките му 
родственици отлитат с крясъци. Ако това са птици, 
които живеят в храстите, при такъв сигнал всички зам-
лъкват и се притайват; дори малките се ослушват и спи-
рат да писукат. Значи, това не е обикновен сигнал. Спо-
ред нюанса, който придобива, той може да изрази много 
повече: дали неприятелят е наблизо, или по-далече, дали 
лети във въздуха, или се движи по земята...

Конрад Лоренц, из „Соломоновият пръстен”

 Аз
 ли,
 ти
  ли,

той ли пръв отбрули
ябълка в началото на юли? Както всеки

начаса отгатна, тази ябълка не беше златна,
ала щом се търкули на двора, стана ябълката на

раздора! Зарад нея три добри юнака се сборичкаха
във прахоляка. Аз и ти започнахме кавгата, двама с

теб си сплетохме рогата като две овнета твърдочели,
а пък третият комай спечели. (Тъй и не разбраха

две овнета ябълката как им бе отнета!) Третият
юнак не я изяде, ами с вид на победител даде

тази обща ябълка зелена на съседското
момиче Лена.

                      Иван Цанев

ЕЗИКЪТ НА ЖИВОТНИТЕ

● Представете си, че разби-
рате езика на птиците. Какъв 
разговор бихте чули? Запише-
те го.

ЧЕТА И ПИША

7.  Прочетете стихотворението. Каква своя истина за жи

крясък), крясък за мирно събиране (или за семейно прикан-
ване), по-драматичният крясък за тревога, крясък за за-
щита, за нападение и пр. Например на сигнала за тревога 
различните видове според подаденото съобщение отго-

Щом някой гарван издаде звуков сигнал, всичките му 
родственици отлитат с крясъци. Ако това са птици, 
които живеят в храстите, при такъв сигнал всички зам-
лъкват и се притайват; дори малките се ослушват и спи-
рат да писукат. Значи, това не е обикновен сигнал. Спо-
ред нюанса, който придобива, той може да изрази много 
повече: дали неприятелят е наблизо, или по-далече, дали 

Конрад Лоренц, из „Соломоновият пръстен”

те го.

пръв
съседското
сборичкаха

ПРАВОПИС 
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ПРИКАЗКИ И КОМПЮТРИ

Във вълшебните приказки се разказват невероятни 
случки за подвизи и приключения на хора, пред които ви-
наги се изправят необикновени препятствия и труднос-
ти. Млад момък (царски син или бедняк) решава трудна 
задача и спечелва награда – богатство, красива девойка 
(царска дъщеря), вълшебна птица и др. Обикновено той 
става жертва на своята доверчивост, честност, добро-
та. По пътя си среща противници, които побеждава бла-
годарение на бдителността, съветите и чудната сила 
на приятели – животни, на които често преди това е 
помогнал. Обикновено той е най-малкият от трима бра-
тя, нерядко представен като наивен и глупав в очите на 
другите двама. 

Из учебник по литература
 

– Чизмите ми 
вече се протриха. 
Дали да не ги 
заменя за един бърз 
компютър?

– С този компютър 
ще правя всичко за 
секунди.

– Вече всичко умея. 
Децата сигурно ще 
ме нарекат Най-най.

1.  Речева ситуация
2.  Елементи на речевата ситуация
3.  Официално и неофициално общуване. Речев етикет
4.  Представяне и самопредставяне 

ЕЗИКЪТ – 
СРЕДСТВО ЗА ОБЩУВАНЕ1.
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● как да се ориентирам в речевата ситуация по нейните
   елементи;
● как да използвам езика в зависимост от речевата 
   ситуация.

1.   Разгледайте рисунките на с. 15. С какво средство за 
общуване си служи героят от приказката в тези нови си-
туации?

2.   Прочетете двата текста подолу и ги сравнете. Как-
во се е променило в двете ситуации? Защо на един и същ 
въп рос Николай отговаря по два различни начина? 

А. Стефан и Николай се срещат пред училище:
– Здравей, Ники!
– Здрасти, Стефчо!
– Защо те нямаше вчера на даскало?
– Ох, да ти кажа, адски ми се спеше.
– Ами майка ти?
– Абе, тя бързаше за работа и излезе преди мен.
– И ти се върна в леглото?
– Че ти как мислиш?!

Б. След малко двамата влизат в клас:
– Добър ден, госпожо!
– Добър ден! Николай, защо вчера не беше на училище?
– Имах висока температура.
– Ходи ли на лекар?
– Звънях му по телефона, но не успях да го намеря.
– А майка ти?
– Съжалявам, госпожо, но тя беше на работа.

●  За всяка от двете ситуации 
проследете: 
Кои участват в общуването?
Къде общуват?
За какво общуват?
Защо общуват?

●  Какви думи и изрази 
използва Николай, когато раз-
говаря с приятеля си, и какви  – 
когато се оправдава пред 
учителката? Запишете ги в две 
групи.

●  Как средството за общуване 
(езикът) зависи от ситуацията, 
при която се осъществява об-
щуването – речевата ситуация? 
Използвайте схемата.

РЕЧЕВА СИТУАЦИЯ

1.1 
Речева ситуация

РАЗБИРАМ

Къде?

Кой? На кого?
Какво?

Защо?

Условия на общуването

Отправител на 
речевото съобщение 

(адресант)

Получател на 
речевото съобщение 

(адресат)
Предмет на общуването

Цел на общуването

РАЗБИРАМ
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1.1 
Речева ситуация

Всяко общуване се осъ-
ществява в определена си-
туация, която наричаме ре-
чева ситуация.

РЕЧЕВАТА СИТУАЦИЯ се 
определя от: целта, пред-
мета, участниците и усло-
вията на общуването.

Когато общуваме, използ-
ваме езика, като подбираме 
езикови средства (изречения, 
думи, звукове) в зависимост 
от речевата ситуация.

3.   Познати ли са ви компютърни игри, които пресъзда-
ват приказки?

Как си представяте приказката „Котаракът с чизми“ като ком-
пютърна игра? Може ли да се общува пряко с героите на ком-
пютърните игри? Ако е възможно, как става това?

5. Напишете синоними на изразите: куково лято, хващам 
пътя  Кои от тях може да се използват в разговор между 
учител и ученик и кои – между съученици? 

● Съставете диалози със синонимите.

6. Опишете какво представлява компютърът и какви 
дейности може да се извършват с него. Включете в опи-
санието си названията на предмети, които постепенно се 
заместват от компютрите. Може ли компютърът да раз-
казва приказки? Как?

ПРИПОМНЕТЕ СИ! 

Синоними – думи, които са 
различни по звуков състав, но 
са близки по значение.

ПРАВОПИС 

Когато не сме сигурни дали в 
една дума трябва да се пише ъ, 
или я, може да направим про-
верка – ако в друга форма на 
думата (например в множест-
вено число) гласната изпада, 
пишем ъ.

компютър – компютри
рекъл – рекли 
НО:
казал – казали

4.  Прочетете текстовете с подходяща интонация. Кой 
текст на коя рисунка съответства?

– Добър ден! Извинете, 
бихте ли ми дали някакви 
капки за очи?
– От какво се оплакваш?
– Очите ми сълзят.
– Много ли играеш на ком-
пютъра?
– Да.
пютъра?
– Да.

– Задмини го отдясно!
– Внимавай! Засича те!
– По-бързо с горния клавиш!
– Стани, стани, да ти по-
кажа!
– Чакай, още малко!

ЧЕТА И ПИША

СЛУШАМ И ГОВОРЯВНИМАНИЕ
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1.2 
Елементи на речевата
ситуация

● как да определям целта, предмета, участниците и
   условията на общуването.

Когато говорим и пишем, ние предварително имаме опре-
делено намерение за общуване, което е свързано винаги и с 
друга дейност (неречева) – да играем, да учим, да работим. 
Целта на общуването е да информираме събеседника или да 
получим информация, да убеждаваме, да изразяваме чувства.
Предметът на общуването е това, за което се говори 
(пише) в процеса на общуването. Участниците в общува-
нето може: да приемат или да отхвърлят предмета на об-
щуването; да се отнасят положително или отрицателно, 
емоционално или неутрално към него; да го разбират или да 
не го разбират.
Участниците в общуването са адресантът (този, който 
говори или пише) и адресатът (този, който слуша или чете). 

РАЗБИРАМ

ВНИМАНИЕ

1.  Прочетете текста за вълшебните приказки на с. 15. Оп-
ределете ситуацията, при която се осъществява речевото 
общуване, като отговорите на въпросите: Кои са участни-
ците в общуването? За какво разговарят? Каква е целта 
на общуването? При какви условия се осъществява об-
щуването?

В процеса на общуването чо-
век непрекъснато сменя роля-
та си на говорещ и слушащ, 
на пишещ и четящ.
Условията на общуването 
се свързват преди всичко с
обстановката, в която се 
осъществява устното или 
писменото общуване. Кога-
то подбираме езикови сред-
ства, ние се съобразяваме и 
с това дали общуваме пря-
ко, или непряко със събесед-
ника.

2.   В какво иска да ни убеди котаракът Найнай? Успява 
ли? Каква е целта на рекламите по телевизията?

3.  Напишете кратка обява за набиране на курсисти за 
обучение по чужд език. Опишете ситуацията на общува-
нето. Какво е намерението ви като автори на обявата?

РАЗБИРАМ
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1.2 
Елементи на речевата
ситуация 5.   Разгледайте картините и прочетете двата откъса от 

приказката на Шарл Перо „Вълшебниците“. Кои са учас-
тниците в двете ситуации на общуването?

А. Освен всичките си други задължения клетото момиче 
трябвало да ходи за вода на един извор. Един ден там 
заварило една старица, която го помолила да є даде 
водица.

– На драго сърце, майчице – отговорила хубавата 
девойка.

Феята, която била приела образа на бедна старица, 
утолила жаждата си и казала:

– Дарявам те със способността при всяка твоя дума 
от устата ти да пада цвете или скъпоценен камък.

Б. Ха, да не би да съм дошла тук, за да ти нося вода! – 
надменно изръмжала горделивката.

– Затова ли съм домъкнала тук този сребърен съд, 
госпожата да си пие вода! Ако питаш мен, пий си направо 
от извора, като си толкова жадна!

Феята никак не се разгневила, а є казала:
– Щом си толкова нелюбезна, нека при всяка твоя дума, 

която изречеш, от устата ти да излиза змия или жаба.

● Как общуват двете момичета с феята? Откривате ли 
различия в поведението им? Какви думи и изрази използват? 
Защо феята възнаграждава първото момиче и наказва второто? 
Какъв извод можем да направим за речевото поведение на 
възпитания човек?

6. Прочетете началото на турската приказка „Опак 
Султан“. Съставете няколко диалога: между Опак 
Султан и слугите му; между Опак Султан и жена му; 
между Опак Султан и друг владетел. Запишете диалозите 
в тетрадката.

Живял едно време в една голяма страна богат султан. 
Денем спял, през нощта работел. Лете се обличал, а зиме 
се събличал. Ако чуел „Спри!“, побягвал, викнел ли му някой 
„Бягай!“, спирал. В мъка се смеел, от радост плачел. С 
една дума, този султан вършел всичко наопаки и затова 
го нарекли Опак Султан...

7.  Напишете текст с цел да рекламирате книгата, която 
четете в момента.

вест – вести
известни – известен
телефонни – телефонен

УЧИТЕЛЯТ: Баща имал 
петима синове. Всеки 
от тях имал по една 
сестра. Колко деца има 
в семейството на този 
баща?
НИКОЛАЙ: Десет.
СТЕФАН: Шест.

4.   Кой според вас е разбрал 
задачата, която дава учите-
лят – Стефан или Николай? 
Защо?

ПРАВОПИС 

ЧЕТА И ПИШАСЛУШАМ И ГОВОРЯ

НИКОЛАЙ: Десет.
СТЕФАН: Шест.
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1.3 
Официално и 
неофициално общуване. 
Речев етикет

● как да подбирам думи и изрази за официално и 
   неофициално общуване;
● как да се съобразявам с речевия етикет.

1.   Сравнете общуването в официална обстановка А с 
общуването в неофициална обстановка Б според елемен-
тите на ситуацията на общуването.

А. 
– Добър ден, ученици!
– Добър ден, господин Иванов!
– Ученици, в нашето училище имаме постоянен достъп 
до интернет чрез изградена Wi-Fi мрежа. 
– А каква е паролата?
– Няма парола. Всеки има свободен достъп до тази мре-
жа. Много важно е обаче да спазвате правилата за безо-
пасен интернет. Можете да го използвате, разбира се, 
само през междучасията.

Б.
– Абе, Стефчо, как влизаш в тоя интернет?
– Адски е лесно, не хващаш ли мрежата?
– Хващам няколко, но всички са заключени. 
Направо изтрещях!
– Споко! Ей сега ще ти метна паролата.
– Мерси, брат! Спасяваш ми живота.
– Що бе, кво?
– Да видя колко лайка съм събрал на селфито.

● Какви думи и изрази използват участниците в официалното 
и какви – в неофициалното общуване? Направете таблица и 
ги разпределете в нея.

2. Запишете думите и изра-
зите, които героите от при-
казките са използвали за 
поздрав и за изразяване на 
молба. Обърнете внимание 
на правописните особенос
ти. Отбележете ги с цветен 
молив.

Подбор на езикови 
средства в официално

общуване

Подбор на езикови 
средства в неофициално 

общуване

Девет дена и девет нощи 
вървял през горите, преди 
да намери другия юнак.
– Добре дошъл, побратиме!
– Добре заварил, побратиме!

Момчето вървяло, вървяло и 
дошло най-после при вятъра.
– Добър ден! – казало мом-
чето.
– Дал ти Бог добро! – отго-
ворил вятърът.

– Ти баща, ти майка, куме, 
моля ти се, кажи ми още 
една хитрост. 

● А какви изрази вие използ-
вате за поздрав при среща с 
приятел? 
● Запишете изразите: а) с кои-
то ще благодарите на приятел 
за някаква услуга; б) с които 
ще поздравите вашата учител-
ка по случай някакъв празник.

РАЗБИРАМРАЗБИРАМ
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1.3 
Официално и 
неофициално общуване. 
Речев етикет

3. Проследете на кои думи се набляга повече в изречени-
ята:

а) Неочаквано в киното Николай срещна двама съученици.
б) Николай срещна двама съученици в киното.

4. Прочетете текст Б от зад. 1 и определете логическото 
ударение във всяко от изреченията.

5. Определете вида на общуването при осъществяване на 
всяка от дейностите: а) Пламен и Иво ритат топка; б) гос-
подин генков изпраща колет в пощата; в) доктор гераси-
мов преглежда пациент.

● Изберете си роля на участник в речевото общуване и разиг-
райте в класната стая някои от ситуациите.

  

6. Препишете изреченията от двете колони и ги свържете, 
като се съобразите с изискванията за официално и неофи-
циално общуване.

ЧЕТА И ПИША

СЛУШАМ И ГОВОРЯ

Обстановката, в която 
се осъществява общуване-
то, може да бъде официална 
или неофициална. В офици-
ална обстановка общуване-
то е официално – например 
когато говорим с директо-
ра в училище. В неофициална 
об становка общуването е 
не официално – например 
вкъщи с родителите. Необ-
ходимо е да подбираме ду-
мите и изразите, които са 
подходящи за официално или 
за неофициално общуване.

Речевият етикет оп-
ределя какви изрази да се из-
ползват в точно определени 
случаи (етикетни изрази), 
като: обръщение, запознава-
не, поздрав, покана, молба, 
извинение, благодарност, по-
желание и др. 

Подборът на езикови 
средства определя и рече-
вото поведение на хората. 
Речевото ни поведение се 
характеризира не само с на-
чина, по който говорим и 
пишем, но и с уменията ни 
да слушаме и четем.

Логическо ударение — 
по казва на кои думи и изра-
зи наблягаме повече при об-
щуване за подчертаване на 
смисъла на фразата.

ВНИМАНИЕ

7. Помогнете на гн Сираков да изпълни своите задачи:

а) да благодари по електронната поща на проф. раус от Гер-
мания за книгите, които му е изпратил;
б) да изпрати електронно съобщение, с което се извинява на 
свой колега, че отлага делова среща;
в) да помоли по мобилния си телефон президента на фирмата 
за среща.

  

Здравей, Петре!

Добър ден, 
госпожо Илиева!

Моля, приемете поканата ми за вечеря.
Каня те на рождения си ден в събота.
Моля да ме извините, че закъснях за 
срещата.
Моля те, помогни ми за домашното.
Изразявам най-сърдечна благодарност за 
проявеното разбиране.

елая ви много творчески успехи.
Благодаря ти много за хубавия подарък.
Честит рожден ден! Да си жив и здрав!
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1.4 
Представяне и 
самопредставяне

● как да се самопредставям и да представям други хора
● как да правя устно поздравление; 
● как да пиша поздравителна картичка и покана.

1.   Опишете по илюстрациите ситуациите на общуването, 
при които става запознаването. Свържете дадените по
долу диалози с илюстрациите.

– Мария, това е брат ми Николай!
– Приятно ми е! Мария.
– На мене също. Николай.

– Господин Станоев, може ли да ви запозная с майка си?
– Разбира се. Много ми е приятно да се запознаем, 
госпожо! Аз съм Калин Станоев.
– И на мен също. Казвам се Елена Цветкова.

● Направете изводи: По колко начина можем да се запозна-
ем с някого? От какво зависи начинът, по който представяме 
някого или се самопредставяме? Кога се представяме само 
със собственото си име и кога се запознаваме с фамилното 
си име? 

 Посочете думите и изразите, чрез които се изразява учти-
вост. А кои са неезиковите средства, които се използват при 
запознаване: а) когато има посредник; б) без посредник?

2.   По илюстрациите и зададените ситуации съставете ди-
алози.
а) Ваш съученик приятно ви е изненадал, като е изпратил до 
всеки покана за рождения си ден. 
б) На рождения ден на ваш съученик отивате с приятел (при-
ятелка), когото (която) рожденикът не познава. Представете 
приятеля (приятелката) си.
в) На същия рожден ден има едно момче (момиче), което вие 
не познавате. Представете му се. 

РАЗБИРАМ

П О К А Н А
Стефчо, заповядай на рождения ми ден 
на 27 октомври (съҐбэота) от 17 часа!

Ще ми бъ£де приятно, 
ако ув£ажиш поканата ми!

Николай

Адрес: ул. „Хайдушка гора“ №15

РАЗБИРАМ
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Петя Априлова

+ 0123 456 789
roza@yahoo.com

гр. София,
ул. „ГЕО  МИЛЕВ“ 

Цветарски 
магазин

РОЗА

ЧЕТА И ПИША

СЛУШАМ И ГОВОРЯ1.4 
Представяне и 
самопредставяне

За самопредставяне или 
за представяне на някого 
при запознаване се използ-
ват изрази, които се нари-
чат етикетни. Когато пра-
вим устно поздравление 
или пишем поздравителна 
картичка, се съобразяваме с
адресата (например дали 
е приятел, или учител), но 
винаги трябва да спазваме 
вежливия тон, да изразя-
ваме внимание към него с 
жива и емоционална реч, да 
не забравяме важните дати 
в живота на близките ни 
хора.

Когато пишем покана, 
не трябва да забравяме да 
се обърнем към човека, ко-
гото каним, да му кажем за 
какво, кога и къде го каним. 
Учтиво е, ако оформим доб-
ре графично поканата.

3. Посочете как хората се запознават в други европейс
ки страни, чийто официален език изучавате. Направете 
сравнение между етикетните изрази на чуждия език, кой-
то изучавате, и етикетните изрази и неезиковите средства, 
които се използват у нас.

4. Разговаряйте по двама, като всеки поздрави другия 
с получаването на награда (от литературен конкурс, 
спортно състезание, олимпиада и т.н.).

5. Прочетете поздравителната картичка. Какво бихте по-
съветвали автора? Напишете поздравителна картичка, 
като се съобразите със съветите.

ЧРД Пешо 
в£сичко хуб£авэо и успех!

Павката 

ВНИМАНИЕ

6.  Разгледайте визитните картички. Каква визитна кар-
тичка бихте направили за себе си?

roza@yahoo.com

ЕЛИ
САВ

ЕТА

СТО
ЯНО

ВА

гр. София,
ул. „ГЕО  МИЛЕВ“ 

РОЗА
ул. „ГЕО  МИЛЕ
гр. София,

РОЗА
гр. София,
ул. „ГЕО  МИЛЕ

T. 623 456 789

Реставратор

гр. Пловдив

www.eliboeva.com

eliboeva@email.com

EЛИБОЕВА
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Петя АприловаРеставратор

Никола Маринов

Изпълнителен директор

ГЛОБЪ
Л

телевизия и интернет

гр. София, 

ул. „Георги Атанасов“ №3

nikola_m@email.com

+ 012 34 56 789

www.global.com



Задачи
1. Прочетете следната английска народна 
песен. Споделяте или отхвърляте нейното 
послание? Опитайте се да обосновете мне-
нието си.

По липса на гвоздей подковата падна.
Без нова подкова – изгуби се конят.
Без верния кон – пропадна ездачът.
Без храбър ездач – изгубихме боя.
След боя пропадна и цялото кралство.
И всичко това – по липса на гвоздей.

2. Прочетете двата текста. Коя е целта на 
общуването, която се постига с първия 
текст? А с втория?

А. 
Какво означава цифрата 5 във всяко от 
числата: 3005; 52 318; 1 524 111; 12 152; 
105 241; 22 320 500; 5 278 432 100? В число-
то 3005 цифрата 5 показва броя на едини-
ците, т.е. числото съдържа 5 единици.

Из учебник по математика

Б. 
– Искаш ли да измисляме числа?
– Добре, да измисляме, започвам аз. Почти 
едно, почти две, почти три, почти чети-
ри, почти пет, почти шест.
– Много малко е. Чуй тези: един супермили-
он от билиардони, един осмон от хилядо-
ни, един чудомилиард и един чудомилион.
– Тогава пък аз ще ИЗМИСЛЯ таблица за ум-
ножение:
три по едно Тибър и По1

три по две печено кюфте
три по три весели игри
три по четири шоколадови еклери
три по пет клюкарки на плет
три по шест приятна вест
три по седем сладкиш меден
три по осем паяк на косъм
три по девет пате и лебед
три по десет една пица...

Джани Родари, из „Приказки по телефона“

1 Тибър и По – реки в Италия.

3. Помогнете на участниците в двата теле-
фонни разговора. Разделете репликите.

– Добър ден! Скоро купих от вашия мага-
зин принтер. Моля да изпратите техник 
в дома ми.
– Здрасти, мамо! Идвай си бързо! Пилето 
изгоря.
– Ако обичате, госпожо, кажете каква е 
причината.
– Изключи ли печката?
– Принтерът не работи.
– Сменихте ли пълнителя?
– Да, но много пуши.
– Всичко, каквото можах – направих, но без 
резултат. Принтерът не тръгва.
– Тогава го изхвърли навън.
– Моля, обадете се в нашия сервиз. 

● Каква е целта на общуването и постигната 
ли е тя във всеки от телефонните разговори?

4. Какво е общуването при всяка от посоче-
ните дейности? Попълнете с (  или –) таб-
лицата в тетрадката по показания модел. 

● Изберете си роля на участник в речевото 
общуване и разиграйте някои от ситуациите. 
Изразете мнение за речевото поведение на 
партньора ви в играта: 
а) съответстват ли на ситуацията използвани-
те думи и изрази;
б) подходящи ли са мимиките и жестовете му;
в) отговаря ли силата на гласа му на целта на 
устното общуване.

Модел:  Учител изпитва ученик.

Дейност: 

Иван пазарува в магазина. – Д-р Стоянов 
преглежда пациент. – Семейство се разхожда 
в парка. – Професор Ангелов поздравява от 
България свой колега в Чехия по случай Коледа.

 Общуването е:
     пряко +
     непряко +
     устно +
     писмено +
     официално +
     неофициално –
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ХОРАТА ПО СВЕТА

1. Текст. Тема на текста
2. Строеж на текста 
3. План на текста
4. Повествованието, описанието и разсъждението в
 текста

ТЕКСТЪТ В ОБЩУВАНЕТО. 
СТРОЕЖ НА ТЕКСТА

А. 
Хората по света са над шест милиарда. Хората от 

различните раси се отличават по външен вид – кожата 
им е бяла, черна, жълта, червена. Тези различия са се по-
явили в далечни времена, вероятно за да могат хората 
по-лесно да оцелеят на мястото, където живеят. 

Тъмната кожа сигурно ги е предпазвала от слънцето 
в горещите и сухи места. Тези пък, които са живеели в 
места с облачно време, може би поначало са имали свет-
ла кожа. Очите на хората от леденостудените места, 
навярно за да се предпазват, са се стеснили. 

Из детска енциклопедия

Б.
Без ни най-малък удар или рязко движение изведнъж се 

озовахме във въздуха. И тогава започна чудото, чието 
име е полет на въздушен балон. Никой от нас не произ-
насяше ни дума, за да не развали тези вълшебни секунди, 
когато балонът се издигаше нагоре и хората долу става-
ха все по-малки.

Гледахме как изчезва в далечината Занзибар, а от дру-
гата страна се приближава Африка. Под нас беше проли-
вът, наоколо – необгледни далечини…

Из сп. „Космос“

В. – Хайде да обиколим 
       света!

Г. – Летииим!

2.
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2.1 
Текст. 
Тема на текста

● какво е текст;
● как да определям темата и подтемите в текста;
● кои думи са ключови и коя е съществената информация
   в текста.

РАЗБИРАМ

1.  Прочетете текстове А и Б на с. 25 и ги сравнете, като 
отговорите на въпросите:

● Коя е ситуацията на общуването, в която всеки от текстове-
те е създаден?
● От какво са изградени? Как са свързани отделните им еле-
менти?

2.  Определете темата на текст А, като работите по след-
ния начин:
● Посочете с кои думи е означен предметът на общува-
нето.
● Намерете други думи, с които този предмет се конкретизи-
ра (разкриват се негови признаци).
● Каква е връзката между заглавието, предмета на общуване-
то и темата на текста?
● Извадете тези думи и изрази, които назовават най-важ ните 
факти от текста.

3.  Разделете текст А на смислови части. Запишете ги. По-
сочете каква страна на темата (подтемата) се изяснява 
във всяка отделна част. 

● Свържете следващите думи и изрази с определените от вас 
подтеми: външен вид, черна кожа, светла кожа, очите на 
хората. 

4.  Използвайте думите и изразите, за да преразкажете 
текст Б и да предадете найважното от него: във въздуха, 
полет на възду ен балон, хората долу, анзибар, рика

5.  Прочетете текстове В и гот комиксите. От какво са 
съставени? Сравнете ги по броя на изреченията с първи-
те два текста (А и Б). Направете извод за броя на изрече-
нията, от които може да се състои един текст.

ПОМОЩ

Не е трудно да определим, че 
предметът на общуването е оз-
начен с трите думи хората по све-
та. А за кои хора конкретно става 
дума, се уточнява чрез думите, 
които означават един признак на 
този предмет – хората от различ-
ните раси по света. С тези думи се 
конкретизира темата.
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2.1 
Текст. 
Тема на текста

ЧЕТА И ПИША

СЛУШАМ И ГОВОРЯ

Текстът се създава в процеса на общуването. Той е 
смислова цялост, изградена от езикови средства – едно 
изречение (дума) или повече изречения. Изреченията са 
свързани по смисъл и в определена последователност. 
Обединява ги една тема.

Темата конкретизира в текста предмета на общу-
ването с неговите признаци. 

Текстът може да бъде разделен на смислови части. 
Във всяка от тези части се представя отделна стра-
на на темата, която наричаме подтема. В един текст 
може да има няколко подтеми. 

Съществената информация – това е най-важното 
в текста: героите, предметите, техните най-важни 
приз наци и главните действия. Думите, които разкри-
ват съществената информация в текста, наричаме 
ключови думи в текста.

ВНИМАНИЕ

6.  Сравнете двете групи из-
речения (А и Б). Коя от тях 
може да се нарече текст? 
Обосновете отговора си.

А. От векове човек е меч-
таел да лети като птици-
те. Преди около 2000 години 
римляните завладели всички 
земи край Средиземно море. 
По-късно хората започна-
ли да строят модерни пла-
вателни съдове. След 1830 
година релсите на влака и 
парните локомотиви се по-
явили навсякъде. 

Б. От векове човек е мечта-
ел да лети като птиците. 
Но първият балон е пуснат 
във въздуха преди не повече 
от двеста години, а първи-
ят самолет се е откъснал 
от земната повърхност пре-
ди около сто години. Какъв 
прогрес оттогава! Днес са-
молетите, хеликоптерите, 
планерите и дори ракети-
те не правят никому впе-
чатление. 

7.  Преразкажете устно тек
ста от зад. 6. Каква е силата 
на гласа ви в края на вся-
ко изречение? Къде правите 
пауза? Какви думи и изрази 
бихте добавили, ако разказ-
вате това съдържание на 
малко дете? 

8. Определете темата и подтемите в текст Б. Какво е отно-
шението на автора към това, за което се говори в текста 
– неутрално или емоционално? Препишете думите, с кои-
то авторът е изразил своето отношение. Озаглавете текст 
Б по два начина: а) в заглавието да се разкрива темата; 
б) в заглавието да се изрази емоционалното отношение на 
автора.

9.  Защо този запис не може да се нарече текст? Препише-
те го, прибавете изпуснатите букви, означете границите 
на изреченията и поставете необходимите препинателни 
знаци. 

Човекът не се с образява със з коните на природа-
та не д ржи сметка за нея с че безжал стно горите и 

гол  ва земята, за да я превърне в бе плодна пустиня 
з м  рсява реките с отпад ци от фабрики и заводи и ги 
лишава от живот з м рсява въздуха с пушек от завод-
ски комини с прах от циментови заводи с изгорели газове 
от моторни превозни сре ства така лишава животни-
те и себе си от кислорода за дишане з м рсява почвата 
с химикали и торове унищ жава животните и ра тени-
ята мрачна печална к ртина 

 Ако сте работили правилно, след вашата редакция ще се 
получи текст. Озаглавете го. 

ПРАВОПИС 
Гласни без ударение

замърсява
оголва
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2.2 
Строеж на текста

● от какви части е изграден текстът;
● какво е абзац.

РАЗБИРАМ

1. Разгледайте илюстрациите и прочетете текстовете под 
тях. Обединете ги в един цялостен текст. Кое ги свързва?

ДРЕВНИТЕ РИМЛЯНИ

Древните римляни живели от около 750 г. пр. Хр. до 
500 г. сл. Хр. Рим израснал от селата, построени по се-
демте хълма край река Тибър. 

Жителите на Римската империя се делели на гражда-
ни и чужденци. Гражданите имали определени права, нап-
ример да се изказват за управлението на държавата. Те 
били защитени от законите.

Римските граждани обичали да ходят в обществе-
ните бани. Подземни пещи отоплявали парните бани и 
горещите басейни. Там римляните устройвали игри и се 
срещали с приятели.

Само децата на богатите ходели на училище. Някои 
учели вкъщи с частни учители или образовани роби. Уче-
ли се да пишат върху восъчни плочки, а за смятане използ-
вали сметало. 

След училище момчетата тичали, борели се и се би-
ели със саби. Децата обичали игри като търкаляне на об-
ръч и хвърляне на кокалчета.

демте хълма край река Тибър. 
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2.2 
Строеж на текста ● Напишете цялостния текст 

в тетрадките си. Разделете 
графично неговите части.

● Подчертайте думите и из-
разите, използвани за връзки 
между изреченията в текста. 
Отбележете: повтарящи се 
думи – с червен цвят; думи, 
близки по значение (синони-
ми) – със зелен цвят; место-
имения (които познавате от 
началното училище) – със 
син цвят.

Всеки текст има свой 
строеж: състои се от вза-
имосвързани смислови части. 

Част от текста, коя-
то се отличава със смисло-
во единство и се отделя на 
нов ред с отстъп на първия 
ред от ляво надясно, се на-
рича абзац.

За връзка между изрече-
нията в текста могат да 
служат повтарящи се думи, 
синоними, местоимения и 
др.

ЧЕТА И ПИША

СЛУШАМ И ГОВОРЯ

2. Обяснете смисъла на пословиците.

Човек, докато не го излъжат, не се учи от нищо. 
Човек знае и две, и двеста. 
Човек се по приказката познава. 
Човек се учи, докато е жив, и пак остава ненаучен. 
Човек човека събаря и човек човека въздига.

● Припомнете си случка, която можете да свържете с някоя от 
тези пословици. Работете по двама, като веднъж разказвате, 
а после слушате. 

3. Прочетете текста, взет от детска енциклопедия. Опре-
делете темата и подтемите в него.

Хората се различават от животните по това, че 
могат да разговарят помежду си. Обикновено първият 
език, който човек научава, е неговият майчин, или роден 
език. В страни, където се говорят много езици, има един 
официален език, който се използва в училищата. Същест-
вуват 10 000 различни езика. Много от тях произлизат 
от един общ език. Езиците, които са свързани помежду 
си, са от едно езиково семейство.

● Препишете текста, като оформите два абзаца. Какво заг-
лавие бихте поставили? 

4. Защо написаното подолу не може да се определи като 
текст?

Но те не бяха добре настроени към децата. Наис-
тина в залива имаше морски сирени. Ала всеки път, ко-
гато се опитваше да ги доближи, сирените скачаха от 
скалите и се гмуркаха дълбоко в морето, като я обливаха 
с пръски вода. Дългите им коси се носеха по водата, а 
опашките им проблясваха и на Уенди ужасно є се искаше 
да си поприказва с тях. Иначе бяха направо великолепни.

● Подредете изреченията в текст. Ако работите правил-
но, ще прочетете откъс от романа на Дж. М. Бари „Питър 
Пан“. Запишете го в тетрадките си и подчертайте думите, 
които са използвани за връзка между изреченията.

ВНИМАНИЕ
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2.3 
План на текста

● как да съставям план на текст.

РАЗБИРАМ

1. Прочетете текста и извадете ключовите думи. Опреде-
лете подтемите.

БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО

Повечето българи през Средновековието живеели в 
селата. Селяните се препитавали със земеделие и ското-
въдство. В малки нивици засявали пшеница, ръж, просо, 
ечемик. На почит били лозарството и пчеларството. 
Къщите им били малки, покрити със слама или тръсти-
ка. Трапезата им била скромна. Основната храна бил хля-
бът, който приготвяли от ръж и просо. Белият пшени-
чен хляб, месото и виното били редки гости на селската 
трапеза. Храната се разнообразявала само от булгура, 
зеленчуците и плодовете. 

Мъжете се обличали в груби дрехи от овчи кожи. Но-
сели дълги наметала и били обути с цървули. Женският 
костюм бил по-пъстър. Празничната дреха била дълга ле-
нена риза, украсена с ярки и пъстри шевици.

По друг начин протичал животът в градовете. Там 
живеели болярите, богатите търговци и занаятчиите. 
Къщите на знатните и богатите били построени от 
камък, на един или два етажа, а някои от тях – богато 
украсени. Отрупана с различни блюда била трапезата на 
богатите граждани. Белият пшеничен хляб, дивечът и 
рибата заемали най-голямо място.

Облеклото на царете и болярите било по византийс-
ката мода. Дрехите им били богато украсени със злато, 
скъпоценни камъни и сърмена везба. Особено пищен бил 
женският костюм, в който преобладавала богата злато-
тъкана украса.

Из учебник по история и цивилизации

СЛУШАМ И ГОВОРЯ

3. Чуйте новините по радио-
то. Предайте накратко съби-
тията, за които сте се инфор-
мирали от тях. Направете 
със тезание за найдобър го-
ворител. Внимавайте за ин-
тонацията, с която ще пред-
ставите новините.

4. Извадете ключовите думи 
от последния урок по мате-
матика. Използвайте ги, за 
да съставите план на текст.

2. Озаглавете всяка част 
на текста от зад. 1. Офор
мете заглавията по няколко 
начина: а) като думи или из-
рази; б) като съобщителни 
изречения; в) като въпроси-
телни изречения. 

● Отделните заглавия свър-
жете в три варианта на план 
на текста. Кой вариант пред-
почитате?

СЛУШАМ И ГОВОРЯ

на текста. Кой вариант пред-



2.3 
План на текста

Текстът може да се раз-
дели на части. Всяка част 
може да се озаглави и така 
да се състави план на тек-
ста.

ЧЕТА И ПИША

5. Препишете текста, като 
оформите три абзаца. 

Странно нещо са човеш-
ките страсти, а децата не 
са по-различни в това от-
ношение от възрастните. 
Онези, които са обхвана-
ти от тях, не могат да ги 
обяснят, а другите, които 
никога не са изпитвали по-
добно нещо, не могат да ги 
проумеят. Има хора, кои-
то рискуват живота си, за 
да покорят един планински 
връх. Други се погубват, за 
да спечелят сърцето на да-
дена особа, която дори и не 
ще да знае за тях. Трети пък 
се провалят, защото не мо-
гат да устоят на насладите 
на търбуха или на шишето. 
Някои затриват цялото си 
състояние, за да спечелят в 
хазарта. Други мислят, че 
могат да бъдат щастливи 
само ако са някъде другаде, 
и цял живот обикалят по 
света. Има и такива, кои-
то не могат да намерят 
покой, преди да се доберат 
до властта. С две думи: кол-
кото хора – толкова страс-
ти. За Бастиян Балтазар 
Букс това бяха книгите.

● Определете темата и под-
темите. Съставете план.

ВНИМАНИЕ

6. Съставете план и напишете текст за нещата, към които 
вие проявявате страст. 
 
7. В кои от посочените заглавия от училищни вестници се 
изразява пряко отношението на автора на текста? 

„Прием в първи клас“, „Приемът в първи клас – тър-
жествен и радостен ден“, „Екскурзия в родния край“, „Екс-
курзия из България – интересен и полезен отдих“, „Чете-
нето на художествена литература“, „Четенето – мое 
любимо занимание“.

● Влезте в ролята на журналисти и напишете план на 
текст за училищния вестник. Може да изберете едно от 
горните заглавия. Какви подтеми ще включите във ва-
шия план?

8. Препишете текста, като оформите два абзаца. Какво е 
отношението на авторката към предмета на общуването? 
Озаглавете този откъс.

Ако вземем един глобус, върху който са нарисувани 
петте части на света и всичките морета, полюси, ме-
ридиани и паралели, и после го завъртим около оста, едва 
ще забележим Дания, като знаем приблизително къде 
трябва да я търсим. Толкова е малка Дания върху карта-
та! И докато Китай и Америка изглеждат край океаните 
като петна от кафе, то Дания се вижда като точица, 
оставена от муха. Но разбира се, само като се сравня-
ва с океана, защото за тези, които живеят в Дания, тя 
е най-голямата страна в света. За нашата Небесна пла-
нина, която е висока колкото една обикновена кула, ние, 
датчаните, мислим, че наистина е по-висока от Алпите, 
дори от връх Еверест...

Карин Михаелис, из „Биби – малкото северно момиче“

● Определете подтемите и връзката им с оформените аб-
заци.

9. Определете ключови думи, с помощта на които да съ-
чините подобен текст на този от зад. 8, само че за Бълга-
рия. Напишете го в тетрадката си.

31
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СЛУШАМ И ГОВОРЯ

2.4  
Повествованието,
описанието и
разсъждението в текста

РАЗБИРАМ

 кои са видовете текст.

1. Прочетете откъса от разказа на Емилиян Станев „При 
хората“. Каква случка разказва авторът? Извадете клю-
човите думи.

Без да се колебае, кошутата се упъти към селото. 
Еленчето трепереше от умора и дишаше тъй тежко, че 
хълбоците му се свиваха и разпущаха като мехове… Въл-
ците приближаваха...

Все по-отблизо долиташе лаят на селските кучета. 
Напред им се изпречи висок трънлив плет. Кошутата 
подскочи високо и изчезна зад плета. Еленчето се прех-
върли след нея. Двете животни се озоваха сред нещо го-
лямо и меко. Някакви животни се разбягаха и преди елен-
чето да разбере какви са те, силен гръм продъни нощта. 
Кошутата и еленчето се притиснаха към плета. Кучеш-
кият лай се понесе нагоре към планината, отдето идваха 
вълците. Изплашени от гърма, зверовете бягаха назад, 
подгонени от кучетата. След малко наблизо се понесе вик 
и треперещото еленче видя тъмната фигура на един ов-
чар, който идеше към тях. Ала той не ги забеляза и като 
свирна на овцете, върна се назад.

Кошутата се успокои. Тя разбра, че са скочили в една 
кошара сред стадо овце.

Емилиян Станев, из „При хората“

● Определете местата, където авторът прави описание: а) на 
еленчето; б) на мястото, където двете животни се озовават.

В процеса на общуване 
използваме различни видове 
текстове – описание, по-
вествование, разсъждение, 
които може да бъдат устни 
или писмени.

Когато общуваме, чес-
то правим описание на об-
становка, предмети, хора, 
явления. 

Повествованието е 
вид текст, в който се раз-
казва някаква случка – по 
лични преживявания или по 
въображаема ситуация.

Когато разсъждаваме, за 
да отговорим на въпрос, 
свързан с житейски проб-
лем, създаваме текст раз-
съждение. Използваме раз-
съждението и при отгово-
ра на научен въпрос (напр. 
от учебника по история).

И трите вида текст 
може да се съчетаят в един 
цялостен текст (например 
в художествено произведе-
ние, в статия от вестник).

2. Опишете мястото, което искате да посетите през лятото. 
Какви имена и глаголи използвахте? Какво постигнах те с 
тяхната употреба?

ВНИМАНИЕ
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2.4  
Повествованието,
описанието и
разсъждението в текста

ЧЕТА И ПИША

4. Прочетете текста и преразкажете случката.

Маймуната Кала изгаряше от любопитство, докато 
прекосяваше въжения мост. Той свързваше потъналия в 
зеленина бряг с необикновена къща, разположена сред кло-
ните на необикновено дърво. На Кала не є се искаше да 
приближава непознатото място, но бе чула плач.

Когато надникна в къщата, Кала забеляза следи от 
борба. На пода беше захвърлена снимка, на която се виж-
даха мъж и жена с тяхното бебе. По-навътре в тъмнина-
та имаше люлка. Плачът накара Кала да отиде по-близо 
до нея.

Из „Тарзан“ от поредицата „Уолт Дисни“

● Открийте описанието на обстановката, в която става случ-
ката. Направете извод за връзката между описанието и по-
вествованието в текста.
 
5. Препишете текста и го озаглавете. Определете вида му.

Хари Потър е литературен герой, който е роден от 
въображението на британската писателка Джоан Ро-
улинг. Той много бързо завладява милиони читатели по 
света, зажаднели за интересно четиво. 

6. Прочетете текста и определете кое преобладава – опи-
сание или повествование.

Ян Бибиян приближи до голямата книга, която леже-
ше на пода. Той прочете заглавието є. С големи златни 
букви върху сребърната подвързия, обсипана с брилянти, 
бисери и всякакви безценни камъни, пишеше: „Аз съм кни-
гата на живота“, а под това заглавие пишеше по-сит-
но: „Който ме чете, той не ожаднява. Който ме изучава, 
той не огладнява...“. Буквите в тая книга бяха малки живи 
човечета, които образуваха думи, редове и страници. 
Всички тия малки човечета бяха хубави, весели и облече-
ни в разноцветни облекла. Някои от тях се смееха, други 
плачеха, трети се плезеха, четвърти се блещеха. При все 
това Ян Бибиян разбираше тия букви, това писмо му се 
хареса, всяко от тия човечета му се стори познато.

Елин Пелин, из „Ян Бибиян“

● Как разбирате надписа: „Който ме чете, той не ожаднява. 
Който ме изучава, той не огладнява...“? Разсъждавайте и на-
пишете кратък текст.

3. Прочетете текста. Опре-
делете коя част от него съ-
държа описание, в коя се 
разказва случка и в коя от-
криваме разсъждение. 

Щом удари училищното 
звънче и децата тръгнаха 
на училище, ние се премес-
тихме на едно дърво в учи-
лищния двор, за да можем да 
гледаме оттам в класната 
стая и покрай децата да на-
учим малко история, малко 
математика... Чир много се 
въодушеви и слушаше захлас-
нат учителя, после от таб-
лицата за умножение научи, 
че две по две прави четири, 
и по-нататък се отказа да 
учи повече. Ние му обяснява-
ме, че не може да се живее 
само с една таблица за умно-
жение, но Чир никак не въз-
приема, та с бой по главата 
трябваше да го накараме 
да запамети откъде извира 
река Дунав. Друго си е да зна-
еш откъде извира река Ду-
нав. Може в момента да не 
ти трябва, но някой ден ще 
се случи да ти потрябва и 
тогава, ако не знаеш, какво 
ще правиш? Затова човек 
трябва да знае откъде изви-
ра река Дунав...

Йордан Радичков,
из „Ние, врабчетата“

● Извадете в колонки думи-
те и изразите, които използва 
писателят при описанието, 
повествованието и разсъжде-
нието.



Б. 
В приказките се разказват занимател-

ни случки и интересни приключения. Геро-
ите им са най-различни – селски момък и 
девойка, огнен змей и хала, хитра лисица 
и глупав вълк. Според това каква случка 
се разказва и кои са нейните герои, делим 
приказките на битови, за животни и фан-
тастични (вълшебни). В приказките наро-
дът е отразил вярата си в силата на тру-
да, на знанията, на правдата; мечтите си 
за покоряване на природата, за смели от-
крития, за по-красив живот.

Из учебник по литература

Сравнете:
а) целта на общуването между героите на раз-
каза „Косачи“ и целта на автора на учебника; 
б) темата на двата текста.

• Какво е отношението на Благолажът и Лазо 
към приказките? С кои думи се изразява емо-
ционално отношение (положително или от-
рицателно)?

А. 
Благолажът го погледна право в очи-

те:
– Това е приказка бе, хлапе!
– Бабини деветини... измислици! – рече 

Лазо. [...]
– Това е приказка, разбираш ли? – рече 

твърдо Благолажът и настави: – Защо ти 
е истината? [...] 

– Ами тия чудновати работи, дето 
ми ги разправяш, защо ми са? – отговори 
Лазо.

– Чудновати, но хубави! Слушаш, слу-
шаш и се забравяш... И току-виж, че чуд-
новатото почва да ти се чини истина, 
потънеш в него и отидеш. Затова има 
приказки, затова са ги хората измислили... 
да те измъкнат от истината, за да раз-
береш, че си човек.

Елин Пелин, из „Косачи“

1. Прочетете двата текста.

2. Прочетете откъса от приказката на Джа-
ни Родари „Много въпроси“. Защо хората 
не отговарят на въпросите на детенцето? 
Какво е неговото речево поведение? За да 
има правилни отговори, е необходимо... 
какво?

Имало някога детенце, което задава-
ло много въпроси, и това, разбира се, не е 
нещо лошо, дори е нещо хубаво. Но да се 
отговаря на въпросите на това детенце, 
било трудно.

Например то питало:
– Защо чекмеджетата имат маси?
Хората го гледали и понякога отгова-

ряли:
– Чекмеджетата служат, за да се пос-

тавят вътре прибори.
– Зная за какво служат чекмеджетата, 

но не зная защо чекмеджетата имат маси.
Хората поклащали глави и отминава-

ли. Веднъж детенцето попитало:
– Защо опашките имат риби?
Друг път задало въпроса:
– Защо мустаците имат котки?
Хората поклащали глава и отивали да 

си гледат работата...

3. Съгласни ли сте с мисълта: „Учтивостта 
не струва нищо, а може да купи всичко“? 
Дайте примери.

● Как авторът на учебника изразява отноше-
нието си към приказките – емоционално или 
неутрално?

Задачи за обобщение
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СЕМЕЙСТВО И ПРИЯТЕЛИ

1. Думата като единство от речниково и 
 граматично значение
2. Пряко и преносно значение. Многозначност 
3. Съчетаване на думите. Контекст  
4. Описание на обстановка

РЕЧНИКОВО И ГРАМАТИЧНО 
ЗНАЧЕНИЕ НА ДУМАТА

А. 
– А къде е златната ябълка?
– Какво говориш? Това не е ябълковото дърво 

от приказката.
– Така ли? А какво е?
– Моето родословно дърво.
– Та ти имаш ли родословно дърво?
– Естествено. Всеки човек има свое семейство, 

свой род...

Б.
Често съм мислил какво духовно наследство съм полу-

чил от баща си и какво – от майка си. Сега за мен е ясно. 
Когато някои намират в моите писания някакво умение 
да разказвам, някаква дарба да прониквам в характерите 
и да правя портрети, хумор, ирония, всичко това ми иде 
от майка ми; ако има понякога в тях патос, [...] стре-
меж към възвишеното, романтичност, това се дължи на 
баща ми. Те бяха много привързани един към друг, но с 
различна природа. Обичах без предел майка си. Но на баща 
ми се възхищавах.

Симеон Радев

А. 

от приказката.

свой род...

Често съм мислил какво духовно наследство съм полу-

3.
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3.1 
Думата като единство 
от речниково и 
граматично значение

РАЗБИРАМ

1. Какво е значението на думата дърво в словосъчетание-
то ябълково дърво и в словосъчетанието родословно дърво 
(текст А на с. 35)? Какво е общото в значението?

2. Прочетете текст Б. на с. 35. Какво споделя авторът? Оп-
ишете в тетрадките своето отношение към родителите – 
към баща си, към майка си.

● Какво означава думата баща – в текста на автора и във ва-
шия текст? Определете общото понятие, което се означава с 
тази дума. Проверете нейното значение в тълковния речник.

3. Определете речниковото значение на думите: златна, 
ябълка, говори  

● Определете граматичното значение на всяка от тези 
думи, т.е. определете каква е думата: съществително (кой 
род, кое число), прилагателно (кой род, кое число) или 
глагол (кое време, кое лице, кое число).

● кое е речниковото значение на думата;
● кое е граматичното значение на думата.

СЛУШАМ И ГОВОРЯ

4. Опишете членовете на 
своето семейство.

5. Познавате ли добре рода 
си? С помощта на повъз-
растни свои роднини напра-
вете родословното си дърво.

1. Какво е значението на думата дърво в словосъчетание-
ябълково дърво и в словосъчетанието родословно дърво 

(текст А на с. 35)? Какво е общото в значението?

2. Прочетете текст Б. на с. 35. Какво споделя авторът? Оп-
ишете в тетрадките своето отношение към родителите – 
към баща си, към майка си.

СЛУШАМ И ГОВОРЯ
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3.1 
Думата като единство 
от речниково и 
граматично значение

ЧЕТА И ПИША

СЛУШАМ И ГОВОРЯ

Всяка дума означава не-
що – предмет, същество, 
явление, действие, състоя-
ние, признак и др. Речнико-
вото значение тълкува как-
во означава думата, то е 
нейното смислово значение.

Думите имат речнико-
во и граматично значение. 

За да определим речни-
ковото значение, тълкува-
ме какво означава думата.

С думата означаваме не 
отделен предмет, а пред-
мети с еднакви свойства. С 
думата баща означаваме не 
само един конкретен човек, 
а всеки, който има дадени-
те характеристики (мъж, 
който е родител на някого). 
Това общо значение е поня-
тието за баща.

За да определим грама-
тичното значение на ду-
мата, определяме каква е ду-
мата (съществително, при-
лагателно, глагол и т.н.); 
има ли род, число, време, ли-
це, член и др.

6. Колко понятия (предмета или лица) поясняват следни-
те съчетания от думи (словосъчетания) – едно или две? 

широколистни и иглолистни гори, буково и дъбово дърво, 
голямо и силно животно, морски и речни риби, пролетен 
и есенен ден, добро и умно момче, български и английски 
език, вкусен и полезен плод

7. Напишете думи, с които да означите: любими предме-
ти; близки хора и любими животни; природни явления; 
любими занимания през свободното време; любими цве-
тове; качества, които наймного харесвате, и недостатъ-
ци, които наймного ви възмущават; отношението си към 
родителите, близките ви хора, приятелите.

● Проверете думите, за правописа на които се колебаете, в 
правописния речник.

ВНИМАНИЕ

8. Съгласни ли сте с разбирането за приятелството, изра-
зено в текста подолу?

Един ден под дървото спря каруца. Селянинът раз-
прегна конете, тури им сено, а сам той легна да си поспи. 
Минаваха други селяни, видяха хубавата сянка под дърво-
то – решиха и те да си починат от пътя. Насядаха и поч-
наха да си разказват истории, а дървото слушаше и му 
беше много приятно, че не е само. То стоеше и гледаше 
да разстила добре сянката си, да не би хората да кажат, 
че сянката не е хубава, и да си отидат.

Оттогава, който минеше по пътя, все спираше под 
хубавата сянка да си почине. Вярно е, че дървото не мо-
жеше да върви с хората по пътя, но нали по пътя им ус-
лужваше със сянката си!

Тъй дървото си спечели приятели и разбра, че за да 
има приятели, то трябва да им дава своята сянка.

По Йордан Радичков

●  Извадете ключовите думи и определете речниковото и гра-
матичното им значение.

Модел:

широколистни и иглолистни гори
широколистни гори

иглолистни гори
две понятия
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3.2 
Пряко и преносно 
значение. 
Многозначност

РАЗБИРАМ

● кое значение на думите е пряко и кое – преносно;
● как да използвам многозначните думи.

1. Прочетете двата текста (А и Б). Кои са елементите на 
ситуацията на общуването?

А.  
Изключително тънките крила на насекомите им поз-

воляват да летят бързо. Броят на крилата е различен 
при различните видове насекоми: пеперудите и бръмба-
рите имат по четири крила, мухите и комарите – по 
две.

Б. 
Под твоето крило растял съм,
наяквал съм под грижи мили,
от твойта реч и взор черпал съм
и радост, и духовни сили. 

Душата ми от теб научи 
да мрази, да обича страстно,
от твоята душа засучи
любов към всичко тук прекрасно.

Ти ме роди, но ти ми даде
и светлото, що в теб блещеше,
ти и човека в мен създаде –
ти два пъти ми майка беше. 
 Иван Вазов, из „Майка ми“

● Определете речниковото значение на думата крило в тек-
стовете. Защо в единия случай се използва прякото ѝ значе-
ние, а в другия – преносното?

2. Прочетете статията за 
думата крило в тълковен 
речник. С кое от тълкува-
нията на преките значения 
и с кое от тълкуванията 
на преносните значения се 
свързват значенията на ду-
мата крило в двата текста от 
зад. 1?

крило. ср. 1. Орган за хвър-
чене у птици, насекоми и 
др. Крило на пеперуда. 2. По-
добна на такъв орган част 
в разни уреди, машини. Кри-
ло на самолет. 3. Странична 
пристройка към здание, част 
от здание. В лявото крило 
на Университета. 4. Спорт. 
Краен страничен нападател 
във футболен, хокеен или 
друг отбор. 5. (преносно) Зак-
рила. „Ала за клети сюрмаси 
крило бе Чавдар войвода.“ 
Да вам крила – подтиквам, 
правя някой да действа са-
мостоятелно. Подрязвам 
кри лата на някого – лиша-
вам го от възможността да 
действа самостоятелно.

Из Български тълковен 
речник

● Направете извод колко зна-
чения може да има една дума.
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Дума, която първоначал-
но е назовавала един пред-
мет, може да започне да 
назовава и други сходни 
предмети. Първото є значе-
ние наричаме пряко, а това, 
кое то се е „пренесло“ върху 
други предмети и явления, 
наричаме преносно. Дума-
та може да има едно пряко 
и едно или повече преносни 
значения.

Ако едно преносно зна-
чение се е използвало доста-
тъчно често, то може да 
стане ново самостоятелно 
пряко значение. Тогава дума-
та придобива две или повече 
преки значения – става мно-
гозначна. Благодарение на 
многозначност та думите 
се използват ико номично, 
като назовават повече пред-
мети и явления.

ЧЕТА И ПИША

СЛУШАМ И ГОВОРЯ

4. Прочетете текста. Съгласни ли сте със следното мнение 
за общуването в бъдеще? Как според вас хората ще общу-
ват в бъдеще – чрез компютри или...?

Съвсем скоро, може би само след някакви си петдесе-
тина години, хората няма да имат никаква нужда един 
от друг. Специални роботи ще произвеждат свръхмо-
дерни компютри. От своя страна компютрите ще из-
мислят още по-модерни роботи, а роботите ще произ-
веждат още по-модерни компютри. И т.н. Тези гениални 
апаратури ще се грижат за всички човешки нужди – от 
прехраната до специфичните битови дейности, като 
миене, чистене, къпане, гладене и пр. Никой няма да ходи 
на училище, защото компютрите ще знаят всичко: ще 
ни предпазват от опасности, ще ни набавят удоволст-
вия. Хората дори няма да се познават помежду си, вмес-
то с реч, ще си служат с компютърна мишка, думите ще 
се окажат напълно излишни...

● Определете речниковото значение на подчертаните думи 
чрез синоними или чрез обяснение на значението.

5. Представете чрез илюстрация значението на думите и 
изразите: ма ка, жилище, бащино огнище, дърво без ко-
рен. Какво е то – пряко или преносно?

6. Потърсете в тълковния речник значенията на думите: 
народ, култура, религия. Съставете изречения. 

7. Какво се постига с употребата на думи с преносно зна-
чение в текста?

Ние стояхме в хижата край зачервената печка и слу-
шахме рева на виелицата. Вятърът свистеше в четири-
те ъгъла на стаята. Хижата потреперваше, стъклата 
звънтяха.

3. Назовете думи, с които ще означите понятия от семейс
твото, рода, народа, държавата.

ВНИМАНИЕ
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3.3 
Съчетаване на думите. 
Контекст

РАЗБИРАМ

● какво е контекст;
● как да съчетавам думите в контекста.

1. Определете темата на текста. Съгласни ли сте с мне-
нието на героя? 

Смешно е, но замислял ли си се, че в повечето случаи 
твоите приятели не би трябвало да са ти приятели. 
Например, ако ти поставят въпроса какво ти харесва и 
приятелите ти трябва да отговорят на същите въпро-
си, вкусовете ви много няма да съвпаднат. Много хора 
твърдят, че приятел е този, който има същите интере-
си като теб, но това е вятър. Някои казват, че приятел 
е онзи, на когото можеш да кажеш да се маха, да върви 
по дяволите, и той няма да ти се разсърди. И това може 
да е вярно, макар че за мен приятелството по-скоро е 
чувство, усет, емоция. Каквото и да кажеш, каквото и 
да направиш, където и да отидеш, аз ще бъда наблизо. 
Когато се нуждаеш от мен, просто се обърни и аз ще 
бъда до теб.

Уилям Голдман, из „Златният храм”

● С кое от следните две значения е употребена думата вятър 
в текста?

Бързо хоризонтално движение на въздух, на въздушни маси. 
Нещо не е истина, празна, несериозна работа е.

● Кои думи ви помогнаха да определите значението на ду-
мата вятър конкретно в този текст?

● Намерете синоними на израза това е вятър. Кои от тях 
може да се използват в официална и кои – в неофициална 
обстановка?

● Сравнете по смисъл двата израза: да се маха и да върви по 
дяволите. Напишете синоними на глагола махам се. Напра-
вете справка в синонимен речник.

2. Определете речевата си-
туация, в която са създаде-
ни двата текста. С кои думи 
се обръща към майката 
поетът в стихотворението 
и с кои – директорът в ди-
алога? 

А.  
           МАЙКА
Мале, мила майчице,
златна моя сенчице, 
господ, мамо, да ти дава
да ми бъдеш жива, здрава. 
 Петко Славейков

Б.
– Добър ден, господин ди-
ректор.
– Добър ден, госпожо! Вие 
майката на Петър ли сте?

● От какво зависи подборът 
на думи в текста?
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Думата се свързва в текс-
та с други думи, благодаре-
ние на които разбираме с 
кое свое значение тя се из-
ползва в конкретния случай. 
Тези думи са контекстът 
на думата.

Думите се подбират и 
съчетават в зависимост от 
речевата ситуация. Напри-
мер:

– В текстовете, които 
се създават в научната сфе-
ра, подбираме и съчетаваме 
думи предимно с тяхното 
пряко значение. В художест-
вената сфера може да се 
подбират и съчетават ду-
ми с тяхното преносно зна-
чение.

– В зависимост от адре-
сата подбираме думи за из-
разяване на учтивост в офи-
циална обстановка (моля, 
уважаеми, господин и др.), 
думи за изразяване на неж-
ност, гальовност.

ЧЕТА И ПИША

СЛУШАМ И ГОВОРЯ

3. Посочете кои от изброените синоними ще предпочете-
те, когато говорите в неофициална обстановка, и кои – в 
официална обстановка.

Броят се на пръсти. – Малко са.
Врял и кипял. – Опитен.
Хвърча нависоко. – Големея се.
Обичат се като куче и котка. – Мразят се.
Накрай света. – През девет планини в десета. – Далече.

4. Определете контекста на думата пръв и изяснете конкрет-
ното  значение в текста. Посочете други нейни значения.

Казва се „приятел пръв“, 
но защо е той такъв?
Затова, че пръв полита
в огъня да те спаси;
пръв и без да се запита,
прав ли си, или не си,
пръв за теб леда пролазва,
пръв за теб пролива кръв –
ето затова се казва,
че приятелят е пръв.
                       Валери Петров

5. Помогнете на петокласничката Валя да избегне повто-
ренията, когато описва своята приятелка.

Моята много най-добра приятелка е много добра уче-
ничка. Тя е и много добра спортистка. Умее да свири мно-
го добре и на китара.

6. С какъв контекст ще свържете думите? Кои ще използ-
вате в официална обстановка и кои – в неофициална? 
Съставете изречения.

бягам – нося се; безпорядък – неразбория; благодаря – изра-
зявам благодарност

7. Редактирайте изреченията. В кои от тях има несъчета-
емост на речниковите значения на думите? 

Погачата се чете. Семейство се събират. Всички се 
поздравява. Водата се разчупва. Молитвата се пие. Козу-
накът се пекат.

ВНИМАНИЕ
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3.4 
Описание 
на обстановка

РАЗБИРАМ

Когато правим описа-
ние на обстановка, разкри-
ваме особеностите на мяс-
тото, назоваваме предме-
тите, които се намират 
там.  

Синонимите при опис-
ване на обстановка ни по-
магат да избягваме повто-
рения и да направим речта 
си по-богата и изразителна.

1. Прочетете текста. Определете темата му. Кои са ключо-
вите думи? Какво е тяхното речниково значение? Потър-
сете синоними.

По време на османското владичество българите об-
граждали къщите си с високи дувари, за да ги скрият от 
погледа на минувачите. Възрожденската къща вече била 
обърната с лице към улицата.

На първия етаж се намирал дюкянът. Там стопани-
нът майсторял стоката си или въртял търговия. Горе се 
разполагали одаите (стаите). Най-видна била стаята за 
гости. Покрай стените є имало широки дървени минде-
ри, украсени с пъстрите ръкоделия на българката. В някои 
къщи вече се срещала и висока маса с виенски столове. Не-
рядко в гостната биел стенен часовник. Тази придобивка 
за къщата предприемчивият стопанин донасял, когато 
се връщал от пътуване до европейска страна. Старите 
лоени свещи били заменени с газени лампи. Стаите за спа-
не били по-скромни. В повечето случаи българите продъл-
жавали да спят на пода, върху пухкавите китеници от 
чеиза на домакинята. Леглото все още било рядкост и 
малцина имали собствени кревати.

  дувар – зид

● Представяте ли си възрожденската българска къща? Кое ви 
помага за това? Препишете думите, които назовават предме-
тите в къщата. С каква цел са употребени те: да се опише 
обстановката или да се разкаже за събитие?
 
2. Опишете устно вашата класна стая и стаята си вкъщи. 
Помислете с какви думи и изрази ще избегнете повторе-
нието на там има.

СЛУШАМ И ГОВОРЯ

3. Опишете обстановката в 
някогашна българска къща 
по снимката на с. 43.

4. Познавате ли компютър-
на игра, която ви дава въз-
можност сами да построя-
вате сгради, да подреждате 
къщи, градини, паркове? 
Ако имахте такава игра, 
опишете как бихте подреди-
ли своя дом.

ВНИМАНИЕ
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ЧЕТА И ПИША

СЛУШАМ И ГОВОРЯ

5. Прочетете откъсите от 
познатите ви художествени 
произведения. Какво общо 
може да се открие в обста-
новката, която се описва в 
двата текста? Запишете изра
зите, които разкриват тази 
прилика в откъсите.

Ян Бибиян дълго ходи из 
черната огледална зала. Той 
се мъчеше да намери някаква 
врата. А наоколо царуваше 
страшна тишина и самот-
ност. Никакъв шум, никакъв 
звук не идеше отникъде. В 
залата владееше някакък 
синкав полумрак и той не 
можеше да разбере ден ли е, 
нощ ли е. Вътре нямаше ни-
какви предмети. Само чер-
ният трон се издигаше сред 
тая пуста зала. Ян Бибиян се 
вгледа в тоя трон и видя, че 
горният край на облегалото 
му е украсен с някакви стък-
лени ръце, които се прости-
раха звездообразно и сочеха 
към всички посоки.

Елин Пелин, из „Ян Бибиян“

Том и Хък стигнаха до усамотената къща. Мъртвата 
тишина, която цареше сред палещата жега, им се стори 
тъй страшна и тайнствена, а самото място – тъй пус-
то и безлюдно, че за миг те се поколебаха дали да влязат 
вътре. После припълзяха до вратата и надникнаха вътре 
разтреперани. Те видяха една стая, обрасла с бурени, без 
под, неизмазана и със зеещи прозорци. Видяха и едно старо 
огнище и полуразрушена стълба. Навред висяха като пар-
цали много паяжини. Малко по малко Том и Хък свикнаха с 
обстановката. 

Марк Твен, из „Том Сойер“

● Обяснете речниковото значение на думите, с помощта на 
които описанието на обстановката става по-точно.

6. Как е описана обстановката в стаята на малкия Ханс 
Кристиан? Какво подсказва тя за качествата на момчето? 
Направете извод за връзката между описанието на обста-
новката и характера на героя.

Детството на дългокосото синеоко момче премина 
между стените на сиромашката стаичка, сред обущар-
ските инструменти, кревата и сандъка, който вечер му 
служеше за легло. Но в тая теснотия Ханс Кристиан се 
чувстваше като в необятно вълшебно царство и всеки 
предмет, дори най-обикновената глинена чашка, беше 
за него одухотворено същество, живеещо свой особен, 
тайнствен живот.

Светослав Минков, 
из предговор към сборника „Малката русалка“

7. Опишете обстановката в компютърния клуб, в който 
ходите с приятели. Напишете текст, като си помогнете с 
въпросите:

Къде се намира?
Как се влиза в него?
Какво има вътре?
Какви са игрите, а вие кои предпочитате?
С кои приятели се срещате там?
Кои игри предпочитат те?
На какво играете най-често заедно?



Задачи

1. Прочетете текста и определете вида му – 
описание, повествование или разсъждение. 
Изяснете речниковото и граматичното зна-
чение на пет думи от текста (по избор).

ЯГОДОВОЧЕРВЕНАТА ВИЛА

Червеното лице на неголямата квад-
ратна вила, разположена сред своята гра-
динка, излъчваше увереност. 

Капаците на прозорците бяха избеле-
ли от слънцето до нежно пастелнозелено; 
на места боята се бе попукала и надигна-
ла. Градината, заобиколена с жив плет от 
обички, бе с цветни лехи, изобразяващи 
сложни геометрични фигури, по краища-
та с гладки бели камъни. Белите калдъръ-
мени пътечки, широки колкото по тях да 
се мине с гребло, се виеха изкусно около 
лехите с размери колкото голяма сламена 
шапка, оформени като звезди, полумесеци, 
триъгълници и кръгове, всичките обрасли 
с раздърпани, вплетени едно в друго поди-
вели цветя. 

Джералд Даръл, 
из „Моето семейство и други животни“

2. Кои от изброените думи са многозначни? 
Съставете с всяка от тях по две изречения.
дрян, глава, килим, лампа, лице, хартия

3. Напишете думи, които подхождат според 
вас на всяка от посочените в текста групи. 
Съставете с тях изречения.

Има думи упоително-нежни, които 
шептят свенливо. Други са разточително 
бъбриви и водопадъчно-шумни. Трети – 
кремъчно-остри, бодливи, отровни. Чет-
върти са очукани, изхабени, неточни.

Михаил Кремен

4. Прочетете и запишете в тетрадката след-
ните групи от ключови думи. Срещу всяка 
от тях напишете учебния предмет, към кой-
то се отнася.

сбор, разлика, произведение, множител
композитор, песен, нота, бемол
планета, звезда, Слънце, спътник
вещество, газ, течност, дим
 Средновековие, аристокрация, владетел,
патриарх

5. В коя двойка думите се различават по 
своето речниково значение?

А) зъб – зъби В) кол – коли
Б) лъч – лъчи г) роб – роби

6. Кой от изразите се различава по смисъл 
от останалите?

А) Със златни ръце е. В) Майстор е.
Б) С две леви ръце е. г) Сръчен е.

7. В кое от изреченията думата прозорец е с 
преносно значение? 

А) Моят прозорец гледа на изток.
Б) От прозореца подухва хладен ветрец.
В) Книгата е прозорец към света. 
г) Омръзна ми да чистя този прозорец.

8. В кое изречение думата език е употребе-
на с прякото си значение?

А) Държи си езика зад зъбите.
Б) Глътна си езика.
В) За обяд има паниран език.
г) Чешат си езиците. 
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ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ

1. Употреба на синоними и антоними 
2. Омоними
3. Описание на предмети 

ВИДОВЕ ДУМИ СПОРЕД 
РЕЧНИКОВОТО ИМ ЗНАЧЕНИЕ И 
ЗВУКОВИЯ ИМ СЪСТАВ

А. 
– Защо си облечен така?
– Ще бъда коледар.
– А знаеш ли какво правят коледарите?
– Не, но ти ще ми кажеш.

Б. 
Подготовката на коледарите започва през Коледни-

те пости. Коледуват само ергени. Те се събират на Ни-
кулден и отиват в къщата на човека, когото ще изберат 
за „станеник“ – водач на коледарите. За „станеник“ се 
избира женен мъж, който добре знае всички песни и ри-
туали на селището. 

На Бъдни вечер коледарите ходят от къща на къща. 
Във всеки дом момците пеят песен за стопанина, за сто-
панката и за всеки член от семейството. Думите, които 
изричат, са благослов за здраве, берекет и добруване. Ко-
ледуването свършва в зори на Рождество.

1.
2.
3.

ЗВУКОВИЯ 
4.
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СЛУШАМ И ГОВОРЯ

4.1 
Употреба на синоними 
и антоними 

РАЗБИРАМ

1. Прочетете текста за коледуването на с. 45. Какви по вид 
са подчертаните думи според речниковото им значение и 
звуковия им състав? 

● Откривате ли в текста други думи, които са близки по зна-
чение и се различават по звуков строеж?

2. Прочетете народните мъдрости и препишете антони-
мите. Какво се постига с тяхната употреба?

Трудът краси човека, а мързелът го грози.
Ситият на гладния не вярва.
Лъжата е дебела, ама и кратка.
Истината е тънка, ама и дълга.

Богатството от сино-
ними в езика ни помага да 
изберем подходящата дума 
за ситуацията. Синоними мо-
гат да бъдат и цели изрече-
ния.

Антонимите са още 
един начин да обогатяваме 
речника си.

3. Кой ще назове повече синоними и антоними на думи-
те: работя, известно, известие, непрекъснато, голям, из-
вестен?

4. Кажете новогодишни поздравления на различни езици. 
Как изразихте с гласа си празничното настроение?

5. Обяснете смисъла на пословиците: „Блага дума желез-
ни врата отваря“; „Дълбока рана заздравява – лоша дума 
не се забравя“; „С питане и до ариград се стига“; „ По 
дрехите посрещат, а по ума изпращат“.

● Припомнете си и разкажете приказка, която може да се 
свърже с някоя от тези пословици.

ВНИМАНИЕ

4.1 
Употреба на синоними 
и антоними
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4.1 
Употреба на синоними 
и антоними 

ЧЕТА И ПИША

11. Определете речниковото значение на думите. Препи-
шете и свържете думите от двете колони, които имат про-
тивоположно значение.

работлив
висок 
обличам 
свързвам 
ограничен
написан
проверен 

12. Препишете народните мъдрости, като ги допълните с 
пропуснатите думи. Прочетете ги изразително.

Болен  носи. Лозето не ще молитва, а  
мотика. По дрехите посрещат, а по ума . В едното му 
ухо , а от другото .

13. Прочетете текста. Преразкажете го, като използвате 
синоними на подчертаните думи и изрази.

Димитровден е един от най-почитаните празници 
за българите. Според фолклорните вярвания св. Димитър 
е покровител на зимата и студа и е по-голям брат на 
св. Георги. Той язди червен кон. В Северна България нари-
чат празника още Разпуст, защото на този ден в минало-
то се разпускат ратаите и гурбетчиите и става догова-
рянето за следващата година.

● Проверете в тълковен речник значенията на думите, за кои-
то се колебаете.

14. Определете с какво трябва да се замени подчертано-
то, за да не се промени смисълът. 

Отиде си топлият летен ден.
А) Настъпи
Б) Угасна
В) Събуди се
г) Завърна се

Беше добър човек, със светла и чиста душа.
А) лекомислена 
Б) капризна
В) интелигентна
г) невинна

разделям 
ненаписан
непроверен
мързелив
неограничен
събличам
нисък

6. Определете речниковото 
значение на думата берекет 
в текст Б на с. 45 чрез сино-
ними или чрез обяснение на 
смисъла. Потърсете синони-
ми на тази дума в синони-
мен речник.

7. Препишете стиховете и 
подчертайте синонимите. С 
един от тях съставете изре-
чение.

Обичам те, мое мило оте-
чество.

Любен Каравелов

О, майко моя, родино мила, 
защо тъй жално, тъй милно 
плачеш!

Иван Вазов

Хубава си татковино, 
име сладко, земя – рай.

Петко Славейков

8. Посочете кои от избро-
ените синоними ще пред-
почетете, когато говорите 
вкъщи и кои – в официална 
обстановка.
отварям си очите на чети-
ри, от дъжд на вятър, много 
внимавам, много рядко, вири 
си носа, горделив е

9. Съгласни ли сте с мнение-
то на Николай?

Може да си богат и да 
си поробен от вещите си. А 
може да си беден и да си сво-
боден.

1 . Напишете съчинение на 
тема: „Един хубав празник“. 
Използвахте ли синоними и 
антоними?
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4.2 
Омоними

РАЗБИРАМ

● как да разпознавам омонимите и как да ги използвам в
   текста.

1. Чужденец учел български език и прочел текст, в който 
имало непознати думи. Той започнал да проверява значе-
нието им в електронния си речник. Когато набрал думата 
пара, на дисплея на компютъра излязла дума на родния 
му език, която означавала: газообразно, въздухообразно 
състояние на вода или друга течност.

● Разбрал ли е чужденецът какво всъщност се слага в колед-
ната погача? Защо? 

КОЛЕДА – така се нарича в България Рождество Хрис-
тово. Празник, който се отбелязва от всички християни 
по света. На Бъдни вечер (24 декември) цялото семейство 
се събира около трапезата. На нея се поставят постни яс-
тия и плодове. В украсена с кръст погача се поставят дрян 
и парђ. Най-възрастният от семейството казва молитва-
та „Отче наш“. Той разчупва погачата и дава на всекиго 
по едно парче от нея. На когото се падне парàта, ще бъде 
богат, а на когото се падне дрянът, ще има голям късмет.

● Ако чужденецът не беше забравил да постави ударение на 
думата пар , коя друга дума щеше да прочете на родния си 
език? Кажете значението ѝ. 
● По какво си приличат и по какво се различават двете думи 
п ра и пар ? 

2. групирайте следващите изречения по двойки според 
видовете думи, които откривате в тях: а) синоними; б) ан-
тоними; в) омоними. Кои изречения трябва да участват в 
две групи?
Да, ще го купя за моя син. Нейният слаб глас едва се чуваше.  
Харесваш ли този син пуловер? Виж този дебел шал! 
Полъхваше тих ветрец.

Думите се определят 
ка то синоними, антоними 
и ом  оними само в сравнение 
с други думи.

Омонимите са думи с 
еднакъв звуков състав, но са 
с различно речниково значе-
ние.

Думите се събират и 
подреждат в речници: тъл-
ковен (думите се тълку-
ват по смисъл), синонимен, 
антонимен или омонимен 
(посочват се синонимите, 
антонимите или омоними-
те), правописен (посочва се 
правилното писане на думи-
те), правоговорен (посочва 
се правилното произнасяне 
на думите).

ВНИМАНИЕ

4.2 
Омоними
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ЧЕТА И ПИШАСЛУШАМ И ГОВОРЯ

3. Съставете устно две изре-
чения с омонимите:

пита – със значение „той 
задава въпроси“

пита – със значение „до-
машно замесен хляб“

4. Към кой от текстовете можем да отнесем илюстрациите? 
Заменете подчертаните думи и изрази с техни синоними.

ВЕЛИКДЕН – българите празнуват най-големия християн-
ски празник според православния календар. Всички се поз-
дравяват с „Христос воскресе!“. Празнуването на Велик-
ден е свързано с красиви и весели обичаи. Боядисват се 
червени яйца. Пекат се козунаци. Тържествената Велик-
денска служба е възхвала на Възкресението на Исус.

ГЕРГЬОВДЕН се празнува от българите на 6 май. В народ-
ните представи свети Георги е покровител на стадата и 
овчарите. Мъжкото агне, което се роди първо, се принася 
в жертва на свети Георги. С кръвта на гергьовското агне 
се бележат децата по брадичката и челото, за да бъдат 
здрави и червени. Сърцето и дробът на агнето не се изна-
сят извън дома, за да не се изнесе благополучието. Ядат се 
варени, за да премине тяхната сила у хората. Печеното 
агне се отнася за освещаване в църква.

5. Кои са значенията на омонимите, които се пишат така: 
коса, мед, пръст, бас? Напишете изречения с омонимните 
двойки.

6. Прочетете и обяснете ролята на ударението при думите 
с еднакъв звуков състав.

7. В кой ред има омоними?
А) мъжки хор – хор от мъже
Б) каца самолет – каца с мед
В) златен пръстен – пръстен от злато
г) чете книга – ще чете списание

8. В кой ред подчертаните думи имат различно 
речниково значение?
А) слънчев ден – Денят беше горещ.
Б) звънлив смях – Детски смях огласи двора.
В) висок блок – Днес рисувам на нов блок.
г) дъждовно лято – През лятото ще пътувам в чужбина.

А.
Ники, я виж каква яка кола!
– Внимавай! Изцапа си яка-
та с кола!

Б.
– Батко, защо тука пише, 
че спортистът е кален?
– Не е кђлен. Калѓн е.



4.3 
Описание на предмети

РАЗБИРАМ

1. Прочетете двата текста. В кой от тях се разказва за 
случка със Слънцето? В кой от тях се разкриват особенос
тите на Слънцето като звезда? Кой текст е повествование 
и кой е описание?

СЛЪНЦЕ И ВЯТЪР

Вятърът казал на Слънцето:
– Хайде да видим кой ще свали кожуха на пътника!
И той започнал да духа колкото сила има. Но колкото 

по-силно духал, толкова пътникът по-добре се завивал в 
кожуха си. Вятърът се сърдел, духал, чупел клони, докато 
се уморил, не можал да свали кожуха на пътника.

Дошъл ред на Слънцето. То се показало засмяно през 
облаците. Пътникът се стоплил и след малко сам събля-
къл кожуха си. 

– Виждаш ли, с ласка и добрина можеш повече да сто-
риш, отколкото с гняв – казало кротко Слънцето на сър-
дития Вятър.

Народна приказка

СЛЪНЦЕТО

Слънцето е огромно огнено кълбо, което има много 
висока температура (около 6000 C° на повърхността). 
То е по-голямо от Земята повече от 100 пъти. Свети със 
собствена светлина и е най-близката до Земята звезда. 
Разстоянието, на което Слънцето се намира от Земята, 
е 150 000 000 км. То се изминава от светлината за осем 
минути.

Из учебник по география и икономика

● Кои признаци на Слънцето са описани? 
● Запишете в тетрадките си думите, с помощта на които по-
лучавате точна представа за Слънцето като небесно тяло. 
● Обяснете правописа на думата слънце в двата текста.

Научно описание

Название на предмета.
Материалът, от който е
направен предметът.
Форма, размер, цвят.
Части, от които се състои.
За какво се употребява.

Художествено описание

2. Прочетете следващия текст. 
Сравнете го с описанието на 
Слънцето от учебника. Като 
използвате таблицата, опре-
делете вида на всяко от опи-
санията.

А слънцето весело гре-
еше от изчистеното небе, 
разпръсквайки благодатни и 
животворящи лъчи... Пожъл-
телите вече поляни почива-
ха под сладостното сияние 
на това чудно есенно слънце. 

Общо впечатление от пред-
мета.
Описване на детайлите, които 
обясняват впечатлението.
Отношение към това, което се 
описва.

50

4.3 
Описание на предмети

РАЗБИРАМ



Да описваме предмет–
това означава да разкри-
ваме неговите признаци. 
Приз наците може да бъдат 
най-разнообразни: форма, 
размер, цвят, вкус, мирис и 
др. Чрез описанието авто-
рът предава отношението 
си към предмета на общува-
нето.

Описанието може да 
бъде научно и художестве-
но. В научното описание са 
определени главните приз-
наци на предмета в стро-
га, точна и последователна 
форма. Чрез художествено-
то описание се разкриват 
признаците на предмета в 
ярка, изразителна форма.

ВНИМАНИЕ

3.  Кои предмети и животни са описани в гатанките?

Бяла нива, черно семе. 
Свят без хора, градове без къщи, гори без дървета, море 
без вода. 
Зелена паница – червено вино. 
Живо, сиво, с игли набито. 
От бял камък се ражда, цяло село събужда. 

● С какви езикови средства са разкрити признаците?

4.  Опишете вашето училище, като отговорите на въпро-
сите. 

На колко етажа е училището? Колко класни стаи има в него? 
А колко са кабинетите и какви са те? Има ли столова в учили-
щето? Колко ученици се хранят в нея? Обяснете какви думи 
и изрази използвахте, за да бъдете убедителни.

ЧЕТА И ПИША

СЛУШАМ И ГОВОРЯ

5.  Прочетете текста и определете вида на описанието.

Много показателно за психическото състояние на 
кучето е положението на опашката. Нейното щастли-
во размахване е знак за поздрав, а прибирането є между 
краката означава страх и виновност. Боязливото плахо 
въртене на опашката показва покорност, смирение и за-
губа на доверие. Освен това с позата на цялото си тяло 
кучето дава израз на своите намерения към другите ку-
чета, животни и човека.

● Опишете поведението на вашето куче. По какво ще се раз-
личава вашето описание от направеното по-горе?

6.  Опишете кучето по снимката.

7. Прочетете изразително стихотворението. Какво нас
троение създава? Как си представяте лястовицата?

ЛЯСТОВИЦА
С опашка като ножица се стрелкаш 
и режеш ти небесната коприна, 
в небето ясно гушка снежна белкаш 
и носиш се над светлата родина.

Петя Дубарова
● Научете стихотворението наизуст. Запишете го след това по 
памет. Допуснали ли сте правописни грешки?
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1 Дионисий – бог на виното и веселието.

Прочетете текста и отговорете на въпроси-
те към него.

ТРИФОН ЗАРЕЗАН

В българския народен календар св. Три-
фон е покровител на лозята и виното. На 
сутрешната служба в църквата се осве-
тява вода, с която да се поръсят лозята. 
След църковната служба всеки стопанин с 
бъклица вино, варена кокошка, шише със 
светена вода и питка отива на своето 
лозе. Отрязва няколко пръчки от един или 
три корена в средата или края на лозето 
и полива с вино, като благославя лозето за 
богата родитба. След това всички стопа-
ни се събират на обща трапеза и избират 
„цар на лозята“.

Това е обикновено работлив, заможен 
стопанин, който застава начело на обща-
та трапеза, подава на всеки да отпие от 
бъклицата и благославя за берекета на ло-
зята. От отрязаните свежи лозови пръч-
ки се свиват венци, с които се накичват 
и стопаните, и „царят“. След трапезата 
всички се връщат тържествено, носейки 
на ръце или теглейки на колесар от кола 
царя. Начело с музиката, процесията оби-
каля всички домове, а домакините черпят 
с вино и плискат с него водача и останали-
те лозари. Вечерта царят посреща в своя 
дом и пои всички, които го посетят. Же-
лателно е на този ден той да не се опие, 
за да има много лозя и вино до следващата 
година на същата дата, когато отново 
ще се избере цар и ще се зарежат обредно 
лозята. Следите на тези ритуали се тър-
сят в древните дионисии – селски празнен-
ства в чест на бог Дионисий.1

1. Кое твърдение НЕ е вярно според тек
ста? Определете и запишете в тетрадката 
вер ния отговор.

А) Корените на обредните тържества на Три-
фон Зарезан се търсят в празненствата в чест 
на бог Дионисий.
Б) Всички стопани се накичват с венци.
В) Царят трябва да се напие, за да има много 
лозя и вино до следващата година.
г) Всеки стопанин благославя лозето си.

2. По какво си приличат подчертаните час-
ти?

А) Те са определения.
Б) Те са еднородни части.
В) Те са допълнения.
г) Те са главни части.

3. Какво означава в текста берекет?

А) здраве
Б) благополучие
В) плодородие
г) имане

4. Какво означава в текста пои всички? 

А) гощава ги 
Б) дава им вода
В) черпи ги с вино    
г) черпи ги с грозде

5. Кое е излишното?

А) домакин, стопанин
Б) обред, ритуал
В) дом, къща
г) лозя, вино

Задачи за обобщение
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МЪДРОСТТА НА НАРОДА

1. Строеж на думата. Морфема
2. Словообразувателни морфеми
3. Формообразувателни морфеми
4. Морфемен анализ

ПРАВОПИС И ПРАВОГОВОР НА 
ДУМАТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ 
НЕЙНИЯ МОРФЕМЕН СТРОЕЖ

– Не искам вече да ходя нито в миналото, нито в бъ-
дещето. Искам да се върна в моята приказка.

– В коя по-точно приказка? Ти забрави ли, че си най-
малкият брат ту в една приказка, ту в друга приказка?

– В онази приказка, в която ти каза, че са мои и лива-
дите, и нивите, а и…

– Чакай, чакай! Защо са ти толкова ниви и ливади? Та 
ти не знаеш какво да ги правиш.

– Не забравяй, че аз имам много приятели животни, 
които винаги ми идват на помощ.

– Ей, приятел! Ти си добър, но старомоден човек. Аз 
вече не съм Котаракът с чизми. Остави тези старомод-
ни приказки. Днес аз сърфирам в интернет.

– Каква е тази дума „сърфирам”? Приказките не могат 
да остареят. Мъдростта на народа, събрана в тях, е вечна.

– Не забравяй, че аз имам много приятели животни, 
които винаги ми идват на помощ.

– Ей, приятел! Ти си добър, но старомоден човек. Аз 
вече не съм Котаракът с чизми. Остави тези старомод-
ни приказки. Днес аз сърфирам в интернет.

– Каква е тази дума „сърфирам”? Приказките не могат 
да остареят. Мъдростта на народа, събрана в тях, е вечна.

5.
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5.1 
Строеж на думата. 
Морфема

РАЗБИРАМ

● какво означава морфема; 
● как се прави морфемен анализ.

Дума
(основна форма)

М. р. 
ед. ч.

. р. 
ед. ч.

Ср. р. 
ед. ч. Мн. ч. Членувана Степенувана 

народ народ – – народи
народът
народа
народите

–

1. Прочетете диалога на с. 53 и определете предмета на 
общуването. С кое мнение сте съгласни?

– Приказките са старомодни. / – Приказките не мо-
гат да остареят.

● Препишете ключовите думи от двете твърдения за приказ-
ките и определете речниковото и граматичното им значение. 

2. Разпределете дрехите на познатите ни двама герои в ку-
фар 1 и в куфар 2. На кое място се събраха различни думи 
и на кое – форми на една и съща дума?

3. Прочетете думите в основната им форма: песен, приказ-
ка, село, хубав, български. Образувайте други техни форми 
по модела. 

4. Разгледайте модела, който показва от какви части (мор-
феми) се състоят думите. 
Модел:       при-       -каз-        -к-             -а-           -та

представка  корен  наставка  окончание  определителен

● Образувайте със същия ко-
рен други думи (сродни думи 
на думата приказка).
● Кои морфеми използвахте, 
за да образувате формите на 
думите в зад. 3?

блуза

ризата

ризи

ризите

риза

дънки
якеполо

член

5.1 
С
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ЧЕТА И ПИШАСЛУШАМ И ГОВОРЯ

5. Обяснете речниковото и 
граматичното значение на 
подчертаните думи в гатан-
ките и на думите – отговор 
на гатанките.

Тънка Неда с четири гласа 
пее. (Цигулката)
Дран козел през село върви. 
Хем върви, хем пее. (Гайдата)

6.  Прочетете един от вариантите на известната басня „Щу-
рец и мравка“. На какво ни учи? От какво ни предпазва?  

ЩУРЕЦ И МРАВКА

– Бабо Мравке, де така?
– Тичам, Щурчо, за храна.
А ти де с таз гъдулка?
– Днес калинката е булка,
та съм канен на свирня.
– Ами кога сняг забръска,
що ще чиниш ти зимъска?
– Ще поискам, срам не срам, 
от твойто житце сбрано.
– Аз пък няма да ти дам,
гиди дърти мързелан!
         Александър Божинов

● В морфемите на кои думи има несъответствие между изго-
вор и правопис? 
● Какво е особеното в подчертаните думи? Защо авторът ги 
използва? Напишете книжовни форми на тези думи.
● Какво е речниковото и граматичното значение на думите 
чиниш и дърти? Защо авторът ги използва?

7. Напишете членуваната форма на думата мъдрост. 
Каква е правописната особеност? 

8. От думата пея образувайте нови думи по схемите и със-
тавете с тях изречения.

Модел:            пе                 я

                        корен     окончание

а) корен    наставка    окончание    определителен член

б) представка    корен    наставка    окончание

Думата има различни 
форми (за род, число и т.н.). 
Основната форма на думи-
те откриваме в речниците. 
На съществителните име-
на това е нечленуваната 
форма в единствено число. 
На прилагателните имена 
– не степенуваната и нечле-
нувана форма в първо лице, 
единствено число. На гла-
голите – формата в първо 
лице, единствено число, се-
гашно време.

Думата се състои от 
морфеми (корен, представ-
ка, наставка, окончание). Ня-
кои думи имат и определите-
лен член.

Морфемата е най-малка-
та съставна част на думата, 
която носи определено значе-
ние. 

Самото разделяне на ду-
мата на морфеми се нарича 
морфемен анализ.

ВНИМАНИЕ

Дран козел
Хем върви, хем пее. (Гайдата)Хем върви, хем пее. (Гайдата) та съм канен на свирня.

– Ами кога
що ще чиниш ти зимъска?
– Ще поискам, срам не срам, 
от твойто
– Аз пък няма да ти дам,
гиди дърти мързелан!

        

В морфемитеВНИМАНИЕ
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5.2 
Словообразувателни 
морфеми

● кои морфеми са словообразувателни;  
● как се образуват някои думи (съществителни имена,
   прилагателни имена, глаголи).

1. Прочетете текста. Коя е темата? Определете граматич-
ното значение на подчертаните думи и им направете мор-
фемен анализ.

Творците от народа са били безкнижни, неграмотни, 
но с истинска духовна мощ, с поетическа нагласа, с бога-
то въображение, с отзивчиво сърце и с музикална надаре-
ност. Това еднакво важи и за певците, и за разказвачите. 

Из учебник по литература

● Определете основната форма на всяка дума и думата, от 
която е образувана.
Модел: творците – творец – основна форма
                   творя – думата, от която се образува
                  -ец – наставката, с която се образува съществител-
ното име творец

2. Разгледайте схемите и обяснете как са образувани про-
изводните думи от непроизводните.

а) всяка поотделно

б) една от друга във вид на верига

спорт
спортист
спортен
спортувам

игра играч играчка

РАЗБИРАМ

3. Допълнете таблицата с наставки, с помощта на които 
се образуват съществителни и прилагателни имена и гла-
голи.

а) рибар, купувач, летец, бъл-
гарин, учител, певица, учи-
телка, читалище, четене, из-
дателство;
б) пребогат, мързелив, упо-
рит, народен, български, зе-
леникав, плодов, Иванов;
в) говориш, отговориш, пре-
говориш, донеса, занеса, над-
пиша, препиша, разкажа.

● Направете извод кои мор-
феми са словообразувателни.

Образуване на с представки с наставки

съществителни имена -ар, -тел, -ец

прилагателни имена пре- -ив, -ит, -ов

глаголи до-, за-, над- -и, -а и др.

5.2 
С
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5.2 
Словообразувателни 
морфеми

Със словообразувател-
ните морфеми се образу-
ват нови думи. Такива мор-
феми са корените, пред-
ставките и наставките.

Има голямо разнообра-
зие от словообразувателни 
морфеми, тъй като по-чес-
то използваме производни 
думи (които са образувани 
от други думи), отколкото 
непроизводни (които не са 
образувани от други думи).

4. Състезавайте се по групи. Нека едната група да измис-
ля думи, а другата да ги тълкува.

Модел: книгописец – този, който пише книги
 въжескачач – този, който скача на въже

5. Препишете сродните думи и подчертайте словообразу-
вателните морфеми.

Някога имало един добър стрелец. Той стрелял тол-
кова точно, че никога стрелата му не отивала напразно.

6. В правописа на кои морфеми е допусната грешка? Ре-
дактирайте. Направете извод как се пише една морфема 
в различните думи и форми.

слатко, сладък
брат, брацки
грат, гратски, градове
гледам, глетка
ноф, новина, новости

7. Обяснете речниковото и граматичното значение на ду-
мите. Какви са те по строеж? Подчертайте корените им. 
С тях образувайте нови думи.

водомер, мореплавател

8. Прочетете текста. Опишете картината, която си предста
вяте. Извадете сложните думи. Обяснете правописа им.

Седяхме в топлото укритие и с удивление наблюда-
вахме безбрежната водна повърхност и яркозелените 
мочурища, изпълнени с непрекъснато движещи се пти-
ци. Безброй зеленоглави патици, ръждивоглави свирачки, 
стройни зеленооки бърнета, ангъчи в карнавалните си зе-
лено-черни и яркокестеняви пера и потапници пъстрееха 
по водата или пърхаха във въздуха, прелитайки от блато 
на блато. В мочурищата ловяха риба щъркели. Понякога 
заставаха по двойки един срещу друг, изтегляха глава на-
зад и тракаха с червения си клюн.

Джералд Даръл, из „Диви кинозвезди“

ЧЕТА И ПИША

СЛУШАМ И ГОВОРЯ

ВНИМАНИЕ

мореплавател
зелено-черни

ПРАВОПИС 
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5.3 
Формообразувателни 
морфеми

 кои морфеми са формообразувателни.

1. Прочетете откъса от народната приказка. 

Един селянин имал само един син. Бащата бил беден. 
Издържал се с кое-що. Момчето тръгнало на училище. Из-
карало четвърто отделение. Селянинът поискал да спре 
сина си от училището, ама това момче било много умно 
и искало да продължи учението си. Бедният баща не му 
строшил хатъра.

Из „Ученолюбивото момче“

● Обяснете значението на: издържал се с коещо и не му 
строшил хатъра. Намерете синонимни изрази.
● Намерете в текста членуваните думи – с пълен член -ът,
-ят или с непълен член -а, -я. 
Припомнете си наученото в началното училище.

● Извадете думите, които имат в текста повече от една форма. 
С какви морфеми са образувани формите на всяка дума?

Модел:
 селянин – селянинът

 определителен член

2. Образувайте форми за множествено число на думите: 
приятел, ученик, град, мъж, цар, зъб, жена, линия, момче, 
море, огледало, старец, театър.

● Попълнете таблицата в тетрадката си с окончанията, с които 
образувахте множествено число на съществителните имена.

Окончания за множествено число 
на съществителните имена в:

м. р. ж. р. ср. р.
многосрични думи:  
едносрични думи: 

● Направете извод кои морфеми са формообразувателни.

ПРАВОПИС

ученик – ученици
старец – старци
театър – театри

С формообразувател-
ните морфеми се образу-
ват форми на една и съща 
дума. Такива морфеми са 
окон чанията и определи-
телният член.

Определителен член 
имат съществителните, 
при ла гателните, някои чис-
лителни и др. Членуваме ги, 
като в края на думата пос-
тавим определителен член.

РАЗБИРАМ

ВНИМАНИЕ

5.3 
Формообразувателни 
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5.3 
Формообразувателни 
морфеми

6. Колко са думите? А формите им? Коя е основната форма 
на всяка дума? Помогнете си с таблицата.

пчела  пчелата  пчелинът пчелина
пчелар  пчеларят пчелния пчелното
пчелин  пчелари пчелни пчелините
пчелен  пчелата пчелните пчелният
пчели  пчеларите пчеларя пчелната
   

Определителен член
м. р. ж. р. ср. р. мн. ч.

Съществително име -ът/-а
-ят/-я -та -то -та/-те

Прилагателно име -ят/-я -та -то -те

7. Членувайте в текста думите, които са поставени в скоби.

(Песен) се носеше някъде от (ниско). (Вечерен) по-
лъх я поемаше и я отнасяше към (залез), който сякаш бе 
спрял, за да даде още малко сили на (несретници), поели 
(дълъг) път към щастието.

(Катун) беше спрял до (река). (Шатри) се разпъваха 
(по поляна). (Здрач) беше наблизо и всички бързаха, за да 
седнат около (огън)… От всички страни прииждаха на 
групи уморени от (дълъг) и прашен път мъже и жени и 
сядаха около (огън).

Михаил Георгиев, из „Легенда за рома“

8. Открийте повторенията: на една и съща дума; на раз-
лични форми на една дума; на различни думи с общ ко-
рен. Редактирайте преразказа на ученика.

Една вечер братовият син на Хитър Петър поискал 
пари на Хитър Петър. Петър обичал сина на брат си, ис-
кал да му помогне и затова му дал двайсет гроша. Си-
нът взел грошовете, отворил празната си кесия и пуснал 
всичките грошове в кесията си.

9. Членувайте и обяснете правописа на думите.

Есен  е много красива, но аз обичам повече пролет .
Дъжд  заваля още през нощ .
Баща  посъветвал син  си.

1 . Коя двойка думи нямат формообразувателни морфеми?

А) ученици, училища Б) добро, детето
В) говоря, приказвам г) отговор, преразказ

3. Състезавайте се по групи. 
Нека едната група да измис-
ля думи, а другата да казва 
техни форми.

4. Определете вида на мор-
фемите и образувайте думи.

ЧЕТА И ПИШАСЛУШАМ И ГОВОРЯ

род

-я

-ина

-нина

-ен

-ител

-ство

● С кои морфеми ще образу-
вате форми на думите? Дай-
те примери.

5. Определете корена на ду
мите и образувайте нови ду
ми и техни форми.

оздравявам
ожаднявам
остарявам
ободрявам
обеднявам



5.4 
Морфемен анализ

Едни и същи морфеми, 
които се срещат в различ-
ни думи и форми, се пишат 
по един и същи начин, макар 
че в някои случаи се изго-
варят различно. Звучните 
съгласни се обеззвучават в 
края на думата и пред без-
звучни съг ласни. Беззвучни-
те съгласни се озвучават 
пред звучни съгласни.

Пише се: Изговаря се:

отдалечавам 
град 
градове
изхвърлям

[оддалечавам
[грат  
[градов
[исхвърлям

1. Прочетете текста и определете предмета на общуване-
то. Препишете ключовите думи и обяснете речниковото 
значение на всяка от тях.

Нашето песенно народно творчество почти в цяла-
та страна е едногласно. В Западна България се изпълняват 
и песни с много интересно двугласно звучене. При тези 
песни единият глас води мелодията, а другият я следи и 
не се отдалечава от нея. Специфичен е и начинът, по кой-
то пеят шопските народни певици. Интересен двуглас 
се среща и в Пиринския край, оригинални двугласни песни 
се пеят и в Родопите.

● Каква обща част съдържат подчертаните думи? Какви са 
по строеж тези думи? Определете граматичното им значение.
● Продължете редицата от сродни думи (подчертаните в тек-
ста), като образувате нови думи с помощта на представки. 
Къде се намират представките? За какво служат?
● Определете наставките, с които са образувани сродните 
думи. Къде се намират наставките? Може ли да се образуват 
с тези наставки и други думи (които не са сродни на дадени-
те)? Посочете примери. За какво служат наставките?
● Какво се означава с окончанието о в думата песенно? Как-
ви други форми на тази дума може да се образуват с оконча-
нията а и и? За какво служат окончанията?

2. Направете морфемен анализ на думите (разделете ги на 
морфеми): отдалечавам, пеят, песен, припев, мелодията, 
надпяването.

одел
         от-         -далеч-      -ава-             -м                -

представка     корен     наставка    окончание    определителен

РАЗБИРАМ

ВНИМАНИЕ

 как да правя морфемен анализ.

член

60

5.4 
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5.4 
Морфемен анализ

5. Прочетете текста. Определете ключовите думи и тяхно-
то речниково значение. 

● Определете граматичното значение на подчертаните думи 
и им направете морфемен анализ. 

Хазрети Ибрахим се оженил за Хаджер. След време Ха-
джер родила син. Дали му името Исмаил.

Първата жена на Хазрети Ибрахим, Сара, убедила 
мъжа си да заведе Хаджер и бебето в пустинята. Там 
той им направил една колиба, в която да живеят. Преди 
да си тръгне, отправил молитва към Аллах да ги закриля.

Един ден Хаджер видяла, че водата, която є оставил 
Хазрети Ибрахим, се е свършила. Много била жадна. От 
жажда спряло млякото є. Нямало с какво да накърми бе-
бето. Тогава тя решила да остави детето в колибата 
и тръгнала да търси вода. Но вода нямало. Изтощена и 
жадна, тя се сетила, че Исмаил може да умре от жажда. 
Върнала се в колибата и какво да види – детето било 
живо и здраво и дори се усмихвало. Велики Аллах, как не е 
умряло!

Докато детето се ровило в пясъка с позволението 
на Аллах, оттам бликнала вода. От тази вода пиел мал-
кият Исмаил и така останал жив. Този извор днес също 
тече и се казва Земзем.

Из „Спасението на пророка Исмаил“

6. Напишете думи по моделите.

представка корен наставка

корен наставка окончание

представка корен окончание определителен член

представка корен наставка окончание определителен член

7. Препишете думите, които се състоят само от словообра-
зувателни морфеми.

слънчев, превоз, морето, старец, дом, подпис, изучен, 
планината, голяма, прекрасни

3. Работете по двама. Задай-
те си един на друг въпроси 
какъв желае да стане всеки 
от вас. Обосновете своето 
желание. След това разиг
райте диалога пред съуче-
ниците си.

4. Устно отговорете на въп
росите. 

Къде има само форми на една 
дума?
А) чета, читател, читалище
Б) мъдър, мъдрите, мъдра

Къде има само думи в основ-
на форма?
А) книга, писател, чета
Б) музика, хубава, интересна  

От коя дума може да се обра-
зува нова дума с наставката 
-тел?
ям, ходя, спя, пиша

Какъв е видът на морфемата 
-ва в думата приказва?

Коя от думите има формооб-
разувателна морфема?
писател, ученик, читател,  
преразкази

ЧЕТА И ПИШАСЛУШАМ И ГОВОРЯ



Задачи

1. Обяснете смисъла на пословиците. Оп-
ределете граматичното значение и основ-
ната форма на думите в тях.

Лъжа дружба не държи.
Книгата на зло не учи.
Лоша дума от лошо сърце излиза.
 
2.  Препишете изреченията. Направете мор
фемен анализ на съществителните имена и 
на глаголите.

След училище тичах към къщи.
Кучето тичаше пред мене.
Утре ще тичам в парка.

3. Препишете думите, които се състоят 
само от словообразувателни морфеми.

слънчев, превоз, морето, старец, дом, подпис, 
изучен, планината, голяма, прекрасни

4. Определете строежа на думите: препис-
ката, натоварени. Образувайте сродни ду
ми.

5. Образувайте форми на думите: спорт, 
лов, бял.

6. По дадените модели образувайте думи. 
Съставете с тях изречения.

Модел:

        -пре          -говор-                -ът             

 представка      корен       определителен член
                    

 представка      корен     наставка     окончание   
          

корен     наставка     окончание   
 

корен     наставка     окончание  определителен член
                         

7. Образувайте по две сродни думи от думи-
те вяра и труд  Съставете с тях изречения.

Модел: вяра – вярвам. 
               Николай много вярва на приятеля си.

8. Образувайте думи по модела.

Модел: без изход – безизходен

без край
без вкус
без грижа
без работа

9.  От коя дума е образувана думата творец? 

А) творчество 
Б) творба
В) творчески
г) творя

1 .  В коя от думите има правописна грешка?
 
А) отговор
Б) претговор
В) заговор
г) договор 

11.  В коя дума е допусната грешка?

А) врапче
Б) враг
В) праг
г) мравка

А) изток
Б) сватба
В) зграда
г) връзка

А) изкуство 
Б) искрен 
В) искра
г) испит

А) грешка
Б) смешка
В) белешка
г) дрешка

без сила
без надежда
без вреда
без сол
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ОБЩУВАНЕТО С КНИГИТЕ

1.  Изговор и правопис на думи с неударени гласни 
2. Променливо Ъ и непостоянно Ъ 
3. Изговор и правопис на думи със струпани съгласни

ЗВУКОВИ ПРОМЕНИ

– Четенето невинаги е еднакво. То може и трябва 
да бъде различно, да отговаря на целите на читателя. 
Различаваме бързо четене и бавно четене. С бързото че-
тене си служим, когато правим справки или преглеждаме 
един текст, за да определим за какво се говори в него.

– А какво да правим, когато трябва да четем такъв 
текст: „Като заваля дъжд, та цяла неделя! Тихо, кротко, 
ден и нощ. Вали, вали, вали – напои хубаво майката земя, 
па духна тих ветрец, очисти небето и пекна топло есен-
но слънце. Засъхнаха нивята. Оправи се време  – само за 
оране...“?

– Аа, това не бива да се чете бързо. Трябва да се 
чете така, че да усетиш тихия есенен ветрец, да ти се 
прииска и ти да бъдеш на полето, където е героят на 
Елин Пелин. 

– Срещата с книгите може да бъде безмерна радост, 
когато заживееш заедно с героите им.

– Но четенето е и сложна работа, изискваща много 
старание и постоянство. Тогава книгата не се чете, а се 
изучава. Читателят си прави записки – предава нейното 
съдържание в кратка форма.

– Книгата може да се чете и препрочита. Може да 
се чете наум и на глас. Можем да четем заедно, да разго-
варяме за това, което прочитаме, да спорим, да си при-
помняме прочетеното.

– Да. Четенето е разнообразно като човешкия жи-
вот. 

– Та нали общуването с книгата – това е общуване с 
човечеството!

6.
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6.1 
Изговор и правопис 
на думи с неударени 
гласни

1. Прочетете текста „Общуването с книгите“ на с. 63. 
Какво ново научихте за четенето на книги? Кои видове 
четене владеете добре? А на какво още искате да се 
научите при четенето? 

● Прочетете изразително цитирания откъс от разказ на Елин 
Пелин. Каква картина си представяте? 
● Правихте ли паузи при четенето? Кои думи изговорихте с 
по-голяма сила на гласа? С каква сила на гласа произнесохте 
сричките в тях? 

2. Препишете първите два абзаца от текста на с. 63 и 
поставете ударението на всяка дума. Отбе лежете го със 
знака ( ) върху сричката, чиято гласна изговаряте по
силно. 

● Прочетете на глас още веднъж текста и слушайте звученето 
на гласните а, е, о: когато са под ударение; когато не са под 
ударение. Долавяте ли някакви промени?
● Отбележете думите без свое речниково значение, които 
нямат ударение и се присъединяват към съседните думи, 
които имат собствено речниково значение.

3. Поправете правоговорните грешки. 

[Книгътъ дъну ня мъ.       [Книгътъ е четири учи.

РАЗБИРАМ

СЛУШАМ И ГОВОРЯ

Ударението е основен 
елемент на думата. Обик-
новено една от сричките се 
изговаря с по-голяма сила от 
останалите. За тази сричка 
казваме, че носи ударение-
то в думата.

Гласните звукове а, е, 
о, когато са под ударение, 
се произнасят ясно. Когато 
обаче са без ударение, не се 
произнасят така ясно, а „по-
тъмняват“, променят се.

Не е правилен изгово-
рът на гласните звукове а, 
е, о съответно като ъ, и, 
у, когато са без ударение – 
[мъ гъзин], [зилену], [дица].

Може да се допусне глас-
ната а да се изговаря по-
тъмнено (звук, който клони 
към ъ), когато е без ударе-
ние, но е неправилно при из-
говор изцяло да преминава 
в ъ. 

ВНИМАНИЕ

 как да изговарям и пиша думи с неударени гласни.

6.1 

РАЗБИРАМ
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4. Работете по двойки. Про-
четете текста и обсъдете за-
едно как е описана в откъса 
книгата, която разглежда 
мом чето. Как вие си я пред-
ставяте?

Момчето повдигна кни-
гата и я огледа от всички 
страни. Корицата бе от 
коприна с цвят на стара 
мед. При всяко завъртане 
тя проблясваше. Докато я 
прелистваше набързо, видя, 
че е напечатана в два раз-
лични цвята. Илюстрации 
май нямаше, но затова пък 
имаше прекрасни големи на-
чални букви. Върху корицата 
бяха нарисувани две змии – 
една светла и една тъмна. 
Те си бяха захапали опашки-
те и по този начин образу-
ваха елипса. В тази елипса 
със странни заврънкулки бе 
изписано заглавието: „При-
казка без край“.

Михаел Енде, 
из „Приказка без край“

● Прочетете още веднъж текс-
та, като единият от двамата 
чете, а другият слуша. Какво 
е звученето на гласните а, е, о: 
когато са под ударение; когато 
не са под ударение. Допусна 
ли вашият съученик грешки в 
правоговора?

ЧЕТА И ПИША

5. Прочетете текста и го озаглавете. Назовете видовете 
книги, за които се говори в него. Отбележете местата, къ-
дето може да допуснете грешки при диктовка.

Съкровището на славянската култура... не е златно, 
то е безценно. Скрито е в милиони книги, милиони кар-
тини, ноти и паметници. 

Има различни книги – книги с приказки и различни ис-
тории за човешкия живот и човешкия път. Това са кни-
гите на литературата. Има книги за картини и с много 
картини. Това са книгите за изобразителните изкуства. 
Има и книги с ноти, които в точици и чертици са заклю-
чили звукове и хармонии. Има книги, които учат как да се 
четат други книги, как да се гледат картините, как да се 
прави и разбира музиката. 

С ключа, който вече имаш, ти можеш да избираш...
Симеон Янев

6. Поправете грешките.

Всяко времи има своя фантастика. Фънтастичното 
в всички вримина е било унивирсално срество за убясне-
ние на неубяснимото. Фънтастикъта предлага метод и 
образ на вечните мичти на човека да знае повече. Може 
би звездолетът е по-съвършенно превозно срество от 
литяштото килимчи, но психологическият мехънизъм и в 
двата случая е един и същ. Всеко време има своя фънтас-
тична литература.

7. В кой ред ударението НЕ е поставено правилно?

А)  училищ
Б)  наука
В)  палто
г)  произх д
Д)  дв те

8. В кой ред ударението НЕ променя значението на думите?

А) п та – пет
Б) ст на – стен
В) вълна – вълн
г) с ло – сел

´
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1. Прочетете текста. Запишете в тетрадката думите, в 
които има съчетание ър ръ или ъл лъ. Опитайте се да 
обясните промяната.

Оплакали се те на селото, селяните се събрали на съ-
бор и отсъдили да хвърлят Хитър Петър в морето... Ко-
гато дошли край морето, сложили го на земята и отиш-
ли да изберат някое сгодно и дълбоко място, където да 
го хвърлят. А Хитър Петър се гушел в чувала и викал: „Не 
ща, не ща, не ща!“. Там наблизо имало един овчар, който 
пасял овце… А когато дошъл до чувала, чул отвътре глас: 
„Не ща, не ща, не ща!“. Овчарят видял, че това е човек, 
и го попитал: „Какво не щеш, побратиме?“. А Хитър Пе-
тър му отговорил отвътре: „Селяните се събраха и ме 
натикаха в този чувал, за да ме накарат да стана цар, 
а понеже аз не ща, та искат да ме хвърлят в морето“. 
Тогава овчарят му рекъл: „Ако ти не искаш, аз искам“. 
„Ех, ако е така – отговорил Хитър Петър, – отвържи ме, 
влез ти в чувала, та когато дойдат селяните, речи им, 
че искаш да станеш цар, и нека те наредят.“ Овчарят 
отвързал чувала и Хитър Петър излязъл, а наместо него 
влязъл овчарят...

6.2 
Променливо Ъ и 
непостоянно Ъ

2. Как разбирате пословиците: „Книгата на ум учи“, 
„Хубавата книга – приятел“?

РАЗБИРАМ

СЛУШАМ И ГОВОРЯ

 как да изговарям и пиша думи с променливо Ъ 
   и с непостоянно Ъ.

РАЗБИРАМ
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3. Запишете в тетрадката означените думи, като попълни-
те празните места с правилните букви.  

Гласната ъ в съседство 
със съгласните р и л често 
мени мястото си. В тези 
случаи говорим за подвиж-
но ъ: гълтам и глътка (а не 
гълтка), вържа и връзка (а 
не вързка). В едносричните 
думи мястото на ъ обик-
новено е след съгласните р 
и л: глъч, кръв, пръв, но има 
и едносрични думи, в кои-
то Ъ стои пред р и л: вълк, 
сърп. Когато не сме увере-
ни в правописа на такива 
едносрични думи, трябва 
да ги потърсим в речника. 
В някои думи гласната ъ се 
появява при изговора на две 
съседни съгласни във форми 
на тези думи (театри – те-
атър, косми – косъм, доб ри 
– добър) . Тогава говорим за 
непостоянно ъ.

В час по български език 
пис л този ученик.
Пис л, но два гласа чув л, 
че учителят диктув л.
Хубав разказ за к лвач, 
а за вчерашния мач
му говорел Миладин,
милият с сед по чин.
Но учителят си траел
и диктув л, а накрая
вдигн л нашето дете

разказа да прочете.
То зачело: – Бил к лвач
вчера с чичо си на мач.
И започнала играта
на д рвото по кората.
Реферът к лвал, к лвал, 
а к лвачът свирнал „Фал“, 
полетял с червени гащи
и извик л: „Хайде, наште!“.
Там вр тарят с пръст в устата
брал череши от вр тата .
 Асен Босев 

4. Запишете в тетрадката си правилните форми на думи-
те: мокър мокар; излязъл излязал; светъл светал; ревнъл
ревнал; бодър бодар.
 
5. Препишете изреченията, като поправите грешките.

Бългърско издателство издаде на бългърски език кни-
гата „Хари Потар и стаята на тайните“, появила се на 
книжния пъзар у нас след успеха на пръвия том „Хари По-
тар и философският камък“.

Облаците, който вятърът гонеше по небето, сякаш 
се дукосваха до връха на скълата.

Най-напред се убади една кокомявка, а после – чуха-
лът с своя тъжен, пълен с вечна скръб глас.

6. Къде НЕ е допусната правописна грешка?

А) влязал Б) бистар В) топъл г) храбар
 
7. Къде е допусната правописна грешка?

А) твръд А) тлъст А) хълм А) мисъл
Б) гърч Б) глъч Б) вълк Б) писъл
В) връх В) кръст В) стълба В) спектакъл
г) върл г) бръз г) гълтка г) отишъл

ЧЕТА И ПИША

ВНИМАНИЕ
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6.3 
Изговор и правопис 
на думи със струпани 
съгласни

1. Прочетете текста. Отбележете местата, където може 
да допуснете грешки при диктовка. Извадете думите със 
струпани съгласни. 

На сто и шейсет милиона километра отвъд Марс, 
в студената самота, никога непрекосявана от човешко 
същество, сред оплетените орбити на астероидите се 
носеше изкуственият спътник „Дийп спейс монитър – 99“.

Радиационни детектори регистрираха космически-
те лъчи, рентгенови телескопи наблюдаваха странни-
те звезди, които човешко око никога нямаше да види. 
Всички тези неща, а и много други търпеливо се отбе-
лязваха от „Дийп спейс монитър – 99“ и се записваха в 
неговата кристална памет. Сега изкуственият спътник 
бе отбелязал нещо странно – едно слабо, но ясно долови-
мо смущение, което се разпространяваше из Слънчевата 
система. То не приличаше на нито едно от природните 
явления, наблюдавани в миналото. „Дийп спейс монитър 
– 99“ зарегистрира автоматично направлението, ин-
тензивността му и след няколко часа щеше да предаде 
важната информация на Земята.

Щом погледна сутрешния си доклад, дежурният по 
радиационните прогнози в Годард разбра, че нещо стран-
но е станало в Слънчевата система.

Артър Кларк 

● За да проверите правописа на отбелязаните думи, образу-
вайте техни форми или сродни думи.

2. Изговорете думите: артистка, туристка, китаристка, 
пианистка, тенисистка. Кой звук изпускаме при изговор?

3. Припомнете си заглавията на прочетени книги или на 
филми, които сте гледали. Посочете няколко от тях, като 
условието е първото да се състои от една дума, второто – от 
две, третото – от три, и т. н.

РАЗБИРАМ

СЛУШАМ И ГОВОРЯ

● До колко заглавия стигнах-
те? Има ли думи със струпани 
съгласни?

 как да изговарям и пиша думи със струпани съгласни.

на думи със струпани на думи със струпани 

1. Прочетете текста. Отбележете местата, където може 
да допуснете грешки при диктовка. Извадете думите със 

6.3 

РАЗБИРАМ

 как да изговарям и пиша думи със струпани съгласни.
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Припомнете си това, 
което знаете от начално-
то училище, за проверява-
не на правописа на думи със 
струпани съгласни. Търсим 
сродна дума или форма, в 
която ясно чуваме всички 
звукове – има гласен звук, 
който разделя струпаните 
съгласни звукове: вестник 
– вести; честно – честен; 
радостно – радостен, спор-
тистка – спортен.

4. Прочетете откъс от Хартата на основните права на Ев-
ропейския съюз. Като знаете, че целта на Хартата е да за-
щитава основните права на гражданите, опитайте се да 
формулирате тези права.

„Съюзът се основава на неделимите и универсални 
ценности на човешко достойнство, свобода, равенство 
и солидарност; той почива на принципа на демокрация-
та и на принципа на правовата държава. Той поставя чо-
века в центъра на своята дейност, като учредява граж-
данството на Съюза и създава пространство на свобода, 
сигурност и правосъдие.“

● Препишете текста и подчертайте думите със струпани съг-
ласни, при които можем да сгрешим.

Харта – название на документ – споразумение с особена об-
ществена значимост, често в междудържавните отношения. 

арта за правата на човека.

5. Препишете думите и проверете правописа им: пръст, 
мост, грозд, кръст, храст, лист

● Как направихте проверката – с форми на тези думи или със 
сродни думи?

6. Препишете правилно изреченията, като попълните 
липсващите букви. 

Учениците преразказват ус но. На де ските лица 
греят щас ливи усмивки. Автомобилът има голяма 
мо нос . Високо в планината живеят хи ници.

7. Образувайте нови думи с наставката -ост: слаб, смел, 
млад, мил, горд, стар. Съставете изречения с три от тях.  

8. Открийте правописните грешки и ги поправете, като 
препишете вярно изреченията.

Сърфирането в интернет крие опаснос. Вие носите 
голяма отговорнос, когато общувате с непознати в вир-
тоалното просранство. Има вероятнос да пострадате. 
Ние може да бъдем ваш помошник за безопасно използва-
не на интернет.

ЧЕТА И ПИША

ВНИМАНИЕ



1. Препишете текста, като изберете един от 
гласните звукове.

Преди години, когато бях малък, на 
нашата улица живееше един ч(о/у)век, 
който никога не лъжеше. Неговата къща 
беше малка, б(о/у)ядисана в з(е/и)лено, и в 
нея живееше само той. В двор(а/ъ) имаше 
ч(е/и)реша, която цъфтеше с бели цвето-
ве. От всички ч(е/и)реши в квартала тя 
(о/у)ставаше единствена неп(о/у)кътна-
та, когато зрееше. Ч(о/у)векът имаше и 
г(о/у)лям червен п(е/и)тел. Той спеше на 
ч(е/и)решата и през пролетта изглежда-
ше, че (о/у)трупаната с бял цвят ч(е/и)-
реша има г(о/у)лямо ал(е/и)но сърце.

Станислав Стратиев, 
из „Череша с алени сърца“

2. Прочетете текста. 

Тази сутрин на 3505 година започна за 
Мойсей Колдър както обикновено. 

– Има ли книги на вашата планета? – 
попита Колдър.

– Разбира се, че има – отвърна Мери-
са възмутено. – Милиони... Е, не! Хиляди. 
На Северния остров един човек издава по 
5 – 6 на година. Много са красиви и скъпи. 
Обикновено ги поднасяме като подаръци 
при специални случаи. На мене ми подариха 
една за двадесет и първия ми рожден ден – 
„Алиса в Страната на чудесата“.

– Ще ми я покажеш ли някога? Много 
обичам книгите. Имам стотина на кора-
ба. Може би затова, когато чуя някой да 
говори в байтове, веднага ги превръщам 
в книги. Деля на един милион и си предста-
вям една книга. Един гигабайт е равен на 
хиляда книги.

Артър Кларк, 
из „Песните на далечната земя“

3. Определете в коя от подчертаните думи 
има правописна грешка.

Мракът се спотаиваше в дворовете на къщите, 
     А)              Б)
които отдалече приличаха на странни кули.
     В)                                г)
 

Прожекцийте на всички филми са на една
          А)
цена – по осем лева, а за деца до дванайсет
       Б)
години, пенсионери и инвалиди има 
           В) 
намаление с два лева.
       г)
 

Във всички зали редовете са разположени 
             А) 
анфитеатрално, на разстояние сто и трийсет
            Б)                В)
сантиметра един от друг.
         г)

4. Определете в коя от подчертаните думи 
е допусната грешка.

Той не можеше да почуства разтърсващата 
                                     А)                   Б)
мъка, която приятелят му изпитваше.
                            В)                    г)
Постояно си задаваме въпроса дали 
       А)                                  Б) 
компютърът ще измести книгата.
         В)                     г)

Задачи за обобщение

● Споделете вашето мнение за бъдещето на 
книгите. Напишете текст. Разменете със съ-
ученика до вас написаните от вас текстове. 
Ако има допуснати грешки, поправете ги. 
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БЪЛГАРСКИТЕ ВЪРХОВЕ

1. Изменяеми части на речта. 
2. Морфологичен анализ 
3. Правопис и правоговор на имената 
4. Местоимение
5. Описание на природна картина   

ИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ НА РЕЧТА

А. 
– Изкачването не е лесна работа. Аз ще стигна върха първи.
Започвам да превземам българските върхове.

Б. 
– Българските върхове са непревземаеми!

БЪЛГАРСКИ

1. Изменяеми части на речта. 
2. Морфологичен анализ 
3. Правопис и правоговор на имената 
4. Местоимение
5. Описание на природна картина   

А. 
– Изкачването не е лесна работа. Аз ще стигна върха първи.
Започвам да превземам българските върхове.

71

Б.
– Българските върхове са непревземаеми!

7.
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7.1 
Изменяеми части 
на речта

ПРИПОМНЕТЕ СИ!

Съществително име – 
означава предмет. 
Прилагателно име – 
означава признак на предмет.
Числително име – означава 
брой или ред на предмети.
Местоимение – замества 
имена.
глагол – означава действие.

1. Сравнете речниковото значение на думата върхове в 
текст А и текст Б на с. 71.

● Извадете думите от текст А и определете тяхното граматично 
значение. Припомнете си какво означават частите на речта.

2. Ако правилно определите частите на речта, ще се спра-
вите успешно в играта: да поставите всяка дума в подхо-
дящия автомобил, а след това да паркирате автомобилите 
на подходящото място в паркинга. 

РАЗБИРАМ

3. Докажете, че съществителните, прилагателните, чис-
лителните имена, местоименията и глаголите са изменя-
еми части на речта, като проследите изменението на тех-
ните форми в диалозите.

а)
– Кой е любимият ти писател?
– Имам много любими писатели.
б)
– Ти ли си първа по успех в класа?
– Не. Аз съм втора. Иван е първи.
в)
– Искаш ли да гледаме новия филм с Леонардо ди Каприо?
– Вече го гледах. Много е хубав. Но може да го гледам още 
веднъж.

 кои са изменяемите части на речта.

прилагателно
име

местоимение

Изменяеми части на речта

имена

съществително 
име

числително 
име

глагол
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7.1 
Изменяеми части 
на речта

Думите се разпределят 
в отделни групи (части на 
речта) според това: а) как-
во означават; б) имат ли 
форми за род, число, лице, 
време, дали се членуват и 
др.

Изменяеми части на 
речта са имената, место-
именията и глаголите. Об-
щото название имена носят 
съществителните, прила-
гателните и числителните.

5. Коя тема обединява изреченията? Извадете изменяеми-
те части на речта и определете граматичното им значение. 

Левски е най-високият връх, до който достига бъл-
гарският дух.

Името му е символ на всичко най-добро у българина.
За него революцията е единственият възможен път 

за освобождението на България.
Най-гордият мъж в българската история остава в 

съзнанието на поколенията с изключителна скромност, 
безукорна дисциплина, необикновено мъжество и свръх-
човешка издръжливост.

● Членувайте подчертаните думи. Обяснете правописните 
им особености.

6. От кой глагол е образувано съществителното име из-
качване? Образувайте по модела съществителни имена от 
глаголите: пи а, скачам, разбирам, мисля, смятам, уча  
Направете морфемен анализ на съществителните имена.

Модел:
изкачвам, изкачваш, изкачване   
                                                             из-    -кач-   -ва-    -не

● С две от образуваните съществителни имена съставете из-
речения.

7. Използвайте дадените думи и словосъчетания, за да 
съставите 4 – 5 свързани помежду си изречения.  

гений, 1848 година, град Калофер, баща му, образовани 
българи, майка му, народни песни, поет и революционер

• Прочетете на глас текста. Правилно ли членувахте?

ЧЕТА И ПИША

СЛУШАМ И ГОВОРЯ

ВНИМАНИЕ

4. Играйте по двама: единият описва някакъв предмет, а 
другият го назовава със съществително име.
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Модел:

● Определете граматичното 
значение на думите в слово-
съчетанията. По какво се съг-
ласуват?

1. Прочетете текста. Какво чувство буди у вас? Защо авто-
рът е използвал словосъчетанието „златни ръце“? Пред-
ложете синонимни изрази за замяна.

ЗЛАТНИТЕ РЪЦЕ НА БЪЛГАРИНА

Най-често старите български майстори започват да 
учат занаята си още като деца. Превръщат го в изкуство 
и му служат с голямо старание. Дело на народните майс-
тори със златни ръце са много сгради, мостове, чешми.

Забележителен творец в българската възрожденска 
архитектура е Колю Фичето. В Свищов той е построил 
църква с въртяща се врата. Тази църква и до днес е най-
забележителният паметник в града. В Ловеч е направил 
единствения в България покрит мост с магазини от две-
те страни... Такъв мост има във Флоренция, но Колю Фи-
чето никога не е бил в Италия...

7.2 
Морфологичен анализ

РАЗБИРАМ

        Какви?

   златните ръце

членуванечаст на речта род число

паметник – съществително нарицателно, мъжки род, единствено число, нечленувано 

част на речта род число членуване степенуване

найзабележителният – прилагателно, мъжки род, единствено число, членувано, степенувано

 как да правя морфологичен анализ.

2. Направете морфологичен анализ на подчертаните думи в 
текста от зад. 1. 

Модел: найзабележителният паметник
Морфологичен анализ:

● Препишете подчертаните 
словосъчетания. Задайте въп-
роси: какъв, каква, какво, как-
ви; определете главната дума 
и думата (думите), която я по-
яснява (поясняват). 
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7.2 
Морфологичен анализ

Морфологичен анализ
пра вим, като определяме 
граматичното значение на 
думата – каква част на реч-
та е (съществително, при-
лагателно, глагол и т.н.) 
и има ли род, число, член, 
лице, време и др. 

На съществителните 
име на определяме вид (соб-
ствено или нарицателно), 
род, число, членуване (опре-
делителен член).

Прилагателните име-
на се изменят по род и чис-
ло, членуват се и само някои 
от тях се степенуват. 

Числителните редни 
приличат на прилагателни-
те имена и също като тях 
се изменят по род, число и 
могат да се членуват. Само 
някои числителни бройни 
променят формите си.

5. Прочетете текста. Извадете изменяемите части на реч-
та и им направете морфологичен анализ.

В българската литература има няколко върха: три 
от тях са Вазов, Елин Пелин и Йовков. От Йовковия връх 
се вижда надалече, открива се необятен простор, погле-
дът ти се губи в далечините. С изкуството на този писа-
тел се живее по-леко. Срещата с него винаги е задушевна, 
като срещата с отколешен приятел. Имаме чувството, 
че познаваме този човек отдавна, много отдавна. 

По Симеон Султанов

6. Степенувайте прилагателните имена. Кои от тях не мо-
гат да се степенуват?

нов, млад, интересен, роден, железен, прекрасен, главен, ан-
глийски, умствен, смел

7. Преобразувайте изразите, без да променяте смисъла им.

разказите на Вазов; статията от вестника; първоучителите на 
славяните

Модел: майката на Стоян – Стояновата майка

8. Членувайте думите в текста.
На главатар  меч  му бил остър, ала ум  – тъп, риз-

ница  – тежка, ала глава  – лека. Погледнал той полуме-
сец  и му се сторило, че да се протегне, ще го хване.

Из „Главатарят, 
който искал да плени месечината“

4. Изяснете смисловата разлика между десет книги и десе-
тина книги, между сто ученици и стотина ученици.

ЧЕТА И ПИША

СЛУШАМ И ГОВОРЯ

3. Откривате ли числителни имена и местоимения в текс
та от зад. 1? Определете граматичното значение на тези, 
които познавате.

ВНИМАНИЕ
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7.3 
Правопис 
и правоговор на 
имената

РАЗБИРАМ

1. Прочетете текста и определете темата и ключовите думи. 

Неизвестен български художник е създал през 1259 го-
дина стенописи в Боянската църква. Не се знае неговото 
име. Нямаме никаква представа за живота му.

Със своите стенописи боянският майстор влиза в кон-
фликт със стила на византийската живопис. Той създава 
първите портрети от натура. Портретите на българ-
ския цар и неговата съпруга, на аристократа Калоян и жена 
му Десислава са нарисувани с психологическа дълбочина.

● Извадете съществителните имена и ги разделете в две гру-
пи в зависимост от това какво означават: общо название на 
вид предмети или име на единичен предмет. Обяснете пра-
вописа им.

Модел:
Съществително нарицателно:      Съществително собствено:
 художник  Боянската църква
 .................  ........................

2. Обяснете правописа на съставните съществителни 
собствени имена в зависимост от това какво означава 
втората дума (съществително нарицателно или същест-
вително собствено).
Боянската църква Иван Вазов
„Апостолът в премеждие“ Васил Левски
Стара планина Стара Загора
Черни връх Велико Търново

3. Извадете прилагателните имена и им направете мор-
фологичен анализ. Кои от тях могат да се степенуват?

● Образувайте форми на прилагателните имена и обърнете 
внимание на правописа.

 някои особености на правописа и правоговора 
   на имената;

 как да пиша и да изговарям правилно изменяемите
   части на речта.

ПРАВОПИС 
НА ПРИЛАГАТЕЛНИ 
ИМЕНА

неизвестен – неизвестни
Неизвестният художник съз-
дава стенописи.
Портретът е нарисуван от не-
известния художник.

ПРАВОПИС 
НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИ
ИМЕНА

	Стара планина – Стара За-
гора
	един художник – много ху-
дожници
	един цар – Царят гледа 
портрета.
 Портретът на царя е нари-
суван от художника.
	един баща – бащата (съди-
ята) 
	една пролет – пролетта 
(младостта, радостта)
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ПРАВОПИС 
НА ЧИСЛИТЕЛНИ 
ИМЕНА

хиляда двеста петдесет и девет
един, една, едно, едни – един 
портрет, една творба 
два, две – два портрета, две 
творби
Петият ред беше свободен в 
киното, но ние седнахме на 
третия.

ЧЕТА И ПИША

СЛУШАМ И ГОВОРЯ

6. Препишете от текста в зад. 1 изречението, в което се 
съобщава кои са произведенията на боянския майс тор. 
Направете морфологичен анализ на изменяемите части 
на речта.
 
7. Поставете пропуснатия определителен член. От какво 
зависи употребата на пълен или кратък член при имена-
та от мъжки род?

СМЕХЪТ НА БЪЛГАРИН

Български  народ е надарен с богата душевност и 
това личи от хумор  му. Българин  обича хората, влю-
бен е в живот  и свет . Затова се и смее. Смех  му е 
чист, добродушен, жизнерадостен. Българин  обича да 
се смее най-вече над себе си. Той е непоправим оптимист. 
Смех  за него е пречистване. Смее се най-много на глу-
пост , смее се на преживяното и чрез смех  се опитва 
да проумее извървяното. Смех  пречиства душа  на все-
ки, който се докосне до неговата възродителна сила.

● Обърнете внимание на: а) правописната особеност на дума-
та глупостта; б) звуковата промяна смях – смехът.
● Можете ли да се досетите от кои думи са производни съ-
ществителните имена преживяното и извървяното?
● Обяснете речниковото значение на думата оптимист. Съг-
ласни ли сте с твърдението за оптимизма на българина? 
 
8. Поправете допуснатите грешки.

Ръководителът на революционното движение е смел 
и жертвоготовен човек. – Той слушаше с интерес учите-
лът, който разказваше за Ботев и Левски.

Особености на определителния член Правоговор
-ът     майсторът
-а       майстора

[майсторъ
[майсторъ

-ят     писателят
-я       писателя

[писател ъ
[писател ъ

-та     нощта
-та     радостта

     [ношта
     [радоста

4. Запишете с думи число-
то 1259, с което е означена 
годината в текста от зад. 1. 
Направете разлика между 
числителното име, което 
означава брой, и числител-
ното име, което означава ред 
(поредна година). 

5. Обърнете внимание на несъответствието между право-
писа и правоговора на определителния член на имена от 
мъжки и от женски род.
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7.4 
Местоимение

РАЗБИРАМ

СЛУШАМ И ГОВОРЯ

 ролята на местоименията в изречението и в текста.

2. Състезавайте се кой ще каже наймного имена на дър-
жави, океани и морета.

● Изберете си една държава (океан, море) и я опишете. Из-
ползвахте ли местоимения?

Местоименията са из-
меняеми части на речта, 
които заместват имена (съ-
ществителни, прилагател-
ни, числителни), вече споме-
нати в текста. Те може да 
се използват и като свърз-
ващи думи в изречението 
и в текста.

Различните видове мес-
тоимения се изменят по раз-
лични признаци – род, число, 
лице.

1. Прочетете текста и определете предмета на общуването. 
Каква информация получавате от текста? Озаглавете го.

Дунав! Това име е свято за всеки българин. Много 
събития – и трагични, и славни, определящи съдбата на 
българите, са се разигравали по бреговете на тази река. 
С кораба „Радецки“ Христо Ботев слиза на дунавския бряг, 
за да достигне онзи връх, с който се гордее цяла България.

Река Дунав тече през земите на осем държави. Тя е 
единствената река в света, която мие с водите си три 
столици – Виена, Будапеща и Белград. В света има двай-
сет и шест реки, по-дълги от Дунав, но в Европа тя от-
стъпва само на една – Волга. По стопанско значение заема 
шесто място в света.

● Подчертайте числителните имена и направете извод за ро-
лята им при предаване на достоверна и точна информация.
● Определете коя дума свързва първото и второто изречение 
във втория абзац. Кое съществително име замества подчерта-
ното местоимение тя?
● Препишете второто изречение от втория абзац. Колко прос-
ти изречения може да отделим в рамките на това изречение? 
Коя дума служи за връзка между тези изречения?
● Направете извод за ролята на местоименията като замест-
ващи и свързващи думи в изречението и в текста.

ВНИМАНИЕ
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ЧЕТА И ПИША

3. С кое историческо събитие е свързан паметникът на 
снимката? Потърсете в интернет информация за това съ-
битие и запишете 2 – 3 изречения, които го описват. 

● Сравнете двата абзаца на текста на с.  с оглед на целта на 
общуването. Обяснете употребата на съществителни и при-
лагателни имена с пряко и преносно значение в двата текста. 
Откривате ли и местоимения?

4. Сравнете формата на съществителното име в мъжки 
род, единствено число след прилагателни и след числи-
телни бройни имена. В кои случаи се използва множест-
вено число на съществителните и в кои – форма с окон-
чание -а, -я?

Градът е разположен на три хълма.
В далечината се виждат гористи хълмове.
През тази седмица посетихме два музея.
В събота и неделя работят всички музеи.

● Заместете подчертаните думи и изрази с местоимения.

5. Прочетете текста. Проследете ролята на имената и мес-
тоименията в него.

Хубав ли е нашият език? Звучен ли е? Да, той е гъв-
кав, преливен, ярък в звуковете си, разнообразен в инто-
нацията си, енергичен, бих казал – мъжествен. Езикът ни 
е великолепен по звучност и по изразителност... И ние си 
го обичаме като едно от най-скъпите наследства, заве-
щани нам от дедите ни.

Иван Вазов

6. В какъв ред изреченията образуват текст?

1) С умение и усет той е преработил български народни при-
казки, сътворил е и свои оригинални приказки.
2) Така през 1925 г. се появила първата му книга за деца.
3) Ангел Каралийчев е всепризнат майстор на българската 
приказка. 
4) Дора Габе го подтикнала да издаде тези свои творби в от-
делна книга. 

А) 3, 2, 4, 1 В) 2, 4, 1, 3
Б) 3, 1, 4, 2 г) 4, 1, 3, 2
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7.5 
Описание 
на природна картина

РАЗБИРАМ

1. Прочетете текстовете. Как е представена сушата в раз-
говора между жената и Крали Марко? Какво е описание-
то на сушата в текста от Елин Пелин?

Един ден Крали Марко, като минавал през едно доб-
руджанско село, пред коня му се изправила стара дрипава 
жена и протегнала ръка за милостиня.

– Защо просиш, бабо? – попитал я Крали Марко.
– Защото гладуваме, незнаен юнако! Нямаме зърно 

жито в селото. Суша опожари Добруджанската равнина. 
Нивите не можаха да вържат клас, полята почерняха и 
добитъкът измря от глад. 

Ангел Каралийчев, 
из „Крали Марко обикаля земята за един ден“

Крали Марко – юнак, известен от народните песни

Застоя се суша и като опустошителен пожар изгори 
всичко, изпосуши поля и посеви, извори и кладенци. Грозна 
тримесечна задуха се простря навсякъде и се застоя да 
мори, да суши и да пали. Цели три месеца по ясното небе 
се не мярна сянка на облачец. Слънцето от ден на ден, 
като напук, все повече и повече се разпаляше, все повече 
и повече печеше. Над изгорелите поля и посеви, над по-
чернелите угари и попуканата земя затрепера страшна 
мараня…

Нажежената природа доби печален и убийствен вид.
Елин Пелин, из „Напаст божия“

● Подчертайте думите и изразите, с помощта на които Елин 
Пелин изразява своето отношение към сушата. Разделете ги 
в две колони: имена и глаголи.
● Посочете синоними на думите: опустошителен, задуха, 
страшна, нажежената, печален.
● Обяснете ролята на съществителното облачец, сравнението 
като напук и повторението все повече и повече.

Описание на природна 
картина правим, като раз-
криваме признаци на раз-
лични местности – планин-
ски, горски, полски, морски 
и др.; различни сезони – ле-
тен, зимен и др.; различни 
явления – буря, дъжд, суша 
и др. Описанието се харак-
теризира с честа употреба 
на имена.

Припомнете си, че ху-
дожественото описание 
на природна картина нари-
чаме пейзаж в литератур-
ното произведение. Той 
раз крива отношението на 
автора към събитието и 
героите.

ВНИМАНИЕ
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7. Прочетете описанието на природна картина. Каква 
зрителна и звукова картина си представяте? Проследете 
как авторът постига това чрез описание на предмети и 
действия.

Зелена светлина изпълваше гората. Едри слънчеви 
капки и петна падаха между сивите сенки на дърветата. 
Слънцето светеше над планината като сребърно огледа-
ло. Снегът блестеше по високите върхове. Наоколо шумя-
ха младите майски листа. Пълноводните потоци клоко-
чеха. Дроздовете пееха заедно с чинките, а дърволазките 
пищяха – пиий! Пииий! Кукувицата викаше из къдравата 
дълбочина на горите, чужда на останалия птичи свят. 

Емилиян Станев

дърволазка – вид птица 

8. Нарисувайте с думи пролетна картина, като използвате 
за образец текста на Емилиян Станев от зад. 7.

ЧЕТА И ПИША

СЛУШАМ И ГОВОРЯ

5. Сравнете описанието на пролетната картина, на-
рисувана от поета, с вашето описание от зад. 4 по: 
а) употребата на езикови средства; б) изразеното от-
ношение.

6. Нека един от вас прочете изразително откъс от произве-
дението на Иван Вазов „Утро в Банки“. Как ви въздейст-
ва Вазовото описание?

2. Опишете пролетта по кар
тината.

● Направете морфологичен 
разбор на пет от ключовите 
думи, които сте използвали. 
Направете извод за употреба-
та на имената в описанието.

3. Прочетете стихотворение
то. Какво настроение ви съз
дава? Как авторът изразява 
своето чувство?

ПРОЛЕТ

Стопи се мартенския сняг
и селската речица, до вчера 
заледена,
облива с пяна своя бряг,
от топъл вятър съживена.

От ранно утро още грей
разпаленото слънце на модър 
свод небесен,
високо птичката се рей
и пролетта здрависва с песен.
 Пейо Яворов

4. Опишете природната кар-
тина, която наблюдавате от 
вашия прозорец.



1. Прочетете текста и извадете изменяеми-
те части на речта. На пет от тях (по избор) 
направете морфологичен анализ.

В Дунав се вливат сто и двайсет го-
леми реки, от които трийсет и четири 
са плавателни. При вливането си в Черно 
море Дунав образува обширна делта, коя-
то е един от най-големите птичи резер-
вати в Европа. Във водите на делтата са 
открити петдесет и осем вида риба. Пи-
сателят Алберто Моравия е оценил този 
природен феномен с мисълта: „Да видиш 
Неапол, е мечта, да стъпиш в Дунавската 
делта, е повече от мечта“.

Дунав влиза в песните, приказките и 
легендите на много народи. Толкова инте-
ресни събития са свързани с река Дунав, че 
тя е истински извор на вдъхновение.

2. Образувайте съществителни имена от 
числителните бройни: две, три, пет, ест, 
десет. Съставете изречения с числителни-
те и със съществителните имена.

3. Определете ситуацията на общуването, 
в която е създаден текстът. Какво се пости-
га с употребата на имена в него?

Археолозите открили, че още български-
ят кан Омуртаг украсил двореца си със 
скулптури на лъвове. По-късно цар Иван 
Шишман за първи път в българската ис-
тория започнал да сече монети с изобра-
жение на лъв.

4. Редактирайте изреченията в тетрадките 
си.

В клоните на върбата мътеха дванайсет 
чифтове щъркели. Щъркелите от дванай-
сетте гнезда объркано се разхвъркаха. 
Наградиха трима спортиста.
Искам да хвана двата краища.
Един баща имал три сина.

5. В кой ред има само местоимения?

А) Ботев, кораб, плува 
В) той, като, него 
Б) то, които, ние
г) която, те, съм

6. В кой ред е допусната грешка?

А) денят, пътят, огънят 
Б) конят, сънят, зетят
В) лакътят, дърварят, часовникарят
г) нокътят, градинарят, календарят

7. В кой ред има правописна грешка?

А) Балкански полуостров
В) Стара планина
Б) Велико търново
г) Черни връх

8. В кой ред има само съществителни име-
на от женски род?

А) баща, майка, сестра, жена
Б) дъжд, сняг, мъгла
В) есен, зима, пролет
г) ден, нощ, вечер

9. В кой ред е допусната грешка?

А) континент – континенти
В) град – градове
Б) път – пътове
г) мъж – мъже

1 . Коя от подчертаните думи е сгрешена?

Сиромахът и господарът се хванали на бас
        А)                  Б)                                  В)
кой пръв ще се разсърди.
                               г)

Задачи
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ЗВЪНЕЦЪТ

1. Лично местоимение 
2. Възвратно лично местоимение
3. Употреба на личното и на 
 възвратното лично местоимение
4. Описание на хора

ЛИЧНО МЕСТОИМЕНИЕ. 
ВЪЗВРАТНО ЛИЧНО 
МЕСТОИМЕНИЕ

Звънецът ме целува рязко, изрязва ми от тиши-
ната на училищния коридор някакво смешно невиди-
мо цвете. Но тъкмо протягам ръце да го уловя, той 
спира.

Глупав звънец! – разсърдвам се аз и от обида съм 
готова да му се изплезя. Но той си отдъхва само 
за миг и се засмива така, че дръжките на вратите 
трепват неволно. Хуква лудо весел, чука по всички 
врати, изкачва се по стълбите, премята се на къл-
бета от звуци, хвърля се с майсторството на ловък 
артист от етаж на етаж в някакви чудни неразби-
раеми гами. Сега той е обичаният, чаканият. Усмих-
ват му се благодарно изпитаните, павилиончето със 
закуски го целува с прозорчето си като с устица и от 
радост раздава всичките си банички и шоколади.

Ех, че немирник!! Как ненадейно дръпна плитка-
та ми. О, вижте го как се е надул – може би иска да 
каже нещо по английски...

Мил звънец! Аз, стана ли голяма, до най-свидни-
те спомени ще пазя тебе. И разбрала цветните ти 
гами, ще създам едно стихотворение и мило, и кра-
сиво като тебе. Аз искам да познаеш в него себе си... 
И чудно свеж да си останеш в мен – пъстър като 
радостен вик, изпил красотата на моите ученически 
години.

Петя Дубарова

8.
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8.1 
Лично местоимение

1. Прочетете текста „Звънецът“ от с. 83. Защо авторка-
та олицетворява звънеца? Какво настроение ви създава 
прочетеното?

● Извадете глаголите от текста и задайте към тях въпроси, за 
да отговорите с подчертаните думи.

 одел  Кого целува? – мене (ме)
   На кого изрязва? – на мене (ми)

● Определете кои думи заместват подчертаните в текста мес-
тоимения.  

2.  Извадете от текста „Звънецът“ личните местоимения и 
ги разпределете в три колони според това, на кой въпрос 
отговарят.

3. Определете лицето и числото на извадените от вас мес-
тоимения. В кои случаи може да определите и рода?

● Направете справка в таблицата и в руб риката Внимание и 
определете падежните форми на личните местоимения.

ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ

Именителни форми Винителни форми Дателни форми 
Ко ? Кого? а кого?

ълни орми Кратки орми ълни орми Кратки орми
аз мене (ме) ме на мене (ми) ми
ти тебе (те) те на тебе (ти) ти
той него (го) го на него (му) му
тя нея (я) я на нея (ѝ) ѝ
то него (го) го на него (му) му
ние нас (ни) ни на нас (ни) ни
вие вас (ви) ви на вас (ви) ви
те тях (ги) ги на тях (им) им

РАЗБИРАМ

 каква е ролята на личното местоимение в текста 
   и кои са неговите форми.

Модел:
Ко ? Кого? а кого?
той ме 

(мене ме)
го 
(него го)

ми 
(на мене ми)
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Личните местоиме-
ния заместват имената на 
лица и предмети. Изменят 
се по лице и число, а в 3 л. 
ед. ч. – и по род. Имат па-
дежни форми – именителни, 
винителни и дателни. Име-
нителните форми отгова-
рят на въпроса Кой? и из-
пълняват служба на подлог в 
изречението. Винителните 
и дателните форми отго-
варят съответно на въпро-
сите Кого? и На кого?.

Личните местоимения 
имат пълни и кратки фор-
ми. Кратките форми ня-
мат свое ударение и се 
изговарят заедно с предход-
ната дума. В българския език 
може да се употребят едно-
временно пълна и кратка 
форма на личното местои-
мение. – Тебе те питам.

5. Поставете лични местоимения на празните места.

 ще имат контролна работа.
 се притеснява.
 може да събираме и да изваждаме.
 се шегува.
 обичате ли математиката?

6. Отговорете на въпросите с лични местоимения. 

Кой отговаря на въпроса?
Кои имат контролна работа?
Кого изпитват по български език?
На кого помагат по литература?

7. Разкрийте скобите, като използвате подходящите па-
дежни форми на личните местоимения.
Модел: илена ме обича.

а) Милена (аз) обича. Учителят (ти) изпита. Шофьорът (тя) 
видя. Господин Иванов (те) посрещна на летището.
б) Петър (аз) купи сладолед. Иван (ти) помага. Наколай (тя) 
подари цветя. Госпожа Стоянова (те) се обади по телефона.

● Кои падежни форми използвахте в а), а кои – в б)?

8. Заместете подчертаните думи с местоимения.

Модел: ария ги реши.

а) Мария реши задачите.
Стефан предаде контролното.
Учителят изпита Светла.
Светла обича приятелите си.
б) Учителят даде на учениците лесни задачи.
Николай помага на Петър по математика.

9. Заменете пълните форми на местоименията с кратки.

Модел: бичат я всички в класа.

Нея я обичат всички в класа.
На тебе винаги ти се падат лесни задачи.
Учителката нас ни кара много да учим.
На тях никак не им се учи.

4. Съставете и участвайте 
в диалози на тема: „В час 
по...“.

ЧЕТА И ПИШАСЛУШАМ И ГОВОРЯ

ВНИМАНИЕ
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8.2 
Възвратно лично  
местоимение

1. Прочетете отново последния абзац на текста „Звъне-
цът“ от с. 83. Припомнете си ролята на олицетворението. 
Препишете изречението: з искам да познае  в него себе 
си.

 Кое лично местоимение се замества с местоимението 
себе си? Помогнете си с въпроса: Кого да познае  в него?.

2. Направете морфологичен анализ на възвратното мес-
тоимение от зад. 1. Помогнете си с таблицата.

Местоимение, което 
насочва („възвръща“) дейст-
вието към самия извърши-
тел, е възвратно лично мес-
тоимение.

Възвратното лично мес-
тоимение има пълна и крат-
ка форма за винителен и да-
телен падеж: Той позна себе 
си в стихотворението. Той 
се позна като главния герой 
в разказа. Той няма да измени 
на себе си. Тя си купи цветя.

По-често се използват 
кра т ките форми.

Възвратни лични местоимения

Отговарят на въпрос /
Падежни форми

Пълни 
форми

Кратки 
форми

Кого? / Винителни
На кого? / Дателни

себе (си)
на себе 
си

се
си

3. Обяснете смисъла на пословиците.

Кой каквото прави – на себе си го прави.
Човек на себе си всичко прощава.

РАЗБИРАМ

СЛУШАМ И ГОВОРЯ

 кои са формите на възвратното лично местоимение.

ВНИМАНИЕ
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8.2 
Възвратно лично  
местоимение

5. Препишете изреченията, като попълните празните места 
с възвратно лично местоимение.

Скоро тя  убеди, че това беше невъзможно.
Тя убеди  най-напред, а след това – и другите от групата.
Милена купи на  бели маратонки, а на сестра си – 
червени.
Иван  купи нова книга от книжния базар.

6. Препишете изреченията, като ги разпределите в две гру-
пи по модела.

Модел:
и е глаголна форма. и е възвратно лично местоимение.

Ники, ти си само на единайсет години и не може да закъс-
няваш вечер!
Мими, сама си отговори на въпроса защо не може да за-
късняваш вечер.
Ти си повярва и победи всички.
Ти си безспорният победител на дълъг скок.

7. Прочетете изразително диалога. Извадете от текста 
местоименията (които вече познавате) и им направете 
морфологичен анализ.

Слушай, Биби – каза баща є, – трябва да поговоря с 
теб сериозно.

– Да се говори сериозно, татко, е много скучно, а 
точно сега е толкова хубаво. Знаеш ли, че Елза Прест 
ходи вкъщи само по чорапи!...

– Изслушай ме сега какво ще ти кажа. Работата е 
много сериозна.

Биби извади от джоба на баща си часовника.
– Колко време би искал да говориш сериозно? Пет ми-

нути?
– Може би и повече!
– Докато ти говориш сериозно, татко, аз ще си раз-

бия един крем и ще залепя марките в албума. – Тя изпи-
тателно го погледна. – Знаеш ли, татко, сега разбирам 
защо мама се е омъжила за теб, а не за някой благород-
ник – защото ти си най-хубавият мъж на света.

ЧЕТА И ПИША

Карин Михаелис,
из „Биби – малкото северно момиче“

4. Препишете изреченията 
и подчертайте възвратните 
лични местоимения.

Той мисли за себе си.
Николай се облича.
Стефан няма да измени на 
себе си.
Светла има в себе си само 
едри пари.
Важно е да повярваш в себе 
си.
Мария си тананика весела 
песничка.
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8.3 
Употреба на личното 
и на възвратното 
лично местоимение

1. Прочетете откъса. Какво е вашето отношение към ма-
тематиката? Извадете личните и възвратните лични мес-
тоимения. Направете им морфологичен анализ и обясне-
те ролята им в текста.

За всички нас математиката беше нещо като приз-
рак, който нощем ни стряскаше насън, плашеше ни в 
тъмнината, а посред бял ден треперехме, когато чуехме 
името є. Тя ни изглеждаше като море без хоризонт и без 
дъно, в което са ни хвърлили и ние се давим или с отчаяни 
и безумни усилия се опитваме да се спасим; приличаше 
ни на лабиринт, в който са ни натикали, и объркани се 
лутаме.

Бранислав Нушич, из „Автобиография“

Формите за второ ли-
це, множествено число се 
употребяват и като форми 
за учтивост при официал-
ни обръщения. Тогава те се 
пишат с главна буква: Вие, 
Вас, Ви, на Вас.

2. Състезавайте се по групи коя група ще каже повече пос
ловици и поговорки. Какви местоимения използвахте?

3. Заменете пълните форми на местоименията с кратки. 
Обяснете промяната.
Модел: Уважават го всички.

Него го уважават всички.
На тебе винаги ти подаряват големи подаръци.
Учителката на нас ни даде три задачи за домашна 

работа.
На нея є подариха много цветя за рождения ден.
На тях им разказвах дълго за себе си.
Почувствах себе си много отпаднала.
Поздравих себе си за добре свършената работа.

РАЗБИРАМ

ЧЕТА И ПИША

СЛУШАМ И ГОВОРЯ ВНИМАНИЕ

 как да използвам личното и възвратното лично
   местоимение.
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4. Редактирайте текста.

Имало едно време една 
жена. Жената обичала мно-
го семейството си. Веднъж 
на портата на къщата на 
жената почукал просяк и 
помолил жената за къшей 
хляб. Жената, както била 
ядосана за нещо, викнала на 
просяка да се маха веднага. 
Просякът не се обидил, но 
рекъл на жената:

– Е, щом не искаш, жено! 
Но знай – кой каквото пра-
ви, на себе си го прави! – и 
просякът си продължил по 
пътя.

5. Прочетете стихотворение-
то. Извадете личните место-
имения и им направете мор-
фологичен анализ.

ДВЕТЕ АЗ В АТАНАС

Какво ли става с Атанас?
Живеят в Атанас две Аз.
Едното казва му: – Пиши,
докрай задачите реши,
а другото нашепва: – Не,
хапни и хайде на спане!
Едното Аз го води в клас.
Побързай, почва първи час!
А другото: – Пусни, момче,
стрела по сивото врабче.
Едното казва: – В час 
внимавай,
урока слушай и не шавай.
А другото насочва взореца
навън към двора – през 
прозореца.
И кара го да рита с крак
другаря си през трима чак.

взорец – поглед

● Защо формата „Аз“ е напи-
сана с главна буква?

6. Прочетете текста. Коя форма на личното местоимение 
използва Пипи в разговора си с учителката? А каква фор-
ма бихте използвали вие? Съставете диалози.

– Добре дошла в училище, мила Пипи. Надявям се, че 
тук ще ти хареса и че ще научиш много неща.

– Ами да; пък аз се надявам, че ще имам ваканция – 
каза Пипи. – Затова и дойдох. Справедливост преди всич-
ко!

– Добре – каза учителката. – Хайде сега да те изпи-
таме. Ти си голямо момиче и сигурно знаеш много неща. 
Да започнем със смятане. Е, Пипи, можеш ли да ми кажеш 
колко прави седем по пет?

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

Децата впериха ужасени очи в Пипи.
Учителката є обясни, че в училище не се отговаря 

така. Освен това на учителката не се говори на „ти“, а 
се казва „госпожице“.

– Извинявам се много – промълви разкаяно Пипи, – но 
не знаех това. Вече няма да правя така.

– Надявам се – каза учителката, – а сега знай, че се-
дем по пет прави трийсет и пет.

– Ето на! – каза Пипи. – Ето че си го знаела! А тогава 
защо ме питаш? Ах, каква съм, пак ти говоря на „ти“. 
Извинявай! – и Пипи се ощипа силно по ухото.

Астрид Линдгрен, из „Пипи Дългото чорапче“

● Извадете местоименията и им направете морфологичен 
анализ.
● Преразкажете текста. Използвахте ли местоимения? Защо?

7. В кой ред има лично местоимение?
А) кой, колко, този
Б) какъв, който, онзи
В) кого, него, онова
г) това, такава, чиито

8. В кой ред си е форма на възвратно лично местоимение?
А) Ти си отличен ученик.
Б) Ти си купи билет за кино.
В) Ти обичаш родителите си.
г) Ти прочете ли книгата си?



8.4 
Описание на хора

1. Прочетете текста. Досещате ли се за какъв момент от 
нашата история говори Вазов, разказвайка за срещата си 
с Каравелов?

Никога не се изличава из паметта ми тоя висок, при-
веден малко, с голяма глава и черна рунтава брада чело-
век. Виждам и сега тъмножълтото му татарско лице, с 
широко чело, с черни, умни, блестящи очи, дето светеше 
кротък поглед; с дебели устни и ироническа усмивка на 
физиономията му.

Пръв път видях Любена в Букурещ на 1876 г., скоро 
след заминаването на Ботева с четата му за България. 
Тоя момент беше един от най-тежките в живота на Ка-
равелова. 

Иван Вазов

● Каква представа си изградихте за портрета на Каравелов? 
Как Вазов го описва, какви думи най-често използва?
● Можем ли да направим извод и за някои черти от характера 
на Каравелов?

Често авторът рисува 
чрез текста с думи някакъв 
герой, така че читателят 
да може да си го представи 
с неговия портрет – как из-
глежда, какво е особеното, 
интересното, отличаващо 
го от останалите (напри-
мер жестовете, мимиката). 
Някои черти от портрета 
на героя подсказват и за ха-
рактера му. 

Представата за героя  
се допълва от разкриване-
то на различни негови със-
тояния. Такъв текст нари-
чаме описание.

За описанието на хора  
са характерни: 

– думи и изрази с конк-
ретно значение;

– изброяване на призна-
ци, качества;

– използване на инте-
ресни сравнения.

2. Наблюдавайте съседа си по чин. Устно опишете външ-
ния му вид: цвета на очите, косата, с какво е облечен и 
т.н.  

РАЗБИРАМ

СЛУШАМ И ГОВОРЯ

ВНИМАНИЕ
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ЧЕТА И ПИША

4. Откъде е следващото описание? Запишете определе-
нията, с помощта на които добивате конкретна предста-
ва за Пипи.

Косата на Пипи имаше цвят на морков и бе сплете-
на на две стегнати, стърчащи плитки. Носът є, досущ 
като мъничко картофче, беше обсипан с лунички. Под 
него аленееше доста голяма уста, пълна със здрави бели 
зъби. Роклята є беше направо странна. Пипи си я беше 
ушила сама... Отначало смяташе да я направи цялата 
синя, но синият плат не стигна и Пипи се принуди да при-
шие тук-там по някое червено парче. Дългите є тънки 
крачета бяха обути в дълги чорапи – един кафяв и един 
черен. Носеше черни обувки, точно два пъти по-големи 
от стъпалата є.

5. Разгледайте внимателно портрета на момче от худож-
ника Ненко Балкански. 

● Опишете портрета на детето, вгледайте се в цветовете. 
● Потърсете връзка между тях и настроението на момчето.

6. Наблюдавайте ваш приятел или близък човек и се опи
тайте да направите описание на портрета му. Обърнете 
внимание на някои детайли (нещо, което го отличава и е 
характерно само за него).
Постарайте се чрез описанието на външността му да под-
скажете и за някои особености на неговото поведение, на 
характера му.

Портрет на момче, 
худ. Ненко Балкански

3. Прочетете откъсите от по-
емите. Каква представа за 
красотата на младите хора 
получавате? Описание или 
повествование откривате в 
тези откъси?

Той беше строен явор 
столоват,
тя тънка, вита, кършена 
лоза:
лоза се окол явора обви – 
около Ива Ралица девойка!

Пенчо Славейков, 
из „Ралица“

Ива – стара форма на 
           мъжкото име Иво.

Гергана, пиле шарено,
Гергана, кротко агънце,
кат бисер между мъниста
тя била между момите.
Първо є либе Никола –
вакло югиче пред стадо
помежду селски ергени!
              Петко Р. Славейков, 
из „Изворът на Белоногата“

● Изяснете ролята на имената 
в описанието. 
● Извадете ги и им направете 
морфологичен разбор.
● Извадете местоименията 
и изяснете тяхната роля в 
текстовете.



Задачи за обобщение

1. Прочетете текста и извадете местоиме-
нията. Направете им морфологичен ана-
лиз. Обяснете правописа им.
 

Тъкмо когато се връщаше с таблата, 
върху която разнасяше аромат опечената 
тиква, в тъмнината го срещна господин 
управителят.

– Аа, господин Душко! – рече му той, 
– та вий сте си опекли тиква! Радвам се, 
радвам се! Сигурно стомахът ви вече се е 
оправил!

Елин Пелин, из „Печена тиква“

2. Препишете текста. Заместете с местои-
мения подчертаните думи. Направете из-
вод до какво може да доведе прекалената 
употреба на местоимения.

Един селянин имал само един син. Ба-
щата бил беден. Момчето тръгнало на 
училище. Изкарало четвърто отделение. 
Селянинът поискал да спре сина си от учи-
лището, ама това момче било много умно 
и искало да продължи учението си.

Из народна приказка

3. Редактирайте изреченията. 

Не употребявайте много захар. От 
него се пълнее. 

Аз ме беше много страх от кучето 
ти.

4. Къде има лични местоимения само в 
трето лице, единствено число?
А) него, нея, ние
Б) той, ти, тя

5. Прочетете текста и отговорете на въпро-
сите към него.

Черковната килия, в която учеха де-
цата, беше тясна и задушна, затуй даскал 
Бачо Киро обичаше, като се запролети и 
затопли времето, да извежда учениците 
си вън на полето. Беше топъл пролетен 
ден. След два часа писане даскал Бачо Киро 
имаше история и поведе децата вън от 
селото. По улицата тяхната малка група 
настигна колата на дядо Ралчо.

– Къде така, много късно – погледна го 
даскалът унесено.

– Готвех се да откарам малкото в гра-
да. Болно, пожълтяло като тревица...

Кое твърдение е вярно според текста?
А) Всеки ден след часа по история децата 
имат час по писане.
Б) Дядо Ралчо замечтано поглежда Бачо 
Киро.
В) Като се запролети, Бачо Киро често про-
вежда уроците си навън.
г) Когато времето не е топло, децата учат в 
черковната килия.

Какво означава изразът пожълтяло като 
тревица?
А) малко
Б) уморено
В) бледо
г) тъжно

С кое местоимение може да се замени 
подчертаната дума?
А) му
Б) им
В) ги
г) го

В) тя, го, му
г) то, ти, те 
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ПРИТЕЖАТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ. 
ВЪЗВРАТНО ПРИТЕЖАТЕЛНО 
МЕСТОИМЕНИЕ

ЕВРОПА И НИЕ 

1. Притежателно местоимение
2. Възвратно притежателно местоимение
3. Употреба на притежателното и на възвратното  
 притежателно местоимение

– Твой ли е този куфар?
– Да, този куфар е мой, онези куфари там са мои и чанта-
та също е моя. А това е моето знаме.
– Чакай, чакай! Това е знамето на Европейския съюз.
– Да, но ще го нося със себе си на пътешествието.
– Тръгнал си на пътешествие! Кои страни ще посетиш?
– Страните членки на Европейския съюз, разбира се.
– Как така! Та те са 28 на брой.
– Ще посетя само шестте страни основателки на ЕС.
– Тогава носи и техните флагчета. Всяка страна има свое 
знаме. В Европейския съюз всеки народ пази своите тра-
диции, съхранява своята идентичност, своя език, своята 
култура. Така ЕС превръща многообразието си в една от 
ключовите си ценности.
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– Какво да правя? ЕС е разширяван осем пъти, за да 
се достигне сегашният брой на страните членки. 
Няма как да нося толкова много знамена. Ще взема 
само българското знаме.

Е

– Твой ли е този куфар?
– Да, този куфар е мой, онези куфари там са мои и чанта-
та също е моя. А това е моето знаме.та също е моя. А това е моето знаме.
– Чакай, чакай! Това е знамето на Европейския съюз.
– Да, но ще го нося със себе си на пътешествието.
– Тръгнал си на пътешествие! Кои страни ще посетиш?
– Страните членки на Европейския съюз, разбира се.
– Как така! Та те са 28 на брой.
– Ще посетя само шестте страни основателки на ЕС.
– Тогава носи и техните флагчета. Всяка страна има свое 
знаме. В Европейския съюз всеки народ пази своите
диции, съхранява своята идентичност, своя език, своята 

9.
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9.1 
Притежателно 
местоимение

1. Прочетете диалога по роли.

Гергана: Вили, заповядай утре на обед у дома на гости.
Виолета: По какъв повод?
Гергана: Брат ми е абитуриент. Правим тържество.
Виолета: Благодаря, но не ми е удобно. Не познавам 

неговите съученици.
Гергана: Но те няма да бъдат у нас. Всички от техния 

клас ще се срещнат в училище вечерта.
Виолета: А той кани само негови приятели?
Гергана: Но нали ти си моя приятелка, а той е мой 

брат. Хайде, моите родители също те канят. Това е 
наше семейно тържество с наши роднини и приятели.

● Задайте въпроси Чий?, Чия?, Чие?, Чии?, за да отговорите 
с подчертаните думи (притежателните местоимения).
Модел: 
Брат ми е абитуриент. – Чий брат? – моят брат (брат ми)
Не познавам неговите съученици. – Чии съученици? – неговите

2. Разпределете в две групи формите на притежателните 
местоимения от диалога в зад. 1: пълни и кратки. Кои от 
тях се съгласуват по род и число със съществителните, 
които поясняват? Помогнете си с таблицата.

Притежателни местоимения

Пълни форми Кратки форми
мой, моя, мое, мои
твой, твоя, твое, твои
негов, негова, негово, негови
неин, нейна, нейно, нейни

ми
ти
му
ѝ

наш, наша, наше, наши
ваш, ваша, ваше, ваши
техен, тяхна, тяхно, техни

ни
ви
им

РАЗБИРАМ

3. Определете по какво си 
приличат и по какво се раз-
личават подчертаните мес-
тоимения в изреченията:

Брат ми е абитуриент.
Благодаря, но не ми е удобно.

4. Сравнете и изяснете:

а) Колко са притежателите
на книгите?
Книгите са мои.
Книгите са наши.

б) Какъв е притежателят – 
мъж или жена?
Книгите са негови.
Книгите са нейни.

в) Колко са притежаваните
предмети?
Компютърът е наш.
Компютрите са наши.

г) Какъв е родът на притежа-
вания предмет?
Книгата е моя.
Компютърът е мой.
Огледалото е мое.
Книгите са мои.

 каква е ролята на притежателното местоимение 
   в текста и кои са формите му.

9.1 
Притежателно 
местоимение

РАЗБИРАМРАЗБИРАМ
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Притежателните мес-
тоимения показват прите-
жание на лица и предмети. 
Отговарят на въпросите 
Чий?, Чия?, Чие?, Чии?. За 
тях са характерни призна-
ците, които имат прилага-
телните имена – род, чис-
ло, членуване. Имат лице и 
число като личните место-
имения.

Имат пълни и кратки 
форми. Изменят се по лице, 
число, род. 

Кратките форми на 
притежателните местои-
мения съвпадат с кратките 
форми за дателен падеж на 
личните местоимения.

5. Задайте въпроси към изразите.
Модел: Чия приятелка? – неговата приятелка

нашата учителка
неговите родители
неговата приятелка
тяхното училище

родителите им
книгите му
лицето ѝ
класът ви

6. Довършете думите, като ги членувате:

Модел: наш... учителка – нашата учителка

ваш  училище, мо  учебник, него  тетрадка, нейн  
чанта, нейн  дете, негов  брат, негов  сестра, техн  
учител, ваш  родители

7. Заменете пълните форми на притежателните местоиме-
ния с кратки.

нашият клас, вашето момче, нашата кола, техните ро-
дители, тяхното куче, неговото колело, неговата съуче-
ничка, нейната книга

8. Редактирайте изреченията.

Наште планини са много красиви.
А защо не се нуждаят от редакция стиховете на Иван 
Вазов?
Аз съм българче, обичам
наште планини зелени…

ЧЕТА И ПИША

СЛУШАМ И ГОВОРЯВНИМАНИЕ

ПРАВОГОВОР

м йка ми] – изговаря се 
слято, без ударение

ПРАВОПИС

тяхна – техни
а , а а, а е, а и, 
и – при официална 

кореспонденция
моят добър приятел – 
добрият ми приятел – 
приятелят ми
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9.2 
Възвратно 
притежателно 
местоимение

1. Прочетете диалога на с. 93. Вие какво знаете за Евро-
пейския съюз?

● Препишете последната реплика на момъка от диалога на с. 
93. Разделете с отвесни черти простите изречения и подчер-
тайте подлога и сказуемото във всяко от тях.
● Извадете подчертаните местоимения заедно със същест-
вителните, които определят. Изяснете кой е притежателят на 
предметите, назовани със съществителните имена. Какво по-
казват възвратните притежателни местоимения?
● Сравнете пълните и кратките форми на възвратните при-
тежателни местоимения. Обърнете внимание на мястото им. 
Направете морфологичен анализ.

ВНИМАНИЕ

Възвратното притежателно местоиме-
ние показва, че предметът, който определя, 
принадлежи на глаголното лице.

Има пълна и кратка форма.
Пълните форми се съгласуват по род и число 

със съществителното име, което определят, и 
могат да се членуват.

РАЗБИРАМ

ПРАВОПИС

ед. ч. свой език
мн. ч. свои езици

Възвратни притежателни местоимения

Пълна форма Кратка форма
свой, своя, свое, свои си  

 кои са формите на възвратното притежателно
   местоимение.

9.2 
Възвратно 
притежателно 
местоимение

РАЗБИРАМРАЗБИРАМ
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3. Прочетете текста. По какъв начин авторът разкрива 
преживяванията на майката? Кои думи изразяват чув-
ствата ?

Майката на българчето от Аляска прекара цялото си 
време до тръгването на влака на седалката срещу сина 
си. Гледаше го неспирно с тъмните си майчини очи, мъл-
чеше и от време на време посягаше да го погали. Момче-
то се дърпаше, беше голямо и спокойно момче. По едно 
време каза на майка си да слиза вече от влака, и майката 
послушно слезе на перона и продължи да го гледа оттам. 
Не сваляше погледа си от него.

Деян Енев, из „Българчето от Аляска“

● Извадете от текста възвратните притежателни местоиме-
ния и ги заменете с пълните им форми. Защо авторът е пред-
почел кратките форми?

4. Разкрийте скобите, като членувате местоименията.
Модел: Тя обича (свой) син. – Тя обича своя син.

Йордан учи (свой) урок.
Стефан говори със (своя) сестра.
Децата слушат (свои) родители.
Николай храни (свое) куче.
Господин Димитров кара (своя) кола.

 
5. Препишете изреченията и подчертайте възвратните 
местоимения. Определете вида им.

Тя прибра в стаята си всичкия багаж.
Стефан похарчи всичките си пари за книги.

6. Извадете от текста местоименията и им направете мор-
фологичен анализ.

Да имаш двойник, е хубаво нещо. Може да те замести, 
когато си зает, може да свърши вместо тебе някаква 
работа, може да те представи някъде. Но трябва да се 
внимава да не се издаде, че не си ти, защото всеки човек 
има свои особености. Тъй като всеки човек е неповто-
рим, двойникът не може напълно да го замести, не може 
да има всичките му особености, затова пък има свои не-
повторими черти. Така е и с определени думи. Те са думи 
двойници и едната може да замести другата, но въпреки 
това те никога не се покриват.

Р. Новачкова, Т. Бояджиев

2. Заменете притежателно-
то местоимение с възвратно 
притежателно местоимение. 
Променя ли се смисълът?

Всяка сутрин ходя с моята 
приятелка на кино.

ЧЕТА И ПИШАСЛУШАМ И ГОВОРЯ
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9.3 
Употреба на притежателното 
и на възвратното 
притежателно местоимение

1. Прочетете откъс от съчинението на ученик (М. М.). 
Споделяте ли неговите твърдения? Извадете местоиме-
нията и определете тяхната роля в текста.

КАКВО Е ДА СИ БЪЛГАРИН – 
ГРАЖДАНИН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ?

„Ние не обединяваме държави, обединяваме хора“ 
                                                    Жан Моне, 1952 г.

Стоя. Аз съм човек с куфар. Българин. На кръстопът. 
Седя върху него, а вътре са най-ценните ми блянове и 
копнежи, тайни. Истински чувства. Спомени. Смях, плач. 
Радост, тъга... Сам съм, но защо? Оглеждам се. Отварям 
очите си и виждам... Друг пътник. Стои и чака. Замислен. 
Различен. А до него – куфар. Отваря се, а вътре – цветни 
камъчета. Камъчета от неговата родина. Камъчетата – 
пъстри, окъпани в най-вълшебни цветове, разнообразни 
по форма, големина. Ние, хората, не сме ли като тези 
камъчета – различни, неповторими, уникални по своята 
същност? Нима в това не се крие красотата на наша-
та планета? Не носи ли всеки своята индивидуалност, 
а всички ние заедно – една пъстра и колоритна мозай-
ка? Мозайка – също като обединена Европа. А нашата 
родина България е част от тази същата Европа. Всички 
сме нейни граждани. Европейският съюз е семейство от 
демократични европейски държави, работещи заедно за 
подобряване на живота на своите граждани и за изграж-
дане на по-добър свят.

● Заменете възвратните притежателни местоимения с прите-
жателни местоимения в подчертаните изрази. При кои от тях 
смисълът не се промени? В кой случай промяната е невъз-
можна поради промяна на смисъла? Направете извод.

Формите за първо и 
второ лице, единствено 
и множествено число на 
притежателното местои-
мение може да се заменят 
в някои случаи с форми на 
възвратното притежател-
но местоимение. За трето 
лице и в единствено, и в 
множествено число такава 
замяна не се допуска.

Формите за второ ли-
це, множествено число се 
използват като форми за 
учтивост – Ваш, Ваше, 
Ваши, Ви.

РАЗБИРАМ

ВНИМАНИЕ

1. Прочетете откъс от съчинението на ученик (М. М.). 
Споделяте ли неговите твърдения? Извадете местоиме-

„Ние не обединяваме държави, обединяваме хора“ 
                                                    Жан Моне, 1952 г.

Стоя. Аз съм човек с куфар. Българин. На кръстопът. 
Седя върху него, а вътре са най-ценните ми блянове и 
копнежи, тайни. Истински чувства. Спомени. Смях, плач. 
Радост, тъга... Сам съм, но защо? Оглеждам се. Отварям 

 как да използвам притежателното и възвратното
   притежателно местоимение.

9.3 
Употреба на притежателното 
и на възвратното 
притежателно местоимение

РАЗБИРАМРАЗБИРАМ
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9.3 
Употреба на притежателното 
и на възвратното 
притежателно местоимение

2. Съставете диалози меж-
ду непознати пътници (в 
чакалнята на гарата, на ав-
тобусна спирка, в метрото, 
във фоайето на аерогарата 
и пр.). Използвахте ли фор-
мите за учтивост?

СЛУШАМ И ГОВОРЯ

3. Препишете изреченията и подчертайте местоименията. 

Нашият свят не завършва с нашата къща, град или 
страна. Аз, като българин, се чувствам и гражданин на 
Европа. 

Аз съм гражданин на България, на обединена Европа, 
на моята Европа.

С приемането на България в Европейския съюз пред 
страната ни се откриха нови, още по-големи възможнос-
ти.

Увеличиха се възможностите ни за туризъм в чужбина.

● Опитайте се да замените пълните форми на притежателни-
те местоимения с кратки и обратното. В кои случаи се затруд-
нихте? Обяснете.

4. Прочетете изразително стихотворението. Как бихте оп-
ределили основното чувство?

                      МОЯТА ПЕСЕН
Вземи ме, лодкарьо, в своята ладия лека,
която безшумно цепи вълните смолни
и сякаш проправя от тук до небето пътека,
и сякаш се гони с чайките смели и волни.

Когато излезем от залива, там на открито,
и капки солени пръснат нашите устни,
и вятърът южен надуе платната развити,
и лодката бяла магьосана в път се впусне –

тогава, лодкарьо, аз ще запея песен,
нечувана песен – за моята малка родина,
чието е име – облак над мен надвесен,
чиято е песен – за мене мед и вино!
 Елисавета Багряна

● Извадете от текста местоименията и им направете морфо-
логичен анализ.  

5. Редактирайте изреченията.

В Европейския съюз обикновените хора не трябва да 
губят тяхната национална и регионална идентичност.  

Уважаема госпожо Иванова, ние много ценим твоето 
мнение.

Уважаеми господин директор, моля за вашето разре-
шение да бъда включен в групата за екскурзия през вакан-
цията.

ЧЕТА И ПИША



Задачи

1. Прочетете текста. Каква представа за 
писателя ордан овков изгражда у вас 
този текст?

Животът му външно твърде много 
напомня оня на неговите герои. И съвсем 
справедливо, с присъщата си дискрет-
ност Йовков предупреждава изследовате-
лите къде да търсят истинската му биог-
рафия. На въпроса „Кажете нещо за себе 
си?“ отговаря: „Прочетете моите книги, 
там съм казал всичко, което може да ин-
тересува хората“.

Светлозар Игов

● Извадете познатите ви местоимения от тек-
ста и направете морфологичен анализ.
● Групирайте ги в зависимост от тяхната фор-
ма (пълна и кратка). 

2. Препишете текста и подчертайте место-
именията. Определете вида им и ролята 
им в текста.

Поради липса на глобус учителят из-
ползваше главата на нашия съученик Сре-
тен Иванович, който наистина беше та-
къв главчо, че приличаше на истински под-
вижен глобус...

– Взимаме, значи, носа за изходен пункт 
– тук учителят слагаше показалеца си на 
Сретеновия нос и го насочваше, влачейки 
нокътя си по лицето към лявото ухо – и се 
отправяме на изток, тоест в оная страна 
на света, от която изгрява Слънцето...

Нашата представа за главата на Сре-
тен като истински глобус беше толкова 
силна, че когато веднъж Станко Милич му 
разби главата и учителят го попита защо 
е направил това, той отговори:

– Учех си урока по география...
Бранислав Нушич, из „Автобиография“

3. В кой ред има притежателно местоиме-
ние?

А) Каквото посееш, такова ще пожънеш.
Б) В едното му ухо влиза, от другото излиза.
В) Зло да те не вижда, па добро да те не за-
минава.
г) На никого вяра да нямаш.

4. В кое изречение му е притежателно мес-
тоимение?

А) Трябва да му помогна за класното по ма-
тематика.
Б) За рождения ден Ива му подари книга.
В) Сестра му пристига от Берлин в събота.
г) Казах му, че днес няма да ходя на диско-
тека.

5. В кое изречение ти е притежателно мес-
тоимение?

А) Обичам да ти вярвам, а не да ида да питам.
Б) Ако гори на комшията къщата, тичай да га-
сиш твоята.
В) Каквото искаш да ти правят другите, това 
прави и ти.
г) Ако излъжеш един път, не ти вярват пове-
че.

6. В кое от изреченията си е възвратно при-
тежателно местоимение?

А) Каквото си надробил, това ще сърбаш.
Б) Вълк козината си мени, но нрава си не сме-
ня.
В) Дето не си постилал, не лягай.
г) Работи и си почивай.

100
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ОБИЧАМ ТЕ, РОДИНО

1. Спрежение на глагола
2. Минало свършено време на глагола
3. Минало несвършено време на глагола
4. Основна и преносна употреба на глаголните времена  
5. Разказ по преживяно

ВРЕМЕ НА ГЛАГОЛА

Обичам те, когато лято
житата позлати
и жетва закипи в полята, 
и морно дишаш ти.

Обичам те, когато есен,
под бистър небосвод,
събира плодовете с песен
работният народ... 
 Елисавета Багряна

10.
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10.1 
Спрежение на глагола

• кои са трите спрежения на глагола, как се разпознават;
• кои са правописните и правоговорните особености на
   някои глаголни форми.

Според гласния звук, на 
който завършва основата на 
думата (глаголът в сегашно 
време без окончанието), 
различаваме три спреже-
ния: първо (е-спрежение), 
второ (и-спрежение) и тре-
то (-а/-я-спрежение). 

Има несъответствие 
меж ду правоговора и право-
писа на глаголните форми в 
1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч. от І и 
ІІ спрежение.

1. Прочетете откъса от стихотворението на Елисавета 
Багряна на с. 99. Какви чувства буди у вас?

● Каква е ролята на повторението обичам те?
● Напишете основната форма на глаголите и формата им във 
второ лице, единствено число, сегашно време. Определете 
основата на глаголите, като отделите окончанието на глагола 
за 2 л., ед. ч.

Модел:
основна орма

обичам –  л., ед. ч., сег. вр.  
обичаш –  л., ед. ч., сег. вр.
                   окончание
основа

2. Разгледайте примерите в таблицата. Определете 
спрежението на глаголите от стихотворението на Елиса-
вета Багряна, като ги разпределите според гласния звук, 
на който завършва основата им.

Спрежение на глаголите

е-спрежение
І

и-спрежение
ІІ

а/я-спрежение
ІІІ

Ед. ч. 1 л.
           2 л.
           3 л.

чета
четеш
чете

грея
грееш
грее

светя
светиш
свети

успявам
успяваш
успява

стрелям
стреляш
стреля

Мн. ч. 1 л.
            2 л.
            3 л.

четем
четете
четат

греем
греете
греят

светим
светите
светят

успяваме
успявате
успяват

стреляме
стреляте
стрелят

ВНИМАНИЕ

ПРАВОПИС

І   и   ІІ спрежение
чета     светя

четат    светят
І и ІІ 
спрежение
четем  
светим

ІІІ
спрежение
успяваме  

РАЗБИРАМ
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10.1 
Спрежение на глагола

5. Препишете текста, като попълните празните места с 
необходимите глаголи, чиито основни форми са дадени 
понадолу.

Княз Борис І  изгонените от Моравия учени-
ци на Кирил и Методий. Той  Охридската и Прес-
лавската школа – първите училища в Европа, където се 

 на говорим език. Като велика личност, княз Бо-
рис І  България по пътища, които по-рано никой 

 за възможни. 

повежда, не смятам, преподавам, приемам, създавам

● Какво е спрежението на глаголите?

6. Препишете изреченията и подчертайте глаголите. Нап
равете им морфологичен анализ.

Самуил продължава да отблъсква византийските на-
шественици.

Близо четири десетилетия той се съпротивлява на 
могъщата по това време Византия.

В двубоя за оцеляване на род и държава Самуил из-
раства като военачалник, политик и обичан от народа 
държавник. 

7. Препишете само глаголите от второ спрежение (испре-
жение).

зная, пея, уча, работя, разбирам, тръгвам, бера, броя, мисля

8. Поправете допуснатите грешки.

Спираме пот прозореца на къщата, оглеждам се и започ-
ваме тихичко да свириме. – Човекът поканил гостите да 
седнът и веднага започнал да разказва своята история. – 
Те идът отдалече. – Не трябваше много да мислът за 
тази работа. – През пролета ще ходиме на екскурзия. – 
Братята му работът в София. – Пеперуди се гонът в въз-
духа.

9. Съставете изречения със синонимите: ям, папкам, хра-
ня се, пл скам, тъпча се. В каква ситуация можете да из-
ползвате всяко от изреченията?

3. Състезавайте се кой ще 
образува наймного глаголи 
от съществителни и от при-
лагателни имена. Направе-
те извод с какви морфеми се 
образуват глаголите.

Модел:
обич – обичам
син – синея

4. Представете си, че посе-
щавате туристическа аген-
ция, за да организирате 
екскурзия на вашия клас.
Служителката предлага 
мар ш рут. Разговаряйте по 
двойки.

● Използвахте ли учтивата 
форма на глагола (2 л. мн. ч.)?

ЧЕТА И ПИШАСЛУШАМ И ГОВОРЯ

ПРАВОГОВОР

І   и   ІІ спрежение
[четъ      [светйъ

[четът     [светйът
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10.2 
Минало свършено 
време на глагола

• какво означава минало свършено време на глагола;
• как да употребявам минало свършено време на глагола. 

1. Прочетете трите откъса от съчинения на ученици и оп-
ределете каква е била задачата на всеки. Свържете тек-
стовете със задачите. 

Разкажи за екскурзия из за-
бележителни места в Бъл-
гария, на която неотдавна 
си бил. 
Представи си, че в момен-
та тръгваш на екскурзия. 
Разкажи какви действия из-
вършваш. 

Разкажи каква екскурзия 
ще направите с класа в края 
на годината. 

В края на годината ще хо-
дим на екскурзия до Велико 
Търново.

Миналата неделя ходихме 
с татко и брат ми до Коп-
ривщица. Ние с татко раз-
гледахме възрожденските 
къ щи. Брат ми посети музея 
на поета Димчо Дебелянов.

Тръгваме за Варна с авто-
бус. Пътуваме покрай под-
балканската железопътна 
ли ния. Пред очите ни се 
открива чудна гледка.

Сегашно 
време

Минало свършено 
време

Бъдеще време

ед. ч. 1 л.
          2 л.
          3 л.

-х
-
-

ще + сег. вр.

мн. ч. 1 л.
          2 л.
          3 л.

-хме
-хте
-ха

РАЗБИРАМ

ПРАВОПИС 

Сег. време
пека, печеш
облека, облечеш
ям
мога, можеш

Мин. св. време
пекох, пече
облякох, облече
ядох

 Извадете глаголите, които 
са използвали учениците. 
Направете им морфологи-
чен анализ и попълнете в 
тетрадката таблицата. Опи
тайте се да обясните как се 
отнася глаголното време 
към момента на говоренето.
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10.2 
Минало свършено 
време на глагола

Времето на глагола се 
свързва с момента на говоре-
нето. 

Ако глаголното време се 
ориентира само спрямо този 
момент, казваме, че то е се-
гашно (извършва се в момен-
та на говоренето), а ако ще се 
извърши след този момент – 
то е бъдеще време.

Минало свършено вре-
ме на глагола означава дейст-
вие, което се е извършило в 
миналото и е приключило пре-
ди момента на говоренето. 

В българския език има 
голямо разнообразие на гла-
голни времена.

3. Прочетете текста и определете вида му – описание или 
повествование. 

Калчо скочи бързо на стълбата, полази по нея и се из-
губи в тялото на „Светкавица“. Ян Бибиян го последва.

След малко машината трепна и се отдели от твър-
дата повърхност на Луната...

Ян Бибиян отвори апарата:
– Ало! Ало! Иа! Иа!... Вече тръгваме – каза Ян Бибиян.
– Чакаме ви с нетърпение – отговори радостно Иа. 

– Земята цяла ви чака! Бързайте, бързайте, бързайте! [...]
Те летяха със страшна скорост и почнаха да премина-

ват със светкавична бързина светли и тъмни простран-
ства, унесени от една мисъл – Земята, Земята, Земята!

● Извадете глаголите и изяснете какво се постига с употреба-
та им. Направете им морфологичен анализ.

4. Препишете изреченията и подчертайте глаголите. Нап
равете им морфологичен анализ.

Посетихме родната къща на Иван Вазов в Сопот.
Вие рецитирахте ли стихове на Христо Ботев?
Миналата седмица нашите приятели пътуваха до Германия.
Снощи Милена разказа приказка на братчето си.
Ти прочете много бързо новата книга.
Вчера ходих на кино.

5. Разкрийте скобите и напишете изреченията в тетрад-
ките си.

Той (съблякох) измокрените си от дъжда дрехи. 
Новите вестници (пристигнах) рано сутринта.
Госпожа Попова (прегледах) днешния вестник.
Господин Попов(прочетох) само спортната рубрика.
Ти ли (се обадих) по телефона?
Вие (работих) ли до късно вечерта?
 
6. Определете с какво трябва да се замени подчертаният 
израз, без да се промени смисълът.

Мария започна да пее любимата си песен.

2. Обяснете смисъла на изра
зите. Какво е глаголното 
време? 

Всяко пиле в гнездото си пее. 
Кръвта вода не става.

ЧЕТА И ПИШАСЛУШАМ И ГОВОРЯ

ВНИМАНИЕ
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10.3 
Минало несвършено 
време на глагола

• какво означава минало несвършено време;
• как да употребявам минало несвършено време.

1. Прочетете откъса от ученическо съчинение. За кой 
момент говори ученикът? Кога се извършват действията 
спрямо момента на говоренето?

А. 
Децата често ходеха на излет в планината. Беряха 
цветя, плетяха венци, събираха шишарки. Учителката 
играеше, тичаше и пееше заедно с тях.

● Сравнете действията, които се повтарят в миналия момент, 
за който се говори, с миналите действия от следващия текст Б. 
Кой от текстовете ни дава информация, че действията вече са 
приключили?

Б.  
Децата ходиха на излет в планината. Браха цветя, 
плетоха венци, събраха шишарки. Учителката игра, тича 
и пя заедно с тях.  

● Проследете разликите в окончанията на глаголите от двата 
текста.

Минало несвършено време
играех
играеше
играеше

играехме
играехте
играеха

ПРАВОПИС 

Сегашно време ям пека, печеш облека, облечеш

Минало свършено време ядох пекох, пече облякох, облече

Минало несвършено време ядях печах, печеше облечах, облечеше

РАЗБИРАМ

2. Разкажете случка, в която 
може да използвате израза 
„след дъжд качулка“. А в 
каква ситуация не може да 
го използвате?

СЛУШАМ И ГОВОРЯ
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Има действия, които 
се ориентират не само към 
момента на говоренето, но 
и спрямо други моменти. 

Минало несвършено 
вре ме означава действие, 
което е минало спрямо мо-
мента на говоренето, но 
се извършва в един друг мо-
мент, за който се говори. 
Няма информация дали това 
действие е завършило, или 
още продължава.

5. Свържете думите и изразите в изречения. Възможни ли 
са повече варианти на свързване?

Утре
Вчера
Всяка година
Миналата седмица 
Всяка събота

ходехме на екскурзия в България.
започва учебната година.
ходихме на кино.
ходя на фитнес.
бяхме във Франция.

6. Препишете текста. Подчертайте глаголите и определе-
те времето им.

Там горе се подаваше тъмносиният огромен кръг на 
Земята. Ян Бибиян вдигна ръка и я посочи:

– Сега там, Калчо!... Да не се бавим!... През тая тъм-
на бездна ще потърсим нашия път към родината! 

Калчо се развълнува. Червенина покри лицето му. 
Очите му светнаха радостно...

– Хайде, качвай се! – рече Ян Бибиян.

● Направете извод за употребата на глаголните времена в 
текста.

7. Кое преобладава в текста: повествованието или описа-
нието? Какво глаголно време е използвал авторът? Защо? 
Преразкажете текста с глаголи в сегашно време.

НА УЧИЛИЩЕ В СОФИЯ В НАЧАЛОТО НА ВЕКА

Учебната година започваше със задължителен во-
досвет, обикновено в двора на училището. Учениците, 
с ниско остригани глави, и ученичките, с дълги плитки, 
се нареждаха в каре. Учителите идваха с новите си дре-
хи. По стените ни посрещаха познатите портрети на 
възрожденци, писатели и владици. На мястото си бяха 
и разперените орли и разните други препарирани пти-
ци… Във всяка учебна стая имаше икона и учебният ден 
започваше и свършваше с молитва. Целият клас се обръ-
щаше изправен към изток и дежурният ученик четеше 
молитва. През постите в дълги редици по двама класове-
те отиваха в църква за причастие.

Автоматични писалки и моливи нямаше. Разсилни-
те в училището вземаха на снопове моливите и калеми-
те на малките ученици, за да ги подострят по коридори-
те, докато траеше часът.

Петър Мирчев, из „София от завчера“

ЧЕТА И ПИША

ВНИМАНИЕ

4. Разкрийте скобите и на-
пишете изреченията в тет
радката си.

Асен всеки ден (четях) по де-
сет страници от книгата. 
Всяка година брат ми (пъту-
вах) до Германия. 
Милена редовно (учех) уро-
ците си. 
Учениците (пишех) съчине-
ние.

3. Извадете глаголите и им 
нап равете морфологичен ана-
лиз.

Навлязохме в един път 
през ниви и ливади. Небе-
то сияеше, окъпаната земя 
цъфтеше от щастие. Всич-
ко това ни оживи, упои и 
развесели.
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10.4 
Съвместна 
употреба на 
глаголните времена

• кога и как да използвам сегашно време за означаване на
   минали действия;
• кога и как да използвам сегашно време за означаване на
   бъдещи действия.

1. Прочетете текста и определете в коя сфера на общуване 
се използва. Каква информация получавате от него? 

Кан Кубрат успява да обедини прабългарските пле-
мена в земите на север от Кавказ, между Кубан, Азов-
ско и Черно море. Хуни, тюрки и хазари често нахлуват 
в прабългарските земи. Прабългарският флаг – конска 
опашка върху копие – също се врязва в редиците на про-
тивника. Кубрат разбира, че в това преломно време е 
нужно единство.

● Извадете глаголите и сравнете глаголното време с времето, 
в което се развива действието.

2. Прочетете текста и го довършете устно, като имате 
предвид информацията от текста в зад. 1. Какво е отгово-
рил канът?

Мъдрият кан Кубрат имаше трима синове. Един ден, 
като разбра, че животът му е към своя край, той ги по-
вика и им рече:

– Синове мои, скоро ще се разделя с вас и моята земя. 
Вижте тоя сноп пръчки. Който от вас може да го счупи, 
ще стане велик кан.

Опитаха всички поред, но никой не успя да го счупи. 
Тогава Кубрат развърза пръчките и започна да ги чупи 
една по една. Младите синове извикаха в един глас:

– Велики кане, така всеки може!...

РАЗБИРАМ

5. Разговаряйте: Какъв ис
каш да станеш? Защо?

3. Сравнете двата текста (от 
зад. 1 и 2) спо ред:

а) ситуацията на общуването;
б) използваното глаголно вре-
ме и означените с него дейст-
вия.

4. Какво се изразява с гла-
голните форми в сегашно 
време?

а) Денят се познава по 
сутринта.
б) Всеки ден ходя на трени-
ровки.
в) Утре отиваме на мач.

СЛУШАМ И ГОВОРЯ
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Сегашно време се из-
ползва за изразяване на об-
щоизвестни истини и на 
повтарящи се действия.

Формите за сегашно 
време на глагола може да 
се използват за изразяване 
на минали действия. В този 
случай говорим за сегашно 
историческо време.

За изразяване на сигурни 
или на близки бъдещи дейст-
вия също може да се използ-
ват формите за сегашно 
време на глагола. 

В някои сфери на общу-
ване се предпочита опреде-
лено глаголно време – нап-
ример в научната сфера се 
използва най-често сегашно 
време на глагола. В бита на 
хората и в художествена-
та литература глаголни-
те времена обикновено се 
употребяват съвместно.

6. Защо авторът е използвал сегашно време? Кога се из-
вършва действието спрямо момента на говоренето?

Девети век се свързва с името на княз Борис І. Той 
разбира, че международното положение на България и го-
лемите проблеми, които тя трябва да разреши, налагат 
да се приобщи към християнска Европа. Религиозните 
различия между прабългари и славяни забавят развитие-
то, необходима е една обща религия.

7. Поставете подходящи глаголи на празните места в из-
реченията.

Корените на българската държавност  в историче-
ския път на прабългари и славяни.
Прабългарите от степите на Казахстан  на запад.
Част от прабългарите  в приазовските степи по по-
речието на Дон и Донец.
Прабългарите, начело с Кубрат,  племенно обединение.

8. Препишете изречението, в което глаголът става озна-
чава сегашно действие.

Кан Борис приема християнското име Михаил и става 
княз Борис І Михаил.
София става столица на България след Освобождението. 
Искам да знам какво става с тебе.
Догодина Иван става пълнолетен.

9. Разкажете какво ще правите в събота. Използвайте  
форми за сегашно време на глагола, за да изразите бъде-
щи действия.

1 . Редактирайте изреченията.

Когато бил далече от родината, той често си мис-
лил за близките, но не им пишел писма.

Всяка година ходихме на море на едно и също място 
и на мене това не ми харесваше.

ЧЕТА И ПИШАВНИМАНИЕ
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10.5 
Повествование. 
Разказ по преживяно

1. Прочетете текста и отговорете на въпросите след него.

НОВОТО ПЛАДНИЩЕ

Сутрин, щом изкарахме кравите на паша, още по 
пътя за ливадите започваха игрите: надхвърляне с тояги, 
мятане на камък, прицелване по някое храстче – все със-
тезания. Наближи ли пладне, кравите започват да слизат 
към реката.

Тъй един ден, както си играехме на пладнището, без 
да забележим, сме се отдалечили надолу по реката. И там 
по полегатия бряг забелязахме тъмнозелена ивичка тре-
ва, а между нея едва сълзи водичка и се стича към реката.

Още на другия ден, щом запладнихме кравите – пра-
во на водичката. Наумили бяхме нова игра. Носехме малка 
мотичка, разкопахме мястото, хванахме още една нишка 
вода, която се разливаше настрани, и стана едно водо-
емче колкото голям казан. Намерихме наблизо камъни, зас-
тлахме му дъното, иззидахме го в кръг. За минути само 
водата се избистри. И уж беше на игра, а стана изворче 
за вечни времена.

Започнахме да караме кравите да пладнуват до ново-
то изворче и нарекохме това място Новото пладнище.

Така от игра и забава стана нещо голямо и за големи-
те. Те идваха тук в голямата жега да си пийнат водица, 
да разхладят лицата си и да кажат: „Благословен да е оня, 
който е направил това кладенче!“.

Димитър Яръмов
  пладнище – място, където пладнува (почива) добитък.

● Каква случка от живота разказва авторът?
● С какво започва случката, от което зависи развитието на по-
нататъшното дейстивие?
● Кой е най-важният момент от разказа?
● Какво е заключителното действие, което е резултат от раз-
витието на случката?
● С какви средства авторът постига изразителност на разказ-
ваната случка?

РАЗБИРАМ

2. Разкажете случка, пре-
живяна от вас по време на 
спортния празник на учи-
лището. Помогнете си с руб
риката „Внимание“.

1. Уводно изречение – как 
обикновено се организира 
спортният празник в учили-
щето?
2. Изложение:
●  момент (завръзка) – Какво 
се случи веднъж?
●  момент (кулминация) – 
Кое е най-интересното и въл-
нуващо в случката?
●  момент (развръзка) – 
Какъв беше резултатът (пос-
ледиците) от това, което се 
случи?
3. Заключение – С какво ще 
запомня тази случка? 
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10.5 
Повествование. 
Разказ по преживяно

Повествованието е вид 
текст, в който се разказва 
някаква случка.

Разказът по преживяно е 
един от видовете повест-
вование.

В основата лежи случка 
по лични преживявания на 
автора.

Когато създаваме раз-
каз по преживяно, се стре-
мим да построим текста 
по следния начин:

● Обмисляме за какво, 
на кого, с каква цел и при 
какви условия ще разказва-
ме; формулираме темата и 
измисляме заглавие.

● Планираме: увод, изло-
жение, заключение.

● Подбираме езикови 
средства, с които ще прив-
лечем вниманието на чи-
тателя (слушателя) и ще 
изразим своето отношение 
към случилото се.

● Редактираме написа-
ното, връщаме се отново 
към заглавието и ако е нуж-
но, го променяме.

ЧЕТА И ПИША

СЛУШАМ И ГОВОРЯ

ВНИМАНИЕ

3. Припомнете си случка от живота, когато може да се из-
ползва една от пословиците „Добро с добро се заплаща“ 
или „Дълбока рана заздравява, тежка дума не се забра-
вя“. Работете по двойки: а) разкажете един на друг своята 
история; б) изразете отношението си към чутото; в) посъ-
ветвайте се един друг.

4. Прочетете откъс от разказа на българския алпинист 
Людмил Янков.
За каква проверка разказва авторът (посочете ключовите 
думи и изрази и тълкувайте тяхното значение)?

ИСТИНСКА ПРОВЕРКА

Върховете на планината предизвикателно ни под-
канят. Тук проверката за алпинистите е истинска. Ка-
терє, доказвай, покажи всичко, което можеш.

На бивак сме. Вали сняг.
Палатките са мокри. Решаваме с Оги да потърсим 

„Грузински бивак“. Така се нарича скалната морена, върху 
която са строили базовите си лагери предишните екс-
педиции. Там някъде са останките от разбития хеликоп-
тер МИ-4. Чувстваме се като изследователи на чужда 
планета в хаоса от черни скали и син лед.

Само след час откриваме мястото на катастрофа-
та. Тежкият мотор лежи здраво забит в снежния склон, 
а всичко останало е пръснато в безпорядък наоколо. 
Изоб ретателните обитатели на бивака са приспосо-
били кабината за нуждите на експедиционните кухни. 
Разбитата машина продължава самоотвержено да слу-
жи на хората, заради които е останала завинаги в плен 
на ледовете и височината. Прибираме в раницата по 
парче метал за спомен, още някоя и друга снимка и тръг-
ваме обратно. В душите ни остава удивлението и въз-
хищението от дързостта на първите, проникнали в не-
пристъпната долина. Връщаме се по-уверени от вчера, 
по-сигурни в себе си.

5. Припомнете си случай, в който вие сте се чувствали по
уверени в себе си. Оформете го като разказ по преживяно. 
Подберете такива думи и изрази, с които поизразително 
да убедите съучениците си в разказваното от вас. 



Задачи
1. Прочетете текста. Какво е отношението 
на говорещото лице към действието – сви-
детел ли е на случилото се, или не е? По-
търсете глаголни форми в сегашно време. 
Определете спрежението им.

Византийският император Юстиниан І
бил богат и могъщ, но не бил щастлив. 
Единствената му дъщеря София била теж-
ко болна. Никой не успявал да є помогне да 
оздравее, макар че я лекували прочути ле-
кари от цял свят. Веднъж един от най-мъд-
рите съветници на императора му казал, 
че София може да оздравее, ако живее сред 
природата. Чистият въздух, минералната 
вода, тишината и спокойствието са най-
добрите лекари. Императорът изпратил 
хора по всички краища на света да търсят 
подходящо място за болната му дъщеря. 
Те открили такова място в полите на пла-
нината Витоша, където бил разположен 
малкият славянски град Средец. Там имало 
топли минерални извори, криматът бил 
мек и приятен, въздухът бил изпълнен с 
аромат на цветя и плодове.

Императорът изпратил дъщеря си в 
Средец. Скоро тя започнала да става от 
леглото, да се смее и да пее. Наистина 
оздравяла и решила да остане завинаги в 
този град.

От благодарност баща є заповядал 
да направят църква в центъра на града. 
Църквата била наречена „Света София“. 
По-късно хората забравили старото име 
на града и започнали да го наричат София 
по името на тази църква, която е запазена 
и до днес.

2. Препишете само глаголите от второ 
спрежение (испрежение).

зная, пея, уча, работя, разбирам, тръгвам, 
седна, бера, броя, мисля

3. Разкажете какво обикновено правите 
през деня – обичайни действия, които 
ви се налага да повтаряте всеки ден. 
Започнете например така:

Всяка сутрин ставам рано, обличам се 
бързо...
 
● Какво глаголно време използвахте? 
Обяснете значението му.

4. Определете какво е глаголното време в 
текста. Преразкажете текста, като използ-
вате глаголи в сегашно време.

Един селянин се прибираше с кон към 
дома си. Изведнъж задуха силен вятър. За-
валя сняг. Пътят не се виждаше. Селяни-
нът не знаеше накъде да върви. Той отпус-
на юздите на коня. Конят постоя малко, 
подуши въздуха, после тръгна. Отведе се-
лянина у дома.

5. Препишете изреченията, като попълни-
те с глаголни форми в сегашно и в бъдеще 
време. Обяснете възможната замяна.

Утре Милена  за София.
Иванови  в неделя.
През следващата седмица  клас-
на работа по математика.
Догодина  екскурзия до Франция.
Довечера  на кино.   

6. Поправете грешките.

Те идът отдалече.
Не трябваше много да мислът за тъзи ра-
бота.
През пролета ще ходиме на екскурзия.
Братята му работът в София.
Пеперуди се гонът в въздуха. 
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ИЗКУСТВО И СПОРТ

1. Минало свършено деятелно причастие   
2. Минало несвършено деятелно причастие 
3. Употреба на причастията в текста
4. Разказ по въображение

НЕЛИЧНИ ГЛАГОЛНИ 
ФОРМИ (ПРИЧАСТИЯ)

А.
В края на XIX век французите братя Люмиер органи-

зирали в Париж първата публична прожекция. Така кино-
то излязло от лабораториите на откривателите и уче-
ните, за да се превърне отначало в масово забавление, а 
по-късно – и в „седмото изкуство“. Прожекцията на бра-
тя Люмиер траела само половин час и била съставена от 
десет кратки филмчета, които представлявали просто 
заснети сцени, като например: пристигане на влак, поли-
ване с маркуч, излизане на работници от фабрика, лодка, 
която напускала пристанище, и други. 

Зрителите били потресени. В началото дори не зна-
ели как да реагират на случващото се върху екрана. Ко-
гато видели приближаващия се влак, те се разпищявали 
ужасени и едва не хуквали да бягат. Когато градинарят 
започвал да полива с маркуч, изваждали чадъри, за да не ги 
намокри... Постепенно публиката свикнала да възприема 
действието, прожектирано на кинолента. Разбира се, в 
онези години техниката била несъвършена, а филмите 
– черно-бели и неми. Ала любопитството на зрителите 
било огромно и публиката препълвала салоните.

Б.
Тази мишка е омагьосана. По 
никакъв начин не мога да я 
уловя.

В.
Като гледам тези филмови 
звезди, какво да си помисля? 
Всички ги харесват, а мене 
само производителите на 
обувки ме оценяват.

Г.
Виж ти! Че и мен произ-
водителите на обувки 
ме ценят! Защо така?

Д.
О, филм на ужасите! Дали 
е забранен за бръмбарчета 
под седемдневна възраст?

О, филм на ужасите! Дали 
е забранен за бръмбарчета 

Г.
Виж ти! Че и мен произ-
водителите на обувки 
ме ценят! Защо така?

11.
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● причастията като нелични глаголни форми;
● как се образува минало свършено деятелно причастие.

11.1 
Минало свършено 
деятелно причастие

РАЗБИРАМРАЗБИРАМРАЗБИРАМРАЗБИРАМ
РАЗБИРАМ

1. Разгледайте комиксите на с. 113. Опитайте се да пре-
разкажете съдържанието на репликите. Помогнете си с 
въпросите:

Каква била мишката? Можел ли да я улови котаракът?
Какво си помислила стоножката, като гледала филмовите 
звезди? 
Всички ли ги харесвали?
Кого щели да изберат на конкурса? Кои само можели да оце-
нят стоножката?
Какво си помислил крокодилът?
Какво гледало бръмбърчето? От какво се уплашило то?
 
2. Извадете в една колона глаголите от текстове Б и В на 
с. 113, а в друга – използваните глаголни форми във ва-
шите преразкази.

– Тази мишка е омагьоса-
на. По никакъв начин не 
мога да я уловя.
 
– Като гледам тези фил-
мови звезди, какво да си 
помисля? Всички ги харес-
ват, а мене само произ-
водителите на обувки ме 
оценяват.

Мишката била омагьосана. 
Котаракът не могъл да я 
улови.

Като гледала стоножката 
филмовите звезди, си по-
мислила, че тях всички ги 
харесвали, а нея само про-
изводителите на обувки я 
оценявали.

Минало свършено време
на глагола + наставка -л

МИНАЛО СВЪРШЕНО 
ДЕЯТЕЛНО ПРИЧАСТИЕ

м. р. ж. р. ср. р. мн. ч.
помислих помислил -а -о -и
                        л
гледах   обичал -а -о -и

● Проследете образуването 
на неличните глаголни фор-
ми и довършете по модела:

Модел:
е – бе – била
мога – можах – могъл
гледам – гледах – гледал

3. Образувайте минали свър
шени деятелни причастия 
от глаголите: писах, говорих, 
обичах, разбрах, работих, 
слязох. Помогнете си с таб-
лицата. 

РАЗБИРАМРАЗБИРАМРАЗБИРАМ
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ЧЕТА И ПИШАСЛУШАМ И ГОВОРЯ

5. Прочетете текста и го озаглавете. Каква е целта на ав-
тора? Оформете два абзаца в текста.

Олимпийските игри водят началото си от древна 
Гърция. Съвременните олимпиади се провеждали на че-
тири години в различни страни. В тях участвали атле-
ти от цял свят. На церемонията за откриването бегачи 
пренасяли олимпийския огън от Атина. Огънят горял до 
закриването на олимпиадата.

● Извадете миналите свършени деятелни причастия и опре-
делете рода и числото им.

6. Подредете в изречения думите и съчетанията от думи 
(словосъчетанията). Свържете изреченията в текст. На-
пишете текста и го озаглавете.

а) състезание, по бягане, маратонът, с дължина 42 195 метра, е 
б) той тичал, за победата, съобщи, новината, за да, над пер-
сите 
в) после, от, издъхнал, изтощение
г) било изминато, за първи път, от гръцки войник, през 490 
година пр. Хр., това разстояние

● Подчертайте миналите свършени деятелни причастия и им 
направете морфологичен анализ.

7. Поставете наставката -л и необходимото окончание.
Причастието е нелична 

глаголна форма, която озна-
чава признак или резултат 
от действие. Причастията 
съчетават особенос ти на 
глаголите и на прилагател-
ните имена. Като глаголни 
форми се изменят по време. 
Като прилагателни се про-
менят по род и число и мо-
гат да се членуват.

Миналото свършено 
дея телно причастие се 
образува от основата за 
минало свършено време на 
глаголите и наставка -л: пи-
сал, пял, играл. 

4. Чуйте диалозите. Сравнете 
глаголното време в тях спо-
ред миналия момент, в който 
е извършено действието.

А.
Иван: Вчера се върнах от
          Париж.
Ани: Колко време прекара
         там?
Иван: Един месец.

Б.
Катя: Иво, бил ли си в 
           Америка?
Иво: Не, не съм бил. А ти?
Катя: Аз съм била.

ВНИМАНИЕ

Те не са мог  да дойдат навреме.
Кой е учи  английски език?
Мария, кога си ходи  в Германия?
Кого сте покани  на гости?
Ние не сме би  в Америка.
Той не е вижда  Пламен отдавна.

8. Прочетете изразително откъса от стихотворението на 
Асен Босев „Есента откри изложба“. 

Новина се вред разнесе по села, поля, гори:
– Хей, художничката Есен тук изложба си откри!

● Препишете глаголите и образувайте от тях минали свърше-
ни деятелни причастия. Използвайте ги за началото на при-
казка, която да напишете в тетрадката си.

Миналият момент         
е уточнен.
Миналият момент         
е неуточнен.
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11.2 
Минало несвършено 
деятелно причастие

РАЗБИРАМ

• какво е минало несвършено деятелно причастие;
• как се образува.

1. Прочетете текст А на с. 113. Озаглавете го. Авторът на 
текста бил ли е свидетел на случката? 

● Препишете подчертаните думи и определете от кои глагол-
ни форми са образувани. Помогнете си с таблицата. 

2. Продължете текста с едно изречение, като използвате 
думите и изразите: милиони хора; из целия свят; завладя-
вам; разпространявам се; въображението; новото изобре-
тение; на; и.

● Проверете дали променихте дадените лични глаголни фор-
ми в нелични. Защо?

Миналото несвършено
деятелно причастие се об-
разува от основата за ми-
нало несвършено време на 
глаголите и наставка -л: пи-
шел, пеел, играел. Изменя се 
по род и число, но не се чле-
нува.

Някои форми на свърше-
ните и несвършените ми-
нали деятелни причастия 
съвпадат – гледал, вървял –
когато са образувани от 
глаголи от трето спреже-
ние.

ВНИМАНИЕМинало несвършено време

на глагола + наставка -л

МИНАЛО 
НЕСВЪРШЕНО 

ДЕЯТЕЛНО ПРИЧАСТИЕ 

м. р. ж. р. ср. р. мн. ч.

мислех мислел -а -о -и

                       -л

пишех пишел -а -о -и
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11.2 
Минало несвършено 
деятелно причастие

ЧЕТА И ПИША

СЛУШАМ И ГОВОРЯ

3. Работете по двама, като си представяте, че единият от 
вас е кинозвезда, а другият е журналист. Разиграйте ситу-
ацията на даване (вземане) на интервю. Изберете времето 
и мястото на интервюто (преди премиера, след някоя про-
жекция, разговор в телевизионно студио).

5. Образувайте минали несвършени деятелни причастия 
от следните глаголи: сърдех се, чупех, четях, звънях, гово-
рех, правех, пълнех.

Модел: 
сърдех се – сърдел се, сърдела се, сърдело се, сърдели се.

6. Разкажете следващата случка, на която вие не сте били 
свидетели.  

Пламен мислеше за вечерта на изкуствата в учили-
ще. Искаше да измисли нещо интересно. Нищо не му идва-
ше наум. Той попита брат си. Той му разказа любопитни 
факти за известни творци – писатели, художници и ком-
позитори.

7. Прочетете откъс от разказа на Хенрих Сенкевич „Янко 
музиканта“. Озаглавете откъса. 

...Пазачът, който ходеше нощем из селото и за да не 
заспи, броеше звездите по небето или разговаряше тихо с 
кучетата, често виждаше бялата риза на Янко да се про-
мъква в тъмнината към кръчмата. Но момчето ходеше 
не в кръчмата, а край нея. Там се сгушваше до стената и 
слушаше... Цигулката свиреше тихо...

Винаги, когато можеше да слуша цигулка – било на заба-
вата след привършване на жътва, било на сватба – това 
беше за него голям празник. После се сгушваше зад печката 
и нищо не продумваше по цели дни, само гледаше като 
котка със светнали в тъмнината очи. После си направи 
сам цигулка от една летва и конски косми, но тя не иска-
ше да свири тъй хубаво като оная в кръчмата: бръмчеше 
тихо, съвсем тихичко, също като някакви мушици или ко-
мари. Все пак той свиреше с нея от сутрин до вечер...

● Преразкажете текста. Използвахте ли минали несвършени 
деятелни причастия?

4. Прочетете текста. За как-
во информира авторът чи-
тателите на вестника? Как 
предава информацията? 

Два поредни дни Народ-
ният театър в София се 
преизпълваше с хора. Зри-
телите идваха тук на от-
крития урок по кабуки – 
японското изкуство с над 
тристагодишна история. 
Урокът беше необходим за 
винаги жадното за красота-
та на източния театър ев-
ропейско око. То лакомо пог-
лъщаше всичко, но трудно 
проумяваше какво се крие 
зад словото, жеста, костю-
ма, цвета, сценичните тех-
ники и звука.
● Извадете глаголите и им 
направете морфологичен ана-
лиз. Образувайте от тях мина-
ли несвършени деятелни при-
частия.  
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11.3 
Употреба на 
причастията 
в текста

РАЗБИРАМ

1. Илюстрациите (1 – 5) показват как се създава анима-
ционен филм. 

Устно свържете думите от двете колони в изречения.
Подредете изреченията според последователността на дейст-
вията, изобразени на илюстрациите.

писателят 
художникът нарисувал героите 
нарисуваните декори били поляна
имитирали се 
актьори създавали гласовете

шумове от живота
на героите
и декорите
измислил историята
гора, замък, улица

2. Препишете текста. Подчертайте причастията. Изваде-
те ги и срещу всяко причастие напишете глагола, от кой-
то е образувано. 

Един цар имал хубава градина. Сред градината рас-
тяло златно дърво. Дървото раждало златни ябълки. По 
пладне цъфтяло, вечер завързвало и нощем ябълките узря-
вали. Ала нещо идвало и ги изяждало.

Царят имал трима синове...
Ран Босилек, из „Златното птиче“

● Каква е ролята на причастията в народната приказка?

3. Обърнете внимание на правописа на причастията и 
съставете изречения с тях.

донес-ох – донесъл; рекох – рекъл 
четох – чел; доведох – довел;
видял – видели; летял, летяла – летели

• какво е минало несвършено деятелно причастие;
• как се образува.

Употреба на 
причастията 
в текста
причастията 
в текста
причастията 

1. Илюстрациите (1 – 5) показват как се създава анима-

Подредете изреченията според последователността на дейст-

шумове от живота

1

2

3

4

5
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11.3 
Употреба на 
причастията 
в текста

ЧЕТА И ПИШАСЛУШАМ И ГОВОРЯ

5. Прочетете текста, с който се предава накратко съдър-
жанието на балета „Лебедово езеро“ от Чайковски. Изва-
дете причастията и им направете морфологичен анализ.

На бала в двореца принц Зигфрид трябвало да си из-
бере годеница.

Това го натъжавало, защото не харесвал никоя девой-
ка. Излязъл за отмора край езерото и видял ято бели лебе-
ди. Предвождал ги лебед с корона. Когато излезли на брега, 
лебедите се превърнали в девойки. Най-красивата от тях 
била Одета – лебедът с корона. Тя му казала, че е принце-
са, омагьосана от злия демон Ротбар. Магията можело да 
се развали, ако я обикне младеж, който не се е клел в любов 
на друга девойка. Принц Зигфрид обикнал с цялото си сър-
це Одета, но не успял да є разкрие любовта си.

В разгара на тържеството се появил Ротбар като 
рицар, заедно с дъщеря си Одилия, която била преобра-
зена като Одета. Зигфрид обявил годежа си с Одилия. В 
този момент видял, че в прозореца отчаяно се блъска 
красив бял лебед с корона...

● Опитайте се да продължите текста. Използвайте следните 
думи и изрази: измама; до езерото; бури и гръмотевици; два-
мата влюбени; пред раздялата избират; силата на любов
та; вечно щастие в подводното царство.

6. Препишете изреченията, като довършите думите. На-
правете им морфологичен анализ. Обърнете внимание на 
правописа.
 
Отвъд градините, в които се белееха цъфнал  овошки, 
се чу песен.
Той стоеше прав с побелял  лице. 
Птичките кацаха весело на раззеленил  се дървета. 
Паднал  сняг през нощта беше затрупал пътеката.
Тя погледна строго закъснел  ученик. 
Силвия протегна ръка към долетел  гълъб. 
Влезл  мъж погледна към събрал  се в стаята хора.

7. Разкрийте скобите и напишете изреченията в тетрад-
ката си.

Димитър е (ходих) много пъти в Гърция.
Лидия не е (виждах) унгарския парламент.
Те вече са (тръгнах) на екскурзия из страната.
(Учих) ли сте английски език?

Миналите свършени и 
несвършени деятелни при-
частия като нелични гла-
голни форми се използват 
при преразказване на случ-
ки, на които не сме били 
свидетели. Формите им се 
смесват при употребата в 
приказките, в разказите за 
събития от древни време-
на.

При учтивите форми 
в официална обстановка се 
използва формата за мно-
жествено число: 
Госпожо Иванова, вие разго-
варяли ли сте с родителите 
на ученика по този въпрос?

4. Разговаряйте по двама. 
Със тавете диалози в офи-
циална обстановка, като из-
ползвате нелични глаголни 
форми.

ВНИМАНИЕ
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11.4 
Разказ 
по въображение

РАЗБИРАМ

1. Прочетете текста и проверете доколко сте го разбрали, 
като отговорите на въпросите след него.

Имахме в нашата група един врабец, викахме му 
Пиук, защото той по цял ден хвърчеше и съчиняваше пес-
нички, като си тананикаше: Пиук, пиук, песента ми за-
почва оттук! Или пък: Пиук, пиук, песента ми завършва 
дотук! Пиук поиска да ни услужи и раздаде на всички ни 
песни. Аз лично съм проверил в дългите си пътешествия 
и мога да ви препоръчам, когато тръгнете някъде на път 
– а човек винаги е на път – да вземе със себе си и по някоя 
песен, да видите колко по-леко се пътува.

Ще ви кажа, че когато започнахме да правим гнезда-
та си, всички тичаха непрекъснато да мъкнат строите-
лен материал, работеха от изгрев слънце чак до мрък-
нало и за няколко дни изпокапахме. Тогава Пиук дойде да 
ни каже, че ако седнем да вием гнездата с песен, няма да 
усетим кога ще ги направим.

Той даде на всички по една песен за виене на гнезда. 
Като почнахме да вием гнездата с нея, съвсем леко ни 
стана, гнездата като че сами се извиваха.

Единствен Драги ми господине не пожела да работи 
с песен и гнездото му стана грозно.

Той смята, че песента е лекомислена работа.
Тя не е никак лекомислена и дори ще ви кажа, че 

дори когато човек е много изморен и не може дълго да 
заспи, то най-добре ще бъде да започне да си тананика 
наум... Забелязал съм, че когато заспивам с тананикане, 
всичките ми сънища са много хубави и предимно летя-
щи.

Ако искате и вие да сънувате летящи сънища, опи-
тайте!... Опитайте и ще видите, че ви говоря самата 
истина: тананик, тананик, тана-тананик!

Йордан Радичков, из „Ние, врабчетата“

2. Определете отделните час
ти на текста от зад. 1: увод, 
изложение, зак лючение.
Използвайте наученото за 
разказ по преживяно.

Кои думи са синоними в тек
ста?
А) работя, пея
Б) вия, правя
В) заспивам, сънувам
г) тананикам, летя

С коя от думите може да се 
замени в текста думата из-
покапахме?
А) излетяхме 
Б) изморихме се
В) наиграхме се
г) научихме

Кое НЕ е вярно според тек
ста?
А) Пиук и Драги ми господи-
не са врабчета.
Б) Пиук и Драги ми господи-
не имат едно и също мнение 
за песента.
В) Врабчетата вият гнезда.
г) С песен леко се пътува. 

• как се създава разказ по въображение.
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11.4 
Разказ 
по въображение

ЧЕТА И ПИША

СЛУШАМ И ГОВОРЯ

4. Прочетете текста. Каква случка се разказва в него?

ВИРЪТ ОТ СЪЛЗИ

Точно тогава кракът є се подхлъзна и в следващия 
миг – пляс! – бе до брадичката в солена вода. Първото, 
което є дойде наум, беше, че по някакъв начин е паднала 
в морето, „и в такъв случай ще се наложи да се връщам 
с влака“, каза тя. (Алиса бе ходила на море само веднъж в 
живота си и си бе създала собствена обобщена предста-
ва, че където и да отидеш на море по целия английски 
бряг, можеш да видиш: няколко подвижни кабини за пре-
обличане, поставени близо до водата, няколко деца, копа-
ещи пясъка с дървени лопатки, след това улица с кварти-
ри, а зад нея – железопътна гара.) Но съвсем скоро разбра, 
че се намира във вир, образуван от сълзите, които изпла-
ка, когато бе висока девет стъпки.

Луис Карол, из „Алиса в Страната на чудесата“

5. Подредете изреченията в ред, който да отговаря на раз-
витието на събитието. Има ли второстепенни части? До-
пълнете изреченията, за да изразите мисълта си попълно 
и поточно.

Сълзите бяха солени. Алиса падна във вир от сълзи. Кра-
кът є се подхлъзна.

6. Представете си, че имате вълшебна пръчка. Разкажете 
къде искате тя да ви отведе. Използвайте богатството на 
вашето въображение и напишете разказ по въображение.

3. Разкажете интересна случка от ученическия живот. 
Сравнете двата вида текст – по преживяно и по въображе-
ние, като отговорите на въпросите:

Каква е случката – реална, измислена или фантастична?
Кои са героите? Авторът участва ли като герой? По ка-
къв начин? Кого представя?

Разказът по въображе-
ние е също вид повество-
вание, както и разказът по 
преживяно. В основата тук 
обаче лежи случка, измислена 
от автора. Тази случка може 
да е свързана с реалността, 
а може да е напълно фантас-
тична, плод на авторовото 
въображение. Фантастично-
то не е самоцелно, то доказ-
ва някакъв общочовешки за-
мисъл.

Когато създаваме разказ 
по въображение, можем да 
построим текста подобно 
на разказа по преживяно:

1) Обмисляме за какво ще 
разказваме (измисляме инте-
ресен предмет на общуване 
– може и напълно фантасти-
чен), на кого ще разказваме, с 
каква цел и при какви условия; 
формулираме темата и из-
мисляме заглавие. 

2) Планираме:
● увод – докосване с фан-

тастичното – време, обста-
новка, герои;

● изложение;
● заключение – изразя-

ваме отношението си към 
случилото се и го свързваме с 
действителността.

3) Подбираме езикови 
сред ства, с които ще пред-
ставим измисленото като 
реално, за да въздейства-
ме на въображението и на 
чувствата на читателя. 
Живост и естественост 
на разказа придаваме и чрез 
пряка реч.

4) Редактираме написано-
то.

ВНИМАНИЕ



1. Какво е отношението на говорещото 
лице към развитието на действието – сви-
детел ли е на случилото се, или не е? Изва-
дете неличните глаголни форми и им нап
равете морфологичен анализ.

Някога Хем и Родопа били брат и сес-
тра – деца на морски бог. Те живеели на 
воля из обширните полета. Играели и пе-
ели по цял ден. В игрите си измисляли за-
бавни неща, с които карали хората да се 
смеят на детското остроумие. 

И ето че веднъж решили да се престо-
рят в играта си на най-старите богове – 
мъж и жена, за които слушали да се говори, 
че владеели водата и земята, птиците и 
животните.

Речено-сторено. Хем си направил дъл-
га бяла брада, а Родопа разплела буйните 
си руси коси по стройната снага. Бил хубав 
слънчев ден и играта на децта се виждала 
много отдалече. Старият бог, владетелят 
на света, видял това чудо, разсърдил се и 
превърнал красивата Родопа в планина. В 
този миг Хем уплашен погледнал сестра си, 
намръщил се и се вкаменил.

2. Трансформирайте изреченията, като из-
ползвате минали деятелни причастия. 

За да се получи впечатление, че обра-
зите се движат, трябва да се направят хи-
ляди рисунки. Снимат се образ след образ, 
като на всяка снимка героите са в различ-
на поза. Смесват се образи, музика, шумо-
ве и говор. Анимационният филм е готов.

3. Съставете изречения с изразите:

а) обичали музиката и спорта, тренирал фут-
бол, предпочита волейбола, бил известен
б) падналия(т) сняг, влезлите младежи, зам-
ръзнала земя, пристигналите пътници

4. Прочетете текста и отговорете на въпро-
сите към него.

След княз Борис І престола заел него-
вият син Симеон. Българският владетел 
започнал да се нарича цар.

Цар Симеон водил много войни с Визан-
тия. През 917 г. в битката край р. Ахелой 
(близо до Несебър) той разгромил визан-
тийските войски. България се разпростря-
ла между три морета – Черно, Бяло и Ад-
риатическо.

Цар Симеон насърчавал и подпомагал 
създаването и превеждането на книги от 
гръцки език. По негово време новата сто-
лица Велики Преслав се превърнала в среди-
ще на старобългарската книжнина.

Времето на културен разцвет при Си-
меон се нарича „Златен век“ на старобъл-
гарската книжнина и култура. 

5. Кое твърдение е вярно според текста?

А) Всеки български владетел се наричал цар.
Б) Византийските войски разбили Симеон 
край р. Ахелой. 
В) „Златният век“ на старобългарската книжни-
на настъпил след управлението на цар Симеон.  
г) Разцветът на българската книжнина през 
Х век се насърчавал от българския владетел.

6. Кой започнал да се нарича цар?
А) Борис В) Ахелой
Б) Симеон г) Преслав

7. Коя от думите има синоним в текста?
А) победил В) разбрал
Б) установил г) наказал

8. Къде има минало несвършено деятелно 
причастие?
А) заел В) разгромил 
Б) водел г) започнал

Задачи
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След княз Борис І престола заел него-
вият син Симеон. Българският владетел 

Цар Симеон водил много войни с Визан-
тия. През 917 г. в битката край р. Ахелой 
(близо до Несебър) той разгромил визан-
тийските войски. България се разпростря-
ла между три морета – Черно, Бяло и Ад-

Цар Симеон насърчавал и подпомагал 
създаването и превеждането на книги от 
гръцки език. По негово време новата сто-
лица Велики Преслав се превърнала в среди-

Времето на културен разцвет при Си-
меон се нарича „Златен век“ на старобъл-

 Всеки български владетел се наричал цар.
Византийските войски разбили Симеон 
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ОТКРИВАТЕЛ ИЛИ ИЗОБРЕТАТЕЛ

1. Наречие 
2. Предлог
3. Употреба на неизменяемите части в текста
4. Отговор на въпрос, свързан с житейски проблем

НЕИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ 
НА РЕЧТА

– Станах откривател!
– Какво откри?
– Открих най-евтиния начин за пътешествия. 
– И как ще стане това?
– Това ще стане много просто. Издигаш се над земя-

та. Задържаш се във въздуха за няколко минути и чакаш. 
Земята се върти. После ти се спускаш на съвсем друго 
място, далече на запад примерно.

– Не може да стане. Въздухът се върти със Земята. 
Той увлича всичко със себе си: облаци, самолети, летящи 
птици, насекоми и пр.

– А ако въздухът спре да се върти?
– Тогава ние бихме чувствали много силен вятър.
– Също както в разказа на английския писател Хър-

бърт Уелс.
– Да, само че там Земята спира да се върти, но то 

е все едно. Във всички случаи ще има много силен вятър.
Младият книговодител – чудотворец заповядва: 

„Земя, спри се! Престани да се въртиш!“. И в същия миг 
двамата приятели – герои от разказа, полетяват във 
въздуха. Край тях летят камъни, парчета от здания, раз-
лични метални предмети. Вятърът духа със страшна 
сила. Чудотворецът вижда на Земята само безформени 
развалини и разнообразни отломки. Разбира, че не трябва 
да прави такива чудеса.

– Добре, де! Няма да ставам откривател. Ще стана 
изобретател… като Едисон например...

– Да, само че там Земята спира да се върти, но то 
е все едно. Във всички случаи ще има много силен вятър.

Младият книговодител – чудотворец заповядва: 
„Земя, спри се! Престани да се въртиш!“. И в същия миг 
двамата приятели – герои от разказа, полетяват във 
въздуха. Край тях летят камъни, парчета от здания, раз-
лични метални предмети. Вятърът духа със страшна 
сила. Чудотворецът вижда на Земята само безформени 
развалини и разнообразни отломки. Разбира, че не трябва 
да прави такива чудеса.

– Добре, де! Няма да ставам откривател. Ще стана 
изобретател… като Едисон например...

12.
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12.1 
Наречие

РАЗБИРАМ

1. Прочетете диалога на с. 123. Ако ви е интересно това, 
за което героите си говорят, и искате да разберете нещо 
повече по този въпрос, направете консултация с учителя 
по природознание.

● Задайте въпроси: Къде?, Кога?, Как?, Колко?, за да отгово-
рите с подчертаните думи в текста на с. 123.

Модел:
Как ще стане? – просто (Това ще стане много просто.)
Колко просто? – много

● Опитайте се да изясните какво е речниковото значение 
на подчертаните думи (наречията). А кои части на речта по-
ясняват (доуточнява)?

● С наречията после и далече съставете изречения. Про-
мени ли се формата на думите в новите изречения?

● Прегледайте отново текста и потърсете още наречия. 
Разпределете ги по вид според таблицата.

Частите на речта, 
кои то изменят формите 
си, се наричат изменяеми, 
а тези, които не се проме-
нят, са неизменяеми. Неиз-
меняеми части на речта 
са наречията, предлозите, 
съюзите, частиците и меж-
думетията.

Наречието е неизменя-
ема част на речта. То има 
свое речниково значение и 
обикновено пояснява глаго-
ла (понякога може да пояс-
нява прилагателно име или 
друго наречие).

По-голяма част от на-
речията са се образували 
от други думи (например 
от форми за среден род на 
прилагателни имена – бър-
зо, бавно, здраво).

Има различни видове на-
речия (вж. таблицата).

Някои наречия могат да 
се степенуват – по-просто, 
най-просто.

ВНИМАНИЕ

• как да разпознавам наречието като неизменяема част  
   на речта и как да го използвам.

Наречия

Колко?
За количество

Как?
За начин

Кога?
За време

Къде?
За място

много, малко, 
често, веднъж

силно, сла-
бо, добре, 
така, как, 
някак

днес, утре, 
сега, кога, 
когато, 
някога, 
никога

тук, там, горе, 
долу, къде, 
където, някъде

2. По какво си приличат и по какво се различават наре-
чията в двете изречения? 

Влакът се движи бързо. Самолетът лети още по-бързо.
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4. Прочетете текста и посочете какво откритие е напра-
вил Архимед. Подчертайте наречията и изяснете какво се 
постига с тяхната употреба. Определете вида им.

Архимед непрекъснато мислел върху работата си. 
Той направил прочутото си откритие във ваната. По-
топено във вода тяло губи от теглото си толкова, кол-
кото тежи изместената от него течност. Архимед 
веднага изскочил от ваната. Изтичал гол на улицата и 
започнал да вика: „Еврика! Еврика!” („Открих! Открих!”). 
Така той направил своето откритие.

5. Препишете изреченията и подчертайте наречията. По-
сочете въпроса, с който ги намирате. 

Хирургът често използва лазер. 
Въздухът е смес от много газове.
Колетът трябва да пристигне скоро.
Петър понякога получава електронни съобщения от не-
познати.
Утре учените ще правят опити в кабинета по приро-
дознание.
Радиоапаратът е изобретен отдавна от Едисон.
Днес хората използват компютри.

6. Кое е оригиналното в отговора на Айнщайн? Извадете 
наречията и степенувайте тези, които могат да се степе-
нуват.

Веднъж попитали Айнщайн как се правят открития. 
Великият учен отговорил, че е много просто. „Всички зна-
ят, че нещо е невъзможно. Случайно се намира един неве-
жа, който не го знае. Той е, който прави откритието.”

7. В следващите примери подчертаните наречия свързват 
изречения. Обърнете внимание на пунктуацията. Срав-
нете пред кои наречия се пише запетая и пред кои – не.

Не зная как учиш така бързо. 
Майка му го попита кога ще се прибере вкъщи. 
Знаеш ли къде отиваме?

Уча така, както трябва да се учи.
Той ще се върне вкъщи, когато свърши тренировката. 
Това е мястото, където се запознахме.

12.1 
Наречие

ЧЕТА И ПИШАСЛУШАМ И ГОВОРЯ

3. Съставете въпроси за вик-
торина. Свържете ги с инте-
ресни факти от живота, кои-
то се обясняват от науката. 
Например: Знаете ли кога 
пътниците могат да слязат 
безопасно на перона от вла-
ка при пълен негов ход?
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12.2 
Предлог

РАЗБИРАМ

ЧЕТА И ПИША

СЛУШАМ И ГОВОРЯ

4. Прочетете текста. Каква информация получавате от 
него? Запишете предлозите и определете какви части на 
речта свързват.

Първото околосветско плаване било извършено от 
португалския мореплавател Фернандо Магелан. През ес-
ента на 1519 г. испанска флотилия под негово командва-
не поела на път. След много тежки загуби, сред които 
и смъртта на самия Магелан, плаването завършил само 
корабът „Виктория“. На 6 септември 1522 г., сломен от 
бурите, корабът се върнал в Испания.

Предлозите са непъл-
но значни думи – нямат свое 
значение. Служат за връзка 
между думите и изразяват 
отношенията между тях.

Нямат самостоятелна 
служба в изречението. Не се 
изменят.

1. Кое е смешното в случката? Защо се разказват весели 
случки за разсеяността на великите хора?

Веднъж американският изобретател Едисон се завър-
нал от дълго пътуване. Оплакал се на жена си, че ужасно 
го боли глава. През цялото време във влака седял с гръб 
към посоката на движение.

– Но защо не помоли някой в купето да си смените 
местата? – попитала жена му.

– Не можах да направя това – отговорил изобрета-
телят. – Аз бях единственият пътник в купето.

● Извадете от изреченията думите, свързани с предлози. Как-
ви отношения между думите изразяват предлозите? 

2. С помощта на таблицата на с. 127 определете вида на 
предлозите от текста в зад. 1.

3. Изговорете словосъчетанията и определете значението 
на предлозите: десет без две; седем по пет.

ПРАВОПИС
място във влака, седя във фо-
тьойла 
чаша със сладолед, чай със 
захар

ВНИМАНИЕ

• за какво служат предлозите;
• какви са правописните и правоговорните им особености.
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                                                          ПРЕДЛОЗИ

                                                           Примери  

Място
Къде?

в, на, върху, у, при,
над / под, пред / 
зад, през,
от, до, за, към, по, 
из, край, около, 
сред, между

в стаята, във Варна, върху масата, у баба,
над... под... пред... зад... масата
през прозореца
до стола, за София
към селото, по улицата
край града, около София, сред полето, 
между стаята и хола

Време
Кога?

в, на, през, от, до, 
за, към, между,
преди, след

в 5 часа, на 16 май, през май, от 1 час, до обед, 
към 3 часа, между трети и пети май

Начин
Как?

без, с, чрез без страх, с желание, чрез телефона

Количество
Колко?

от, до, към
по, над, под, без

от 20 лева, до половина, към 10 лева, над 2, 
под 100, без 5

Причина
и цел

заради, за, чрез, с, 
без

за Мария, чрез него, 
с цел, без причина

Принадлежност на, 
с

книгата на Иван,
баня с вана

Наличие
 и отсъствие

с, 
без

кафе с мляко, 
кафе без захар

Предназначение за чаша за вода

Сравнение като Момата била хубава като слънце.

Произход и част 
от цяло

от от село, от дърво

5. Обяснете употребата на предлозите. Какви са смисло-
вите различия?

а) Иван отива на кино (театър, училище, гости). / Иван е на 
кино. / Иван отива в киното.
б) Сядам на масата. / Седя на масата. / Стоя (чакам) на опаш-
ка. / Аз съм на единайсет години.
в) Заминавам за София. / Пътувам за България. / Тръгвам за 
училище. / Благодаря за книгата.
г) Утре тръгвам от Варна. / Доволен съм от екскурзията.

6. Препишете изреченията, като поставите пропуснатите 
предлози. 

Луната не свети  своя собствена светлина.
Сведенията  времето се дават  изкуствени спътници.

 космически сонди хората изследват планетите.
Въздухът е смес  много газове.

За изразяване на:



12.3
Употреба на 
неизменяемите части 
в текста

РАЗБИРАМ

СЛУШАМ И ГОВОРЯ

1. Прочетете текста и отговорете на въпроса в края. За 
отговора се посъветвайте с учителя по природознание. 

ПИСМО ОТ ВЪЗДУШЕН БАЛОН

Представи си, че се намираш във въздушен балон. 
Гледаш как летиш над познати градове и села. Изведнъж 
виждаш, че се приближаваш към къщата на твой прия-
тел. Решаваш да го поздравиш. Бързо написваш няколко 
думи на листче и привързваш бележката за камък. Вни-
мателно следиш кога къщата ще дойде точно под тебе. 
Пускаш камъка. Уверен ли си, че камъкът ще падне в гра-
дината на приятеля ти?

● Извадете наречията и предлозите. Определете кои наречия 
свързват изречения.

2. Използвайте наречия, за да свържете изречения по мо-
дела.
Модел:

Попитах го кога ще слиза.
______________ кога ______________

______________ , когато ______________
______________ къде ______________

3. В кои от пословиците и поговорките думите са свърза-
ни с предлози? Кажете още пословици и поговорки.

Без наука няма сполука. Дървото се превива, докато 
е младо. Книгата на зло не учи. Който се учи, той ще спо-
лучи. На страха очите са големи. След дъжд качулка. По-
добре късно, отколкото никога. Където го не сееш, там 
никне.

1. Прочетете текста и отговорете на въпроса в края. За 

• как да използвам в текста неизменяемите части 
   на речта.
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12.3
Употреба на 
неизменяемите части 
в текста

ЧЕТА И ПИША

4. Прочетете текста. Препи-
шете в две колони наречия-
та и предлозите. Определете 
вида им.  

Когато човек се отбива 
да пие вода при някое кла-
денче, той обикновено зас-
тава на четири крака. Но 
преди да отпие, едно мал-
ко жабче се появява като 
че ли изневиделица и цопва 
право в кладенчето. Чове-
кът, естествено, се стряска, 
дръпва се назад и започва да 
оглежда кладенчето – иска 
да разбере къде се е скрило 
жабчето.

Но жабчето го няма!...
– Ама че работа! – казва 

си човекът. – И друг път съм 
забелязал, че около тия кла-
денчета винаги има нещо 
странно, неясно и загадъч-
но, нещо самодивско и хай-
душко.

Ами има, господине!
Йордан Радичков, 

из „Малки жабешки истории“

5. Препишете изреченията, като попълните празните мес-
та с неизменяеми части.

След една от своите лекции известният английски 
физик  химик Хъмфри Деви получил писмо  някакъв не-
познат. Непознатият пишел,  желае да работи  хими-
ческата лаборатория на кралския дворец. 

Въздухът не го виждаме,  го усещаме.
Много гърми,  не вали.
Или стой твърдо,  бягай по-бързо.
Който никога не започва, той  не свършва.

че, а, и, но, или, никога, от, в

6. Препишете текстовете, подчертайте наречията и пред-
лозите и определете кои от тях свързват думи и кои – цели 
изречения.  

Той кацна на гнездото, постоя замислено, каза два-три 
пъти: „Хъм, хъм!“, и започна да ни изхвърля от гнездото...

Йордан Радичков, из „Ние, врабчетата“ 

Точно тогава кракът є се подхлъзна и в следващия миг 
– пляс! – бе до брадичката в солена вода. Първото, което 
є дойде наум, беше, че по някакъв начин е паднала в море-
то... 

Луис Карол, из „Алиса в Страната на чудесата“

7. Препишете неизменяемите части на речта в колонка и 
определете особеностите им. По какво се отличават те от 
изменяемите части на речта?

На сто и шейсет милиона километра отвъд Марс, 
в студената самота, никога непрекосявана от човешко 
същество, сред оплетените орбити на астереоидите 
се носеше изкуственият спътник „Дийп спейс монитър 
– 99“. Радиационни детектори регистрираха космически-
те лъчи, рентгенови телескопи наблюдаваха странните 
звезди, които човешко око никога нямаше да види. Сега 
изкуственият спътник бе отбелязал нещо странно – едно 
слабо, но ясно доловимо смущение, което се разпростра-
няваше из Слънчевата система. То не приличаше на нито 
едно от природните явления, наблюдавани в миналото. 
„Дийп спейс монитър – 99“ зарегистрира автоматично 
направлението, интензивността му и след няколко часа 
щеше да предаде важната информация на Земята.

Артър Кларк 
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12.4 
Отговор на въпрос, 
свързан с житейски 
проблем

РАЗБИРАМ

1. Прочетете съчинението на Стефан, в което той е отго-
ворил на въпроса „Кой е найблизкият ви човек?“. Прие-
мате ли неговите разсъждения за близкия човек?

МОЯТ НАЙ-БЛИЗЪК ЧОВЕК

Мои близки са всички от семейството ми. Но най ми 
е близка моята сестра.

Чувствам сестра си толкова близка, защото с нея 
мога всичко да споделя. Тя е по-голяма от мене и ме кара да 
си говорим за разни неща. Казва често така: „Хайде да си 
говорим за нашите работи“. И ме пита за моите прияте-
ли – къде сме ходили, какво сме правили. Има неща, които 
казвам само на сестра си, защото тя ме разбира. Може да 
ме посъветва и успокои, когато нещо ме тревожи.

С близкия си човек винаги трябва да си искрен. Аз съм 
искрен със сестра си и тя е искрена с мене. Тя се интере-
сува какво ще кажа пък аз за нейните приятели – и то 
честно – какво ми харесва и какво не.

Близкият ти човек е винаги до теб и ти помага, ко-
гато имаш нужда от това. Тя ме научи да карам колело, 
да плувам. Сега пък аз є помагам при работата є с ком-
пютъра.

Всеки има нужда някой да му е много близък, за да не 
се чувства сам. Човек не може да живее без близки хора.

2. Наблюдавайте как е построен текстът. Определете от-
делните му части, като използвате таблицата.

Теза

Доказателства:
        І доказателство
        ІІ доказателство
        ІІІ доказателство
Обобщение

С едно-две изречения отговаряме 
на въпроса.

Посочваме примери, които потвър-
ждават нашето мнение.

Обобщаваме разсъжденията си, 
правим извод.

3. Кой е вашият найбли-
зък човек? Защо? С какви 
доказателства можете да 
подкрепите мнението си за 
това какъв е близкият чо-
век? Обосновете мнението 
си писмено. Колко абзаца 
ще отделите в текста?



ЧЕТА И ПИША

СЛУШАМ И ГОВОРЯ

Когато разсъждаваме, 
за да отговорим на въпрос, 
свързан с житейски проб-
лем, постъпваме по следния 
начин:

Предварителна работа: 
– Разбираме въпроса и 

определяме за какво точно 
ще говорим.

– Изясняваме си защо 
точно ще разсъждаваме по 
този проблем.

– Подбираме примери, 
които ще използваме в под-
крепа на разсъжденията си.

– Подреждаме отдел-
ните моменти. Съставяме 
план.

Писане на текста:
– Формулираме тезата 

точно и ясно, с едно-две из-
речения. 

– Подкрепяме мнението 
си с доказателства, като ги 
отделяме в абзаци.

– Обобщаваме разсъж-
денията си.

– Прочитаме написания 
текст. Редактираме го.

4. Изкажете мнението си за това кои хора са свободни: 
тези, които са свободни физически, или тези, които са 
свободни духовно. Обос новете се.

5. Посочете имената на петима герои, познати ви от кни-
гите. За всеки от тях съставете по едно изречение. Съста-
вете кратък текст, за да отговорите на въпроса: „Защо ми 
е любим героят от ...?“.

6. Прочетете мнението на един ученик за свободата. 
Съгласни ли сте? Редактирайте текста.

ВОЛЕН КАТО ПТИЧКА

Според мен свободата е едно от най-хубавите неща 
в живота. Алчният човек не е свободен. Затвореният чо-
век може да бъде свободен. Свободата е нещо като сила, 
без която човек не може. Свободни хора са били Христо 
Ботев и Васил Левски. Нищо, че са живели в поробена Бъл-
гария. Свободата е почти изцяло духовна. Не изпитват 
нищо хората, които не са свободни. Свободният човек е 
част от природата. Свободата е най-скъпото нещо.

7. Какво е за вас училището?

● Формулирайте теза – мнението, което трябва да защитите. 
Помислете за 3 – 4 примера, които доказват това мнение. Как 
ще ги подредите? Обобщете разсъжденията си с едно изре-
чение.

ВНИМАНИЕ
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1. Кой от двата текста предимно информи-
ра и кой – въздейства? 

      Часовници
Стенните часовници с махало за-

почват да се произвеждат през 1670 г. 
в Лондон. Те показват времето много 
точно. Изостават или избързват най-
много с две минути на денонощие.

Часовник
Мой мил съднико, жив като планета,
в теб има ритъм, песен, север, юг, 
мълчиш сега, но твоят пулс стоцветен 
се слива с моя в симетричен звук.

Петя Дубарова

● Какво е значението на наречията в двата 
тек ста? Кои от тях могат да се степенуват?

2. Прочетете текста и отговорете на въпро-
сите към него.

Когато Христофор Колумб за пръв път 
достига Америка и спира на остров Сан 
Салвадор, той е изумен от картината, 
която се разкрива пред очите му. Жите-
лите на острова изпускат дим от устата 
и носа си. Те завиват някаква суха трева в 
листа от царевица, запалват единия край 
и налапват другия. Моряците на Колумб 
бързо усвояват този навик и когато отно-
во стъпват на родна земя, смайват посре-
щачите си с пушенето на тютюн. 

Тютюнопушенето бързо се разпрост-
ра нява в Европа и вече столетия нанася 
поражения върху здравето на хората. Ни-
котинът, който се съдържа в тютюнови-
те листа, е причина за някои смъртоносни 
болести у човека.

● Коя е темата на текста?
А) Откриването на Америка от Христофор Ко-
лумб

Задачи за обобщение
Б) Пренасянето на тютюна и тютюнопушене-
то от Америка в Европа
В) Усвояването на вредния навик от моряците 
на Христофор Колумб
г) Тютюнът – вреден за здравето на човека

● Кое твърдение е ПОгРЕШНО според тек
ста?

А) Посрещачите на Колумбовите моряци са 
смаяни от видяното.
Б) Когато се връщат в Европа, моряците на 
Колумб вече пушат тютюн.
В) Европейците векове наред се учат да пушат.
г) Самият Колумб е силно учуден от видяното.

● Каква е целта на автора, създал текста?

А) Да информира читателите за вредата от 
тютюнопушенето.
Б) Да разкаже на читателите как са пренесе-
ни тютюнът и тютюнопушенето от Америка 
в Европа.
В) Да осведоми читателите какви отрови се 
съдържат в тютюновите листа.
г) Да се откажат читателите пушачи от този 
вреден навик.

3. Определете c какво трябва да се замени 
подчертаното, за да не се промени смисълът.

Четенето на книги е полезно.
А) Четенето книги В) Да се четат книги
Б) Четените книги г) Да чета книги
За запазването на уникални кътове на нашата 
природа се създават резервати.
А) от В) чрез
Б) за г) до
Всеки човек трябва да полага грижи за опаз-
ване на чистотата на въздуха.
А) да се опазва чистотата
Б) опазването чистотата
В) опазената чистота
г) тъй като се опазва чистотата
Дунав е единствената плавателна река на те-
риторията на България.
А) на териториална България
Б) на българска територия
В) от територията на България
г) на територията за България

Стенните часовници с махало за-
почват да се произвеждат през 1670 г. 
в Лондон. Те показват времето много 
точно. Изостават или избързват най-
много с две минути на денонощие.

Часовник
Мой мил съднико, жив като планета,
в теб има ритъм, песен, север, юг, 
мълчиш сега, но твоят пулс стоцветен 
се слива с моя в симетричен звук.
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ЖИВОТЪТ НА НАШАТА ПЛАНЕТА

1. Просто изречение 
2. Подлогът и сказуемото като главни части на 
    простото изречение 
3. Изразяване на подлога с различни части на речта 
    Членуване 
4. Пояснения на подлога и на сказуемото

ГЛАВНИ ЧАСТИ 
В ПРОСТОТО ИЗРЕЧЕНИЕ

А.
Първите живи същества на Земята са много дребни 

и дори не се виждат с просто око. Те живеят в морета-
та. По-късно се появяват морските растения, които от-
делят кислород, необходим на първите морски животни, 
за да дишат.

Рибите са първите животни с гръбнак и нещо като 
скелет в тялото си. За много години някои видове риби 
развиват бели дробове. Те могат да дишат извън водата 
и да се придвижват със силните си перки. Тези животни 
– земноводните – живеят и на сушата, и във водата. За-
едно с много насекоми обитават топлите блата.

Б.
– Имам вълшебна пръчка. С нея ще пътувам във вре-

мето. 
– Хайде да идем далеч в бъдещето! Да срещнем из-

вънземни! Завърти пръчката по посока на часовникова-
та стрелка! 

– Добре. Готов ли си? Тръгваме.

В. 
– Помощ! Нещо си се объркал. Завърти пръчката, ако не 

искаш да изучим вътрешното устройство на динозаврите!

Г. 
– Това ли са извънземните? 
– Аа, не! Попаднали сме пред софийска гимназия в XXІІ 

век!

13.



13.1 
Просто изречение 

РАЗБИРАМ

СЛУШАМ И ГОВОРЯ

1. Прочетете диалог Б на с. 133. Продължете го с едно из-
речение, като използвате думите и изразите: да не блъсна, 
ни, някоя, само, чиния, ниско летяща. 

● С каква буква ще започнете изречението и с какъв препи-
нателен знак (точка, въпросителен или удивителен) ще го за-
вършите?
● Проверете дали променихте някои от дадените думи, за да 
ги съгласувате в изречението. Защо? А подредихте ли ги в 
друг ред?

2. Прочетете диалози В и г. Откривате ли изречение, образу-
вано от една дума? С какъв препинателен знак завършва? 
Защо? Прочетете го на глас. Как се променя гласът?

3. Разпределете и запишете в четири групи репликите от 
диалозите, в които се съдържа съобщение или въпрос, из-
разява се подбуда или чувство. Определете вида на изре-
ченията според целта на общуването. Кои от изреченията 
завършват с точка, удивителен или въпросителен? (При-
помнете си наученото в началното училище.)

Изречението се състои 
от думи, свързани според 
ези ковите правила. То има 
определен словоред (ред на 
думите). Може да се състои 
и само от една дума.

В устното общуване из-
речението се оформя чрез 
интонация – промяната на 
гласа. Интонацията може да 
е низходяща (гласът се по-
нижава), възходяща (гласът 
се повишава) или равна.

В писменото общуване 
за оформяне на изречения-
та служи пунктуацията – 
използват се препинателни 
знаци: точка, въпросителен, 
удивителен (в края), и за-
петая, тире, двоеточие и 
други (в средата). 

Според целта на общу-
ването различаваме съоб-
щителни, въпросителни, 
подбудителни и възклица-
телни изречения.

4. Участвайте в диалози, като спазвате необходимата ин-
тонация.
Модел:  

– Хареса ли ти новият филм за извънземни?

– О, беше върховен!

– А на мене не ми хареса много.

– Гледай довечера филма по телевизията!

ВНИМАНИЕ

• как се свързват думите в изречение;
• как се оформя изречението с интонация и с  
   пунктуация.

– Хареса ли ти новият филм за извънземни?

– А на мене не ми хареса много.

– Гледай довечера филма по телевизията!

РАЗБИРАМ

– Гледай довечера филма по телевизията!
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5. Отделете простите изре-
чения по модела.
Модел: Климатът на Земята 
станал по-горещ. Блатата пре-
съхнали. Земноводните не 
можели да снасят яйцата си 
без вода...

Климатът на Земята 
станал по-горещ и блатата 
пресъхнали, а земноводните 
се нуждаели от вода и мно-
го от тях загинали. Появили 
се животни, наречени влечу-
ги, които снасяли яйцата си 
на сушата и така живеели 
при новите условия.

По нашата планета бро-
дели чудовищни влечуги ди-
нозаври, някои от които 
били 30 пъти по-големи от 
слон. Много влечуги се хра-
нели с растения, а някои гу-
щери, наречени птерозаври, 
мо жели да летят. Динозав-
рите загинали преди около 
60 милиона години и до днес 
учените не знаят защо. 150 
милиона години преди да 
изчезнат динозаврите, на 
Земята се появили първите 
бозайници.

ЧЕТА И ПИША

6. Определете границите на изреченията, като поставите 
необходимите главни букви и препинателни знаци. 

на горските поляни хората поставят пчелни кошери гор-
ският мед е ароматен вкусен и полезен опасни вредители 
в гората са бръмбари корояди рогачи и други насекоми 
те прояждат стъблата и клоните на дърветата

● Озаглавете текста. Каква е целта на автора? Оформете два 
абзаца в текста. 

7. Направете от съобщителните изречения въпросителни, 
подбудителни и възклицателни. Прочетете ги с подходя-
ща интонация.

Стоножките са подходящи за играчи във футболен отбор.   
Всеки треньор по плуване мечтае да има в отбора си 
делфин.
Маймуните са влюбени в спортната гимнастика.

8. Прочетете откъса. Запишете простите изречения от 
текста.

И докато жабите се надвикваха и спореха чии са гащи-
те, всяка от тях бе успяла да докопа по един крачол. Една-
та теглеше на едната страна, другата теглеше с всички 
сили на другата страна, без да спират да си викат в уши-
те и да се обиждат по най-жабешки и безподобен начин.

– Пусни ма, кекерицо!
По едно време гащите като рекоха „Рап! Рап!“ – и в 

ръцете на жабите остана по един крачол. Без ни най-мал-
ко да се притесняват, те си обуха по един крачол и тръг-
наха в две различни посоки, за да разкажат на другите 
жаби колко много нахални жаби има в блатото...

Йордан Радичков, из „Малки жабешки истории“

9. Използвайте словосъчетанията, за да съставите 7 – 8 
свързани помежду си изречения на тема „В гората през зи-
мата“. Подчертайте главните части в простите изречения.

бедните корони на дърветата, тишина и спокойствие, 
шишарка на земята, опашката на катеричка, лешници в 
хралупата, заешки следи в снега, кафявата мечка, зимен сън, 
гладен вълк

учените не знаят защо. 150 
милиона години преди да 
изчезнат динозаврите, на 
Земята се появили първите 
бозайници.

те и да се обиждат по най-жабешки и безподобен начин.
– Пусни ма, кекерицо!
По едно време гащите като рекоха „Рап! Рап!“ – и в 

ръцете на жабите остана по един крачол. Без ни най-мал-
ко да се притесняват, те си обуха по един крачол и тръг-
наха в две различни посоки, за да разкажат на другите 
жаби колко много нахални жаби има в блатото...

Йордан Радичков, из „Малки жабешки истории“

9. Използвайте словосъчетанията, за да съставите 7 – 8 
свързани помежду си изречения на тема „В гората през зи
мата“. Подчертайте главните части в простите изречения.

бедните корони на дърветата, тишина и спокойствие, 
шишарка на земята, опашката на катеричка, лешници в 
хралупата, заешки следи в снега, кафявата мечка, зимен сън, 
гладен вълк
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13.2 
Подлогът и сказуемото 
като главни части на 
простото изречение

РАЗБИРАМ

1. Прочетете текста „Животът на нашата планета“ на с. 
133. и напишете ключовите думи във всеки абзац. Опре-
делете темата и подтемите.

● Разпределете изреченията в две групи: а) изречения, в кои-
то има само едно сказуемо (прости); б) изречения, в които 
има повече от едно сказуемо (сложни).
● Препишете от текста простите изречения и определете 
главните части – подлог (кой извършва действието?) и сказу-
емо (какво действие се извършва?).

2. Опитайте се да прочетете текста с изречения, в които 
има само главни части. Ако се затруднявате, сравнете из-
реченията в двете колони: 

● Направете извод каква е мисълта, която изразяваме само 
с главните части на изречението. А каква е мисълта, която 
изразяваме, когато използваме и други части на изречението, 
които поясняват подлога и сказуемото?

3. Напишете подлога, който липсва, но се подразбира в изрече-
нията: Имам вълшебна пръчка. Хайде да идем далеч в бъде-
щето!

● Обърнете внимание на мястото на подлога и на сказуемото 
в изреченията. 

Те живеят в моретата.
Рибите са първите животни с гръбнак и нещо като ске-
лет в тялото си.
За много години някои видове риби развиват бели дробове.
Тези животни живеят и на сушата, и във водата.
Заедно с много насекоми земноводните обитават топ-
лите блата.

Те живеят.
Рибите са животни.

Рибите развиват. 
Животните живеят. 
Земноводните обитават.

• кои са главните части на простото изречение; 
• как да ги използвам.
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ЧЕТА И ПИШАСЛУШАМ И ГОВОРЯ

5. Прочетете текста. Определете темата. Озаглавете го и 
отделете абзаци.

Скалите дават убежище на много животни. 
Стоножката се заселва например във влажните пукнатини 
на скалите. Ще я намерите под камъни и мокри листа. В 
основата на влажни скали ще откриете и охлюви. Върху 
нагретите от слънцето топли скали и камъни често се 
среща стенният гущер. Там той лови плячката си. Тялото 
му е покрито с рогови люспи. Острите нокти на краката 
му подпомагат задържането на тялото върху гладките 
скали. В скалните вдлъбнатини след проливни дъждове се 
задържа вода. След няколко дни затоплената от слънцето 
вода гъмжи от малки, невидими с просто око организми.

● Открийте главните части и определете мястото им в изре-
ченията. 
● Препишете изреченията, в които липсва подлогът. По какво 
разбираме кой е извършителят на действието в тези изречения?

6. Преразкажете текста само с прости изречения. Опреде-
лете главните части.

Кръстихме новодошлата костенурка Ахил и тя се 
оказа много умно и мило животно, което притежаваше 
особено чувство за хумор. Отначало я оставихме завър-
зана за един крак в градината, но когато се поокопити, 
я пуснахме да ходи където си иска. Много скоро тя научи 
името си и само да я повикаме един-два пъти и търпеливо 
да я почакаме, тя се появяваше, като с мъка вървеше 
на пръсти по калдъръмените пътечки, протегнала 
нетърпеливо дългия си врат. Обичаше да я хранят и 
се просваше доволно на слънцето, докато є подавахме 
салата, млечка или грозде.

Джералд Даръл,
из „Моето семейство и други животни“

По състав изреченията 
могат да бъдат прости, 
които съдържат само едно 
сказуемо, и сложни, които 
се състоят от две или по-
вече прости изречения.

Главните части на 
прос тото изречение са под-
логът и сказуемото. Под-
логът е дума (част от из-
речението), на която чрез 
сказуемото се приписва 
действие (състояние). Ска-
зуемото пък показва какво 
именно се говори за подлога.

Сказуемото се съгласува 
с подлога по число (лице и 
род). 

Мястото им в изрече-
нието не е точно определе-
но. Подлогът може да стои 
преди сказуемото, а може 
да се намира и след него в 
зависимост от това дали 
искаме да подчертаем кой 
върши действието, или пък 
самото действие, което се 
извършва.

4. Кое списание или кой 
сайт в интернет предпочи-
тате? Защо? Опитайте се да 
заинтригувате приятеля си 
с това, което ви харесва там.

● Какви видове изречения из-
ползвахте?

ВНИМАНИЕ

7. Прочетете откъса от стихотворение на П. К. Яворов. 
Каква картина си представяте? Определете простите из-
речения. Какво се постига с употребата на главни части?

Настане утро, гори небето,
цветя миришат, ехти полето,
овчар засвирил, стада заблели,
по всички храсти птички запели.
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13.3 
Изразяване на подлога с 
различни части на речта.
Членуване

РАЗБИРАМ

СЛУШАМ И ГОВОРЯ

1. Прочетете текста. Определете ситуацията на общува-
нето. Поставете подходящо заглавие.

Лисицата продължаваше да лежи. Допреди няколко 
дни тя беше майка на пет лисичета, които сега скитаха 
из прохода, прогонени от нея.

Само най-малкото не се махна... Майчинските ин-
стинкти я напуснаха. Отпадналото є тяло започваше 
да тлъстее. В тия следобедни часове тя се отдаваше на 
сладостна дрямка... Наскоро трябваше да иде на лов.

Емилиян Станев, из „Чернишка“

● Определете с каква част на речта е изразен подлогът във вся-
ко изречение.

2. Каква служба в изречението изпълняват подчертаните 
думи? Как са членувани? Обърнете внимание на право-
писните им особености.

Учителят ни съобщи, че утре няма да имаме математика. 
Вестникът информира читателите за най-важните спортни 
събития през седмицата.
Писателят е известен. 
Младежът ще стане добър адвокат. 

● Открийте синонимите и определете службата им в изреченията.

Подлогът в простото из-
речение се изразява с различ-
ни части на речта – съществи-
телно, прилагателно, числи-
телно име, местоимение. 

Когато подлогът е изра-
зен с име от мъжки род, се 
членува с пълен член – ът, 
ят.

3. Работете по групи. Разкажете впечатленията си от зо
ологическата градина. Коя група ще успее да предаде по-
вече информация? Помогнете си с въпросите: 

Кога бях за последен път в зоологическата градина? 
Кои животни видях?
Как изглеждаха? 
Какво правеха? 
Кое животно ми беше най-интересно и с какво?

ВНИМАНИЕ

1. Прочетете текста. Определете ситуацията на общува

• с какви части на речта се изразява подлогът;
• как се членува.

РАЗБИРАМ
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ЧЕТА И ПИША

5. Определете с каква част на речта е изразен подлогът в 
следните прости изречения.

Лъвът е царят на животните. Той е силен. Малките лъв-
чета са четири. Те са палави.

6. Препишете изреченията. Задайте въпроси към главни-
те части. Подчертайте подлозите. Отбележете изречение-
то, в което има повече от един подлог.

Сред растенията в полето много животни намират хра-
на и скривалища.
В полето живеят полски мишки, зайци, лалугери, яребици, 
пъдпъдъци, чучулиги и много насекоми.
Фазаните унищожават много насекоми и семена на пле-
вели.

7. Редактирайте изреченията, за да избегнете повторени-
ята и да предадете накратко съществената информация.

Голите охлюви са мекотели. Мекотели са и мидите. 
Също така са мекотели и октоподите.

В терариума видяхме гигантска костенурка. Там ви-
дяхме и крокодил. Видяхме също и кораловата змия. Раз-
гледахме много други различни влечуги.

Сред растенията в гората намират храна много бо-
зайници. Намират храна и птици. А също така има и на-
секоми.

8. Прочетете текста. Използвайте го за начало на приказ-
ка. Разкажете я, като си послужите с дадените след текста 
словосъчетания.

Далеко в Балкана има тъмна пещера. Буйна папрат 
и росен здравец я закриват. Нито пътечка, нито път се 
вижда в тъмната гора. Само бистрият поток шуми. Де-
нем и нощем там цари хлад и тишина...

мечка и мече, гъби, ягоди и горски плодове, медни пити, 
старата липа, диви пчели

9. Опишете гората през есента или през зимата (по избор). 
Съставете текст. Извадете подлозите и определете с как-
ви части на речта са изразени.

ПРАВОПИС 
И ПРАВОГОВОР

Пише се: Изговаря се:

ученикът
учителят

[ученѝкът]
[учѝтельът]

4. Прочетете текста и опре-
делете целта на общуване-
то: а) да информира; б) да 
въздейства.

Птиците са покрити 
с пера. В студените дни 
перушината на птиците 
настръхва. Тя ги предпазва 
от студа. Перата топлят 
повече от козината на жи-
вотните. Без перата си 
птиците не могат да ле-
тят.

● Извадете думите, с които 
се изразяват подлозите, и им 
направете морфологичен ана-
лиз.
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13.4 
Пояснения на подлога 
и на сказуемото

РАЗБИРАМ

1. Препишете в тетрадката си изреченията, като пред вся-
ко запишете номера на илюстрацията, към която то се от-
нася. Къде може да срещнете такива текстове? 

● Задайте към подлога във всяко изречение въпроса Какъв? или Чий?. Открийте думите, които 
го поясняват.
● Задайте въпроси към всяко сказуемо в горните изречения, за да определите кои части го поясняват. 

Модел: Какви растения? Как произвеждат 
храната си? 

Какво произвеждат 
зелените растения?

Зелените растения сами произвеждат храната си.

● Изяснете ролята на поясненията за постигане на конкретност и точност при общуването.

Зелените растения сами произвеждат хра-
ната си. 
Повечето растения поникват от семена.
Цветовете на растенията образуват семена. 
За образуването на семената е необходим 
цветен прашец.

Багрите и ароматът на цветовете прив-
личат насекомите.
Цветният прашец се пренася от насекомите.
Някои растения се хранят с насекоми. Дру-
ги растения се хранят с живи растения. 
 

1. Препишете в тетрадката си изреченията, като пред вся

• защо се използват пояснения на подлога и на сказуемото; 
• как да спазвам правописа на частите на изречението;
• как се прави синтактичен анализ.

РАЗБИРАМ

1 2
3

4 5 6
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ЧЕТА И ПИШАСЛУШАМ И ГОВОРЯ

ПРАВОПИС

-ът/-ят
(подлог и пояснение на под-
лога)
Кълвачът трака с клюна си по 
дънера.
Цветният прашец се пренася 
от насекомите.
 
-а/-я
(второстепенни части)

Поясненията на подло-
га и на сказуемото са вто-
ростепенни части на изре-
чението. С тях мисълта се 
уточнява и става по-пълна. 
Откриваме ги, като зада-
дем въпрос съответно към 
подлога (пояснения на под-
лога) и към сказуемото (по-
яснения на сказуемото).

2. Разговаряйте по двама 
как учениците помагат за 
опазване на горите у нас.

Учениците засаждат дръвче-
та.
Участват в залесяването на 
горите. 
Ограждат мравуняци и ве-
ковни дървета.
Поддържат през зимата хра-
нилки за птици.
Не убиват птици, не разру-
шават техните гнезда.

● Използвахте ли пояснения 
на сказуемото? Какво постиг-
нахте с тях в разговора?

3. Прочетете текста. Каква картина си представяте? 
Изяснете ролята на второстепенните части за постигане 
на изразителност на речта.

Полетяха птиците към тъмната гора. Водеше ги къл-
вачът. Накацаха по старото дърво. Гракнаха враните, запи-
щяха малките птички, закрещяха сойките. От хралупата 
се показа страшната птица, изтрака с клюн. Птиците не 
се уплашиха и я нападнаха. Но страшната птица се скри в 
хралупата.

4. Препишете изреченията. Подчертайте подлога и сказу-
емото и разпределете в две групи второстепенните части 
– пояснения на подлога и пояснения на сказуемото.

В страната се създават природни резервати.
Ние влизаме в резервата с разрешение.
Там се запазват неповторими природни кътове.

5. Изберете и запишете правилния вариант:

Шум(ът/а) продължи, чу се шепот и някакъв чер прът 
се п(о/у)даде от купчината. Майчински(ят/я) инстинкт, 
който беше (о/у)гаснал в нея, сега отново се пробуди пред 
опасността. Тънки(ят/я) є слух започна да отделя всички 
звуци. 

Тя се обърна към страната, отдето идваше вик(ът/а), 
и се вслуша. Нейни(ят/я) висок, уверен крясък зовеше идва-
щите от север патици и ги пред(о/у)преждаваше за опас-
ностите, които се криеха тук.

6. Редактирайте изреченията, като спазите правилата за 
съгласуване.

Младежът с китарата излязоха на сцената.
Актьорът с децата си пътуваха из цяла Европа.

7. Разкажете писмено с 5 – 6 изречения как се грижат хо-
рата за природните забележителности, които се намират 
близо до населеното място, в което живеете.

ВНИМАНИЕ



1. Препишете изреченията и подчертайте 
главните части.

Китовете, делфините и тюлените не 
са риби. Те са бозайници. Морските бозай-
ници имат бели дробове. Делфините и ки-
товете издават леки шумове. Гърбатите 
китове издават мелодични звуци. 

В Тихия океан има широки падини. На-
дълбоката е Марианската падина край 
Япония. В тази падина връх Еверест може 
да се озове на два километра под водата.

2. Изпълнете пред класа любимото си сти-
хотворение. Внимавайте с каква сила на 
гласа ще рецитирате, правете паузи. Чуйте 
изпълненията на ваши съученици.

● Кое е особеното, когато произнасяте изре-
чения в стихотворна реч? Позволява ли сти-
хотворната реч по-голяма свобода на интона-
цията? Защо?

3. Редактирайте изреченията в тетрадките 
си, като отделите антонимните изрази със 
запетаи. Подчертайте главните части. 

Малко говори много слушай!
Глава има ама в главата няма.
Слаб в главата як в краката.
По-добре е с мъдър да плачеш а не с прост 
да се смееш. 
Дето не слушат старите не прокопсват 
младите.
Злото лесно идва но мъчно си отива.
Зло да те не вижда па добро да не те за-
минава.

4. Кое изречение е просто?

А) Човек не може да живее без близки хора.
Б) Всеки има нужда някой да му е много бли-
зък.
В) Близкият ти човек е винаги до теб и ти по-
мага.
г) Аз съм искрен със сестра си и тя е искрена 
с мене.

5. В кое изречение има само главни части?

А) Изяде меда. 
Б) Зарадва се мечето.
В) Влезе в пещерата.
г) Изръмжа страшно.

6. В кое от изреченията има пояснение на 
подлога?     

А) През пролетта дърветата се разлистиха.
Б) Едно дърво растеше край пътя.
В) Той спря под хубавата сянка.
г) Хората спираха често при това дърво.

7. Определете в коя от подчертаните части  
е допусната грешка. 

Аромата на меда накара мечото 
      А)                                   Б)
семейство да се облизва под дървото. 
       В)                      г)

По време на османското владичество 
                                                  А)
нараства броя на селата в планинските части. 
      Б)       В)                               г)

Задачи
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5. В кое изречение има само главни части?

6. В кое от изреченията има пояснение на 

 През пролетта дърветата се разлистиха.

Хората спираха често при това дърво.

7. Определете в коя от подчертаните части  
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ЧУДЕСАТА НА СВЕТА

1. Обстоятелствено пояснение
2. Допълнение
3. Определение
4. Синтактичен анализ

14.ВТОРОСТЕПЕННИ ЧАСТИ 
НА ПРОСТОТО ИЗРЕЧЕНИЕ

– Знаеш ли колко много чудеса има на света!
– Да, седем.
– Защо пък седем? На планетата има безброй много 

забележителности.
– Списъкът на Седемте чудеса на света е съставен 

още през III век пр. Хр. В Античността те са били неве-
роятни постройки и статуи. И днес възрастта и красо-
тата им по неоспорим начин свидетелстват за тяхна-
та изключителност.

– Трябва да ги видим.
– От Седемте чудеса на света са оцелели единстве-

но пирамидите в Гиза – Египет. Отломки от гробницата 
на цар Мавзол и храма на Артемида се съхраняват в Бри-
танския музей в Лондон.

– А, да. Аз зная за египетските пирамиди. Десетте 
пирамиди в Гиза сякаш израстват от пустинята недалеч 
от бреговете на река Нил.

– Те имат огромни размери. Строителството на 
една пирамида продължавало около 30 години.

– Храмът на гръцката богиня на лова Артемида е 
пос троен в Ефес. Ефес днес е в Турция. През 356 година 
храмът изгорял. По-късно бил възстановен по същия на-
чин.

– О, не може да се изброи всичко. През вековете чове-
кът е създал толкова много чудеса.

– В света има и природни забележителности – Ниа-
гарския водопад, Големия каньон, Хималаите...

– Защо да ходим толкова далече? Нека първо да ви-
дим у нас Белоградчишките скали, Мадарския конник, 
Рила, Родопите... 

ЧУДЕСАТА НА СВЕТА

забележителности.

още през III век пр. Хр. В още през III век пр. Хр. В 
роятни постройки и статуи. И днес възрастта и красо-
тата им по неоспорим начин свидетелстват за тяхна-
та изключителност.

но пирамидите в Гиза – Египет. Отломки от гробницата 
на цар Мавзол и храма на Артемида се съхраняват в Бри-
танския музей в Лондон.
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14.1 
Обстоятелствено 
пояснение

РАЗБИРАМ

1. Прочетете диалога на с. 144. Познавате ли някои от за-
бележителностите, за които се говори в него? Посочете 
други чудеса, сътворени от природата и човека. Ще бъ-
дете ли достатъчно убедителни, ако не може да посочите 
времето, мястото и начина на създаване на забележител-
ностите, за които говорите? 

Обстоятелственото 
пояснение е второстепенна 
част на изречението, коя-
то означава обстоятелства-
та, при които се извършва 
действието – място, време 
и начин. То пояснява сказу-
емото. Открива се с въпро-
си, зададени към сказуемото: 
Къде? Кога? Как?

Има различни видове 
обстоятелствени поясне-
ния: за място, за време, за 
начин и др.

ВНИМАНИЕ

Кога свидетелстват? – обстоятелствено
пояснение за време

 Как свидетелстват? – обстоятелствено
пояснение за начин

И днес възрастта и красотата им по неоспорим начин

свидетелстват за тяхната изключителност.

● Направете извод какво означава обстоятелственото поясне-
ние и кои са неговите видове.

2. Сравнете двете обстоятелствени пояснения: на пла-
нетата и по неоспорим начин. а) Какво е мястото им в 
изречението? б) Кое от тях е разширено с дума, която го 
пояснява, доуточнява го? 

3. Прегледайте отново текста и извадете обстоятелствени-
те пояснения, изразени с части на речта, които познавате. 
Защо не могат да бъдат изразени с глаголи?

4. Препишете изречението и сравнете: а) членуването на 
подлога с -ът; б) членуването на обстоятелственото пояс-
нение с -а.

Храмът се намира в центъра на София. 

• какво означава обстоятелственото пояснение;     
• как се открива; 
• с какви части на речта се изразява; 
• как да го използвам.

Къде има? – обстоятелствено пояснение за място

На планетата има безброй много забележителности.

Модел:
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6. Препишете изреченията и подчертайте обстоятелстве-
ните пояснения в тях. Определете мястото им.

Египетските пирамиди са построени в древността.
Александрийският фар се издигал на остров Фарос, край 
бреговете на Египет.
Базиликата „Света София“ е построена през VI век при 
византийския император Юстиниан І.
В Белоградчишките скали се откриват не само очерта-
ния на хора и животни, но и на старинни замъци и кули.
Под действието на природните сили са изваяни чуднова-
тите форми на Белоградчишките скали.

● Кои от обстоятелствените пояснения са разширени със 
свои пояснения? Прочетете изреченията без обстоятелствени 
пояснения. 
● Обяснете разликата в информацията, която получавате при 
двата варианта.

7. Прочетете строфата от стихотворението на Ив. Вазов. 
Какво настроение създава у вас? Каква е ролята на обсто-
ятелствените пояснения? Определете вида им.

ПРИ РИЛСКИЯ МАНАСТИР

Сега съм у дома. Наокол планини
и върхове стърчат; гори високи, диви
шумят; потоците, кристални и пенливи,
бучат – живот кипи на всичките страни.
Природата отвред, кат майка нежна съща,
напява ми песни, любовно ме прегръща.
 Иван Вазов

8. Прочетете текста. Извадете обстоятелствените поясне-
ния. Определете с какви части на речта са изразени.

Великденският остров се намира в Тихия океан. На 
него има стотици огромни древни каменни статуи с чо-
вешки лица. Досега никой не е разгадал предназначението 
на загадъчните исполини.

ЧЕТА И ПИШАСЛУШАМ И ГОВОРЯ

5. Разгледайте снимките. Къ
де се намират тези сгради? 
С какво са забележителни?  

9. Съставете изречения по схемите.

а)

б)
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14.2 
Допълнение

РАЗБИРАМ

1. Прочетете изреченията. Коя тема може да ги обедини?

Един орач съзрял в нивата си злато.
Той видял накити и съдове.
Веднага казал на съседа си за находката.
Специалисти изследвали предметите.
Днес много хора могат да видят съкровището.
Всички се възхищават на изкуството.

● Определете главните и второстепенните части на изречения-
та. Задайте въпроси към сказуемото: Какво?, На кого?, За как-
во?, На какво?.

Модел: Какво направил? Какво съзрял? – допълнение

                          Един орач съзрял в нивата си злато.

● С какви части на речта са изразени допълненията?
● Прочетете изреченията без допълненията и обстоятелстве-
ните пояснения. Обяснете промяната.

2. Разпределете в две групи (първа група – преки допъл-
нениея; втора група – непреки допълнения) и запишете 
допълненията от изреченията в зад. 1 според начина на 
свързване със сказуемото.

  Пряко допълнение Непряко допълнение
 (без предлог)  (с предлог)
        злато    на съседа

3. Това забележително място е в град Пловдив. 

● Разкажете какво знаете за него.
● Използвахте ли допълнения?

Допълнението е вто-
ростепенна част на изре-
чението, която означава 
лице или предмет, засегна-
ти от действието.

Допълнението поясня-
ва сказуемото. Намира се 
с въпроси, зададени към ска-
зуемото: Какво? Кого? На 
какво? На кого? С какво? С 
кого? От какво? От кого?

Изразява се най-често 
със съществително име и с 
местоимение.

ВНИМАНИЕ

• какво означава допълнението; 
• как се открива;
• с какви части на речта се изразява;
• как да го използваме.
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ЧЕТА И ПИША

4. Препишете изреченията и 
подчертайте допълненията. 
Посочете въпроса, с който 
ги откривате. Определете 
мястото им в изречението. 
Кои от тях се разширяват 
със свои пояснения?

Стефан си купи голяма чан-
та. Той ще ходи с приятели 
на екскурзия. Те ще посетят 
много забележителни места.

ПРАВОПИС

Казал на съседа.

5. Направете синтактичен анализ на изреченията.

Петър му показа компютъра.
Учените правят изследвания.
Първите радиоапарати издавали съвсем слаб звук.
Хората ги слушали със слушалки.

● Използвахте ли допълнения? Защо?

Модел:   На кого показа? – На него (му)        Какво показа?

                Петър му показа компютъра.

6. Прочетете текста. Откъде произтича смешното? Про-
четете текста без допълнения и техните пояснения. Изяс
нете ролята им.

Галилей пълнел изобретените от него термометри 
не с живак и не със спирт, а с вино. Великият италианец 
решил да изпрати един от тях на свой колега в Англия. 
Написал му бележка. В нея изяснявал предназначението на 
уреда. По пътя бележката се загубила. След известно вре-
ме Галилей получил следното писмо: „Виното беше чудес-
но! Моля те, изпрати ми още!“.

7. Разширете с допълнения изреченията. Какви видове 
допълнения използвахте? По какво се различават новите 
изречения от изходните?

Мария учи. Николай играе. Бабата разказва. Учениците пеят.

● С колко допълнения разширихте всяко от изреченията? На 
какви въпроси отговарят?

8. Разгледайте илюстрациите и съставете изречения. 

● Използвахте ли допълнения? Защо?
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14.3 
Определение

РАЗБИРАМ

1. Прочетете текста. Как е описан Версайският дворец? 
Как си го представяте?

Версайският дворец е построен през седемнайсети 
век от френския крал Людовик XIV с изключителен раз-
кош. Прекрасни скулптури украсяват необикновения дво-
рец. Известни картини изпълват просторните зали. Це-
лият комплекс се изгражда четиресет години.

Забележителният дворец е планиран заедно със за-
обикалящите го сгради. Точно зад него има две огромни 
езера. В градините на двореца може да се видят зашеме-
тяващи водопади, зрелищни фонтани, скулптури, цвет-
ни лехи... И всичко тук е обединено в съвършен ансамбъл.

● Определете каква служба изпълняват подчертаните думи в 
изреченията. Задайте въпроси: Какъв? (Кой?), към тях и оп-
ределете техните пояснения – определенията. 

Какви скулптури? – Какъв дворец? –
пояснява подлога пояснява допълнението
 

Прекрасни скулптури украсяват необикновения дворец.

● Направете извод кои части на изречението може да поясня-
ва определението. Какви техни признаци означава?

2. Обяснете правописа на двете определения в зависимост 
от службата в изречението на думите, които поясняват.

необикновения дворец – забележителният дворец

● Открийте и останалите оп-
ределения в текста. Помогне-
те си и с други въпроси: Кол-
ко?, Чий?. Направете извод с 
какви части на речта се изра-
зява определението.

3. Сравнете двете определе-
ния в зависимост от място-
то им спрямо думата, която 
поясняват. Кое се съгласува 
по род и число със същест-
вителното име и кое не се 
съгласува?

• каква част на изречението е определението; 
• как се изразява;
• как се отнася към думата, която пояснява; 
• какви правописни особености има.

  Какви езера?      Чии градини?

огромни езера градините на двореца
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Определението е вто-
ростепенна част, която 
разкрива признак на пред-
мет или лице, означен с 
друга част на изречението 
(подлог, допълнение, обсто-
ятелствено пояснение).

Някои от определения-
та се съгласуват по род и 
число с думата, която по-
ясняват, и обикновено сто-
ят пред нея в изречението 
(огромни езера), но може да 
се намират и след нея. Дру-
ги определения не се съгла-
суват по род и число с ду-
мата, която определят, и 
обикновено стоят след нея 
(градините на двореца).

Определението се изра-
зява с различни части на реч-
та – съществително име, 
прилагателно име, числител-
но име, местоимение.

4. Извадете определенията и изяснете тяхното място в 
изреченията. Прочетете текста без определения. Каква е 
разликата?

Небето се синееше весело, обливано от утринните 
зари на слънцето. Ранните лястовички се стреляха по 
въздуха, гонеха се с причудливи и безследни зигзаги и се 
къпеха в невидимите вълни. Лъхна утринният ветрец и 
разлюля дивите фиданки, изникнали по скалите: златна-
та вълна на слънцето се плъзгаше по зелената северна 
стръмнина, заля черния куб на елите, спусна се по гладка-
та тревица и позлати горния край на яра.

Иван Вазов, из „Под игото“

   яр – стръмен бряг; пропаст под височина

5. Напишете определения, като ги съгласувате с думите: 
тел, жар, пот, прах.

6. Препишете изреченията, като поставите -ят или -я.

Роден съм в най-големи... и най-красиви... черноморски 
град – Варна. Град... е разположен на брега на Варненски... 
залив. Много харесвам и втори... по големина град на чер-
номорското ни крайбрежие – Бургас.

7. Открийте синонимите в изреченията и определете тях-
ната служба в изречението.

Надареният хирург прави сполучливи операции. 
Тази картина е нарисувана от талантлив художник.
Той беше силен човек с мускулести ръце. 
На двора стоеше здрав мъж на около четиресет години.

8. Съставете прости изречения по схемите. 

a)              и                                                           .

a)                                                                                          

ПРАВОПИС

Големият площад е близо до
морския бряг. 

ВНИМАНИЕ

        .

  Какви езера?      Чии градини?

огромни езера градините на двореца
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14.4 
Синтактичен анализ

РАЗБИРАМ

За да открием вида на 
изреченията и службата на 
думите в тях, правим син-
тактичен анализ.

1. Прочетете текста и го преразкажете само с прости из-
речения.  

СЪКРОВИЩЕТО ОТ НАД СЕНТ МИКЛОШ

През 1799 г. един орач от селцето Над Сент Миклош 
в областта Банат съзрял сред браздите на нивата си 
блясък на злато. Така девет века след създаването на съ-
кровището започва неговата нова биография. Днес то се 
намира в Художествено-историческия музей във Виена и 
е един от централните по значение експонати.

След дългогодишни проучвания, които приписват на-
ходката ту на авари, ту на хуни, ту на византийци или 
печенеги, учените стигнаха до извода, че съкровището 
принадлежи на прабългарите. Доказателство за това са 
съдовете – тяхната форма, украсата, начинът, по кой-
то са изобразени хората, сцените от легенди, надписите.

 
● Препишете в тетрадката първото изречение. Задайте въп-
роси, за да откриете службата на думите в изречението.  

2. Чуйте новини по радиото. След това проследете същите 
новини по телевизията. Какви са приликите? От какво 
произтичат различията?

● Какво се постига с употребата на второстепенни части?

СЛУШАМ И ГОВОРЯ ВНИМАНИЕ

• как се прави синтактичен анализ.
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3. Прочетете текста. Запи-
шете съществената инфор-
мация от него, като отгово-
рите на въпросите: Какво 
става? Кога? Къде? Как?

ЕЛЕКТРОННИ ДИНОЗАВРИ

В началото на месец 
декември в Историческия 
музей в Будапеща бе откри-
та изложба на електрон-
ни динозаври. Изложените 
експонати са с естествени 
размери. Компютри управ-
ляват техните движения и 
произвеждането на звукове. 
В първата изложбена зала 
ще ви посрещне гигантски 
тревопасен динозавър. Него-
вите електронни очи ви гле-
дат от височина 15 метра. 
По-скромни са размерите 
на тревопасния динозавър, 
който е с три рога. А този, 
който изглежда страшен, 
всъщност е бил миролюбив 
тревопасен, с костни плоч-
ки и четири крака. Хищните 
динозаври също са предста-
вени на изложбата. В една 
от залите посетителите 
с интерес разглеждат огром-
ните яйца. А по-нататък 
могат да видят летящото 
влечуго без пера, но с опашка 
и зъби.

Заострени рогове, дъл-
ги шии, остри нокти, кост-
ни плочки, тела – всички 
тези различия на динозаври-
те ни показва забележител-
ната съвременна техника.

● Препишете три прости из-
речения и им направете син-
тактичен анализ.

● С какви части на речта са изразени главните части, а с как-
ви – второстепенните? Направете им морфологичен анализ.

4. Препишете откъса. Отделете простите изречения с от-
весни черти. Направете синтактичен и морфологичен 
анализ на думите в изреченията. Какво се постига с тях-
ната употреба в текста?

Не зная по-омайно-романтическа река от Тунджа, коя-
то прави хиляди прелестни завои из прекрасните доли-
ни, блести, синее се, сребри се под чистото небе... 

Иван Вазов, из „Розовата долина и Тунджа“

5. Съставете изречения по моделите.

а)                                                    .    
б)                                                                     .     
в)                                                    .

6. Поставете необходимите препинателни знаци. 

– Ей  хлапе  защо ме викаш
– Аз не те викам – каза Ян Бибиян и почна да разглежда 
учудено това дете
– Как не си ме викал  Нали ти преди малко извика „Фют“
– Да  но тебе не виках

Елин Пелин, из „Ян Бибиян“

7. В кое изречение има обстоятелствено пояснение?
А) Те вдигаха голяма врява.
Б) Момиченцето набра цветя.
В) Пламен подари на Ани букет цветя.
г) Двете момичета разговаряха весело.

8. В кое изречение има допълнение?
А) Вълкът скитал из гората три дни и три нощи.
Б) Лисицата се скрила в дупката си.
В) Кучето подгонило заека.
г) Заекът бягал бързо.

9. В кое изречение има определение?
А) Книгата на зло не учи.
Б) На страха очите са големи.
В) Остро шило в торба не стои.
г) Вълкът овца не става.



А)                                   . 
Б)                                                      .
В)                                                        .
г)                                                                      .
Д)                                                                                          .

1. Прочетете текста и отговорете на въпро-
сите към него.

Ниагарският водопад има два прага, 
по-високият от които е петдесет и един 
метра. Известен е в цял свят не само за-
ради огромното количество вода, което 
се излива от праговете му, но и защото се 
намира на границата между Съединените 
щати и Канада и до него се стига лесно. 
Водопадът Анхел е почти двайсет пъти 
по-висок от Ниагара, но е посещаван ряд-
ко, защото, за да стигнеш дотам, трябва 
да пътуваш пет дена с лодка. Намира се в 
местност с непроходима тропическа гора. 

Кое твърдение е НЕВЯРНО според текста?
А) Ниагарският водопад е известен в цял свят. 
Б) Ниагарският водопад е най-високият водо-
пад в света.  
В) Водопадът Анхел се спуска от голяма ви-
сочина.  
г) Водопадът Анхел не се посещава често от 
туристи.

Коя дума/кой израз има синоним в текста?
А) огромното
Б) горното
В) много известен
г) много гъста

2. Мишо извадил от интернет факти за ве-
лико откритие на български учени. Редак-
тирайте информацията подолу, така че да 
съставите цялостен текст за събитието.

● В могилата на тракийски благородник от-
преди 25 века са намерени 20 предмета от 
чисто злато – глава на елен, огърлица, венец и 
ритуална чаша за вино.
● Уникална тракийска гробница, пълна с 
пред мети от чисто злато, беше открита в мо-
гилата Голяма Косматка край Шипка от архе-
ологическия екип на д-р Георги Китов. Същи-
те учени намериха преди месец златна маска 
и бронзова глава в гробница на тракийс ки 
владетел в тази могила.

● На 21 септември в могилата Голяма Космат-
ка в Долината на тракийските царе ръководе-
ната от Георги Китов експедиция откри брон-
зова глава от втората половина на V в. пр. Хр. 
Тя е уникална.

● Направете синтактичен анализ на изречени-
ята в съставения от вас текст.

3. Препишете стиховете и разделете с от-
весни черти простите изречения. Подчер-
тайте второстепенните части. Прочетете 
стиховете без второстепенни части. В кой 
случай стиховете ви въздействат повече?

Сладкопойна чучулига
над полето се издига 
и с разперени крилца 
литна долу над селца.
 Цоню Калчев

4. Съставете изречения по моделите.

5. В кое изречение има второстепенна част?
а) Дойде пролетта.
б) Дървото се разлисти.
в) Минаваха хора.
г) Стоеше край пътя.

6. В коя от подчертаните думи е допусната 
грешка? 

Първите сведения за географията на нашият
                                                                    А)
континент черпим от неуморимите
                       Б)                   В)                                            
мореплаватели и пътешественици – 
                                          г)
финикийците.
 

Задачи за обобщение
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Български
език

Български език
Росица Пенкова
Стефан Брезински
Надя Бурджиева за пети клас

Безплатен екземпляр


	Начало
	Съдържание



