
Теми по Български език и литература  /16.03.2020 г. - 29.03.2020 г./ 

клас брой 

часове 

Тема на урока страница 

5. 

клас 

1. Неизменяеми части на речта – наречие стр.82 

2. Неизменяеми части на речта – наречие стр.82 

3. „Легенда за рома” – „Уча се”  

4. „Легенда за рома” – „Уча се”  

5. Съчиняване на вълшебна приказка  

6. Неизменяеми части на речта – предлог стр. 86 

7. Неизменяеми части на речта – предлог стр. 86 

8. „ Главатарят, който искал да плени месечината” – „ Уча се”  

9. „ Главатарят, който искал да плени месечината” – „ Уча се”  

10. Устен трансформиращ преразказ от името на девойката.  

    

6. 

клас 

1. Неизменяеми части на речта – частица и междуметие  

2. Неизменяеми части на речта – частица и междуметие  

3. „Братчетата на Гаврош” стр.130 -131 

4. „Братчетата на Гаврош” стр.130 -131 

5. Мотивите за града, бедността и страданието в творбата на 

Хр.Смирненски 

 

6. Неизменяеми части на речта – съюз – „Академико”, „Уча се”  

7. Неизменяеми части на речта – съюз – „Академико”, „Уча се”  

8. „Серафим” –чудноватият човек стр.136 

9. „Серафим” –чудноватият човек стр.136 

10. „Серафим” – сбит преразказ  

    

7. 

клас 

1. Сложно съставно изречение стр.76 – 79 

2. Сложно съставно изречение стр.76 – 79 

3. „Българският език” – всичко за творбата – „Уча се”  

4. „ Българският език” –  да разговаряме стр.98 -99 

5. „ Българският език” –  да разсъждаваме”  

6. Сложно съставно изречение стр.76 – 79 

7. Сложно съставно изречение стр.76 – 79 

8. „Бай Ганьо” – особености на творбата – „ Уча се”  

9. „Бай Ганьо” – да разговаряме – „Уча се”  

10. Творчески текст – описание на предметна обстановка / работи се върху 

описанието на павилиона на Айвазиян / 

 

 

 

 

 

 

 



Теми по Български език и литература – избираеми учебни часове  /16.03.2020 г. - 29.03.2020 г./ 

клас брой 

часове 

Тема на урока страница 

5. 

клас 

1. Речниково и граматично значение на думата , „Уча се”  

2. Видове думи  според звуковия състав и речниковото / лексикалното / 

значение –синоними, омоними, антоними, „Уча се” 

 

    

6. 

клас 

1. Части на простото изречение и части на речта. – „Уча се”, „Академико”  

2. “Братчетата на Гаврош” стр.130 -

131 

    

7. 

клас 

1. „Българският език” стр.96 -99 

2. Сложно съставно изречение стр. 76 - 

79 

3. „Българският език” стр.96 -99 

4. Сложно съставно изречение стр. 76 - 

79 

 

                                                                                                          М. Ангелова / Р. Данчева 


