
УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА ПЕРИОДА 11.05.2020 г. – 15.05.2020 г. 

 IVa клас, преподавател – Павлина Жекова 

Понеделник -  11.05. 

БЕЛ - Тема: „Приключенията на Том Сойер“, По Марк Твен/ Ч, с. 94 и 95; УТ, с.64/ 

Текстът е част от романа на Марк Твен. В него се разказва за невероятните 

приключения на Том Сойер и неговите приятели ХъкълбериФин и Беки Тачър. 

Прочети откъса и отговори на въпросите след него. 

Домашна работа: Зад. 1, 2 и 3 от УТ, с. 64 

Човекът и обществото - Тема: Органи на управление в Република България / У, с. 58 – 

59; УТ, с. 34/ 

Знаеш ли с какво се занимават депутатите, министрите и кметовете? Кога 

възрастните ходят да гласуват? За какво гласуват, какви избори има? 

Избори и право на гласуване има само при демократично управление. 

Проучи схемата в учебника, за да си изясниш разликата между централната 

иместната власт. 

Изпълни задачите от учебната тетрадка./ДР/ 

БЕЛ - Тема: Какво научих за изреченията в българския език/ У, с.64 – 65/ 

Вече знаеш, че: 

• По цел на изказване изреченията са съобщителни, въпросителни, 

възклицателни и подбудителни; 

• Подлогът и сказуемото са главни части на изречението; 

• По състав изреченията са прости и сложни; 

• Простото изречение има само едно сказуемо; 

• Простите изречения в състава на сложното се отделят със запетаи. 

Домашна работа: Зад.3  Препиши вярно текста за града, който се намира в Средна 

гора. Подчертай подлога и сказуемото в подчертаното изречение. 

Вторник -  12.05. 

Човекът и природата – Тема: Хранене на човека/У, с.114 – 115; УТ, с. 63/ 

1. Кои са органите на храненето? 

• Устна кухина /зъби, език/; 

• Хранопровод; 

• Стомах; 

• Черва. 

2. Кога храносмилателните органи работят най-добре? 

Изпълни задачите от учебната тетрадка./ДР/ 



Математика – Тема: Деление на многоцифрено число с двуцифрено. Упражнение              

/ У, с.64 - 65; УТ2, с. 46/ 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&v

ed=2ahUKEwi0qNvPvJjpAhU16KYKHdztD0gQ3ywwAHoECAsQAw&url=https%3A%2F%2

Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3QZ6-

850RSw&usg=AOvVaw0pod8InzO7JspHGHboOqSO 

Препиши на картонен лист помощната таблица от с. 64, за да си помагаш за по-

бързо решаване. Домашна работа: зад. УТ2, с. 46 

БЕЛ - Тема: Тема: „Приключенията на Том Сойер“, По Марк Твен/ Ч, с. 94 и 95; УТ, с.64/ 

 Какво според теб означава да си влюбен – да харесваш някого само заради външния му 

вид или да си щастлив в присъствието му и да искаш да го виждаш по-често? 

Домашна работа: Зад. 4 и 5 от УТ, с. 64 

 

Сряда – 13.05. 

БЕЛ - Тема: Тема: „Любопитният Фридрих“, По Ерих Кестнер / Ч, с. 96 – 97; УТ, с. 65/ 

Математика – Урок 110;Тема: Деление на многоцифрено число с двуцифрено/ У, с.66 - 67; 

УТ2, с. 47/ 

 Домашна работа: Зад. 1 и 2 от УТ2, с. 67 

 

Четвъртък – 14.05.  

Математика – Тема: Деление на многоцифрено число с двуцифрено/ У, с.68 ; УТ2, с. 47/ 

Домашна работа: зад. 3 и 4  / УТ2, с. 47/  

БЕЛ - Тема: Тема: Какво научих за изреченията в българския език / УТ1, с. 68 -69/ 

Зад. 1 Диктовка „Вълшебният площад“ 

Постави липсващите препинателни знаци. Открий и подчертай главните части в 

изреченията. Отдели простите изречения в състава на сложното със запетая. 

Внимавай! Обръщението също се огражда със запетаи! 

 

Петък – 15.05. 

БЕЛ - Тема: Отговарям на въпрос към художествен текст / У, с. 96 – 97/ 

Прочети съчинението си „Кога хлябът е най-сладък?“ 

Как  отговори на въпроса в заглавието? Какви доказателства от приказката  

включи? Какъв извод  направиш?/Без труд хлябът не е сладък./ 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0qNvPvJjpAhU16KYKHdztD0gQ3ywwAHoECAsQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3QZ6-850RSw&usg=AOvVaw0pod8InzO7JspHGHboOqSO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0qNvPvJjpAhU16KYKHdztD0gQ3ywwAHoECAsQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3QZ6-850RSw&usg=AOvVaw0pod8InzO7JspHGHboOqSO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0qNvPvJjpAhU16KYKHdztD0gQ3ywwAHoECAsQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3QZ6-850RSw&usg=AOvVaw0pod8InzO7JspHGHboOqSO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0qNvPvJjpAhU16KYKHdztD0gQ3ywwAHoECAsQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3QZ6-850RSw&usg=AOvVaw0pod8InzO7JspHGHboOqSO


Математика – Тема: Деление на многоцифрено число с двуцифрено/ У, с.69 ; УТ2, с. 48/ 

Домашна работа: зад. 1 и 42 / УТ2, с. 48/  

 

БЕЛ - Тема: ИЧ „Вълшебникът от Оз“, По Лиман Франк Баум/ Ч, с. 132 – 133/ 

Къде живее Дороти? Какво се случва с нея? 

Дали Дороти ще се срещне с Великия вълшебник, ще разбереш, ако прочетеш  романа 

на Лиман Баум. 


