
Материали по история и цивилизации: / за периода 23.03-27.03.2020 г./ 

• За учениците, които са оставили учебниците си в училище – ползвайте 

безплатните електронно четими учебници на издателство „Просвета” 

• Ползвайте и сайта Уча се ! 

             

 5А  и 5Б клас 

1. Начало на Рим. Царски период    стр.108 

Прочетете текста. Запишете непознатите думи. Отговорете на въпрос № 5 от 

учебника на стр.109 в учебника, като направите таблица по дадените показатели. 

Решете задачите от учебната тетрадка на стр. 56. Ползвайте атлас. 

2. Римската република стр.110 

Прочетете  текста на урока. Начертайте  схемата от стр. 111 в учебника. 

Отговорете  на въпроса с двете ръчички. Решете задачите в учебната тетрадка на 

стр. 57. 

6А и 6В клас: 

1. Балканският полуостров през XV в.   стр.108 

За всяка една от точките в урока запишете с по три изречения най-важното. От 

линията на времето на стр. 109 в учебника извадете и запишете най-важните 

събития от историята на Византия, България и Сърбия. Решете задачите от стр. 41 в 

учебната тетрадка. 

2. Култура и културно наследство на средновековна България /XII – XIV в./  

стр.110 

Прочетете текста. Решете задача 2 от учебника на стр. 113. Направете презентация  

по задачата. Решете задачите в учебната тетрадка на стр. 42 и 43. 

7А клас: 

1. България в годините на Втората световна война /1939-1945/ - стр. 92 

След прочитане на урока се прави план и се записват в тетрадките най-важните    

дати,   свързани с българското участие във войната. Използва се линията на времето 

на стр. 93.  Решават се задачите в учебната тетрадка на стр. 37. 

2. Българската култура след Освобождението – стр. 94 

Като се използват текста и илюстрациите в учебника се прави и се попълва 

следната таблица вместо план: 

учени писатели художници актьори музиканти 

 

 

    

Решават се задачите от учебната тетрадка на стр. 38-39. 



7Б клас: 

1. България от Освобождението до Втората световна война – стр. 98 

Работете самостоятелно по въпросите от учебника на стр. 100 и 101. Накрая си 

направете самооценка „Аз се поставям на стъпало:” 

2. Светът и Европа след Втората световна война – стр.104 

Направете кратък план на урока. Отговорете на въпрос № 2 от учебника на стр. 105. 

Решете задачите от учебната тетрадка на стр. 42. 

 

 

 

 

 

 


