
                                                     ТЕМИ   5А,Б   КЛАС 

 

 

18.05.20г.                  Обобщителни упражнения върху синтаксис и морфология 

                         

                 1.Синтаксисът – наука за изреченията и неговите части. 

                 2.Морфологията – наука за думите като части на речта и техните 

граматически признаци. 

            Работи се : 

                    в учебна тетрадка – стр. 91,92 

                    в помагалото на Д.Кънева – стр. 168,169 

 

Дом. работа: Д. Кънева –стр.170, зад.19 

 

19.05.20г.                                 Класна работа 

 

             1. Формат – 25 тестови задачи с избираеми  и свободни отговори. 

             2.Проверявани знания: 

                        а/ български език – части на речта и части на изречението 

                        б/ литература – творби, вид на творба, автор, тема, герои 

            3.Оценяване:Общ брой точки 35 

 До 9 т. – Слаб 2,00                            26 – 27т. – Мн. добър 4.50                    

 9 -12т. – Среден 3,00                         28 – 29т. –Мн. добър 4.75  

 13 -15т. –Добър 3.25                          30т. – Мн. добър 5.00                   

 16 – 17т.- Добър 3.50                          31т. – Мн.добър 5.25 

 18 – 20т.- Добър 3.75                           32т. – Отличен 5.50 

 21- 22т. – Добър 4.00                          33т. – Отличен 5.75 

 23 – 25т. – Добър 4,25                          34т. –Отличен 6.00 

 

 



20.05.20г.                        „Похитителят на мълнии”- запознаване с текста 

                                                 Рик Риърдън 

            1.Рик Риърдън  - американски писател 

               а/Роден на 5 юни 1964г. в Тексас  

               б/майка му е преподавател по музика, а баща му –майстор керамик 

              в/ първо учи в колеж по музикални изкуства, но осъзнава, че истинската 

му страст е писането и се прехвърля в университета в Остин 

          г/ работи като преподавател в училище , където се запознава с митологията 

и тя става обект на всичките му бестселъри 

         д/ известен е из целия свят със серията фентъзи романи „Пърси Джаксън и 

боговете на Олимп”, „Хрониките на Кейн”, „Героите на Олимп” 

 2.” Похитителят на мълнии”      - за творбата: 

          а/ приключенски роман, базиран на гръцката митология 

          б/ първият роман от поредицата „Пърси Джаксън и боговете на Олимп” 

          в/ описва приключенията на 12 –годишно момче, което открива, че е полубог 

и е син на смъртна и бог Посейдон 

         г/ Пърси и приятелите му отиват на мисия, за да предотвратят война между  

древногръцките богове Зевс, Посейдон и Хадес. 

  3. Главни герои: 

          а/ Пърси Джаксън – 12 –годишно момче с диагноза СВД и дислексия.Той 

научава, че е син на Посейдон и че диагнозата му се среща при всички 

полубогове.Тръгва на пътешествие, за да намери мълнията на Зевс и да 

предотврати война между боговете. 

        б/ Анабет Чейс – 12-годишна дъщеря на богинята Атина.Момичето пристига в 

лагер Нечистокръвен, благодарение на Люк Кастелан и Талия Грейс.Анабет 

помага на Пърси , след като е нападнат от Минотавъра и в търсенето на мълнията 

на Зевс. 

       в/ Гроувър Андърут- сатир, най-добър приятел на Пърси.Първоначално е под 

прикритие като обикновено момче в търсене на полубогове.Той води Пърси в 

лагера и го придружава в мисията му за търсене на мълнията на Зевс. 

      г/ Лок Кастелан – главен АНТИГЕРОЙ.Син на Хермес, той е отговорник на 

хижата на Хермес и помага на Пърси да се научи да се бие.По-късно предава 

Пърси и го оставя да умре.Оказва се , че Лок работи за титана Кронос. 



    д/ Хирон – преподавател на Пърси по латински – г-н БрунърТой е полубог, 

получовек.Син е на Кронос.Ръководи занятията в лагер Нечистокръвен. 

   е/ Дионис – директор на лагер нечистоплътен, бог на виното 

 

21.05.20г.                        „Похитителят на мълнии”-  

 

1. Четене на откъси от текста 

2. Описание на сюжета от преподавателя 

 

22.05.20г.                         „Похитителят на мълнии” 

 

      1. Съставяне на плана на 10 глава от творбата 

 Учениците разделят предварително текста на основни моменти и заедно с 

преподавателя изготвят план         

 

             

 

             


