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4 ПОВЕСТВОВАНИЕТО,  
ОПИСАНИЕТО и РАЗСЪЖДЕНИЕТО В текста

► когато се разказва нещо, което се е случило, кое
то се случва в момента или тепърва предстои да 
се случи, се създава повествователен текст.

 Повествованието представя последователност 
от действия.

 Повествованието се използва във всекидневното 
общуване, в текстове по научни теми и в худо-
жествени текстове – разкази, романи, приказки, 
митове, легенди, предания, басни. 

 Характерни черти на повествователния текст:

Може да е от името на един от героите, от името на 
няколко герои или от името на неутрален разказвач, 
който не е участник в действията, а само ги наблюда-
ва отстрани. 

Разказвачът си служи с т.нар. авторска реч, а героите 
– с пряка реч.

Използват се сегашно, минало и бъдеще време.

Има засилена употреба на глаголи за сметка на остана-
лите части на речта.

► когато се представят външният вид на хора, 
предмети, явления, природна картина, обстанов
ка, облекло или се разкрива душевно преживяване 
на герой, се създава описателен текст. 

 описанието представлява изреждане на признаци 
или основни черти въз основа на наблюдение.

 Характерни черти на описателния текст:

Изброяват се качества, разкриват се признаци, а не 
действия.

Основно се използва сегашно време, но се допуска и ми-
нало време.

Преобладават съществителните и прилагателните 
имена за сметка на останалите части на речта.

► Към текстовете по-
вествование спадат също: 

 новините в медиите;
 биографиите на из-
вестни личности; 

 комиксите; 
 кратките тексто-
ви съобщения в елек-
тронното общуване.

► Чрез повествованието 
най-често се търси отго-
вор на въпросите: Какво 
се случва? В каква последо-
вателност?.

► Думите повествова-
ние и повествувание са 
дублети, т.е. и двете фор-
ми са правилни.

► Към текстовете опи-
сание спадат също: 

 каталозите;
 дипляните с описания 
на стоки;

 разписанията на пре-
возните средства. 

► Чрез описанието най-
често се търси отговор 
на въпросите: Как изглеж-
да? Какво представлява?.
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► когато се представят размисли или дока
зателства във връзка с някакво твърдение, 
изразява се позиция или се обяснява нещо, се 
създава текст разсъждение. 

 Разсъждението се използва при защитаване на 
собствено мнение, при обосноваване на отговори 
на въпроси и на научни факти.

 Разсъждението се използва във всекидневното 
общуване, в текстове по научни теми и в худо-
жествени текстове. 

 Характерни черти на текста разсъждение:

Изгражда се от твърдения и примери, които водят до 
определен извод или до обобщение.

Основното глаголно време е сегашното време.

Предпочитат се сложните съобщителни изречения. За 
свързване на простите изречения най-често се използ-
ват: защото, понеже, така че, затова, обаче, ето 
защо, тъй като, благодарение на което, въпреки че, 
вследствие на което, поради което, освен че и др.

Преобладават следните специфични думи и изрази: 
поради това, заради това, въпреки това, благода-
рение на това, също така, важно е, съществено е, 
заслужава си да, трябва да се изтъкне, следва да 
се подчертае, най-напред, накратко казано, в зак-
лючение, с една дума, може да се обобщи, от една 
страна, от друга страна и др.

 Коренът на съществи-
телното име разсъждение 
се извежда от друга срод-
на дума – съждение, която 
пък идва от глагола съдя 
– създавам си мнение по 
някакъв въпрос. 

► Към текстовете раз-
съждение спадат също: 

 текстовете на повече-
то реклами;

 мненията в онлайн фо-
румите.

► Чрез разсъждението 
най-често се търси отго-
вор на въпросите: Защо? 
Как? Какъв е изводът?.

► Пишете запетая пред 
изразите: така че, тъй ка- 
то, благодарение на което, 
въпреки че, вследствие на 
което, поради което, освен 
че, които често се използ-
ват в текст разсъждение. 
 Някои от тях могат 
да стоят в началото на 
сложно изречение – в този  
случай проследете къде 
свършва простото изре-
чение, което въвеждат, и 
пишете запетая след края 
му. Сравнете:

Това е сигурно, тъй като 
са налице много доказа-
телства.
Тъй като са налице мно-
го доказателства, това е 
сигурно.

► Изразите от една стра- 
на и от друга страна се 
отделят със запетая.
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 Прочетете откъса от приказката  „грозното 
патенце“ на Х. кр. андерсен и изпълнете задачи 1 – 8. 

 Изведнъж патенцето почувства как крилете му 
се разперват, как зашумяват по-силно отпреди и 
го понасят бързо напред. Преди да се опомни, то 
се намери в една голяма градина, гдето ябълковите 
дървета бяха вече покрити с цвят, а бъзовината 
ухаеше и свеждаше зелените си клони над лъкатуше-
щите канали. Тук беше много хубаво, миришеше на 
пролет. И ето, из гъсталака на дърветата се пока-
заха три великолепни бели лебеда. Те шумяха с криле 
и плуваха гиздаво по водата. Патенцето познава-
ше тия чудни птици. обхвана го някакво странно, 
тъжно чувство. (…)
 И патенцето полетя, спусна се във водата и зап-
лува срещу великолепните лебеди. Те го забелязаха, 
размахаха криле и тръгнаха право към него. 
 – Убийте ме! – прошепна патенцето и като на-
веде глава към водата, зачака смъртта. ала какво 
видя то в прозрачната вода? Своето собствено от-
ражение, но не някаква тъмносива птица, безобраз-
на и неподвижна, а бял, строен лебед. (…)
 Сега младият лебед мислеше с радост за патила-
та, които беше преживял. Благодарение на тях той 
можеше да оцени още по-добре своето сегашно щас-
тие и всичкото великолепие, което го окръжаваше. 
а големите лебеди плуваха около него и го милваха с 
клюновете си. 
 Тогава той се засрами и скри глава под крилото 
си. Той сам не знаеше какво да прави; беше много 
щастлив, ала не можеше да се гордее, защото добро-
то сърце не познава горделивостта. Той си мислеше 
как го гонеха и му се присмиваха, а сега всички го на-
ричат най-прекрасната от всички прекрасни птици. 

1  Проследете случващото се в откъса, за да опреде-
лите кои са отделните смислови части, озаглавете ги и 
формулирайте темата на текста. 

2  Докажете с примери от текста наличието на по-
вествование, описание и разсъждение.
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 Помислете как да обос-
новете мнението си по въп-
роса Кое е по-важно – как 
изглежда човек или какво 
се крие зад външния му 
вид? Защитете позицията 
си пред класа.
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3  Прочетете отново откъса, като отстраните при-
лагателните имена. Как се променя смисълът на текста 
след съкращенията? 

4  Открийте и запишете глаголите от текста, които 
представят последователно действията на патенце-
то, и определете в кое глаголно време са употребени.

5  Представете какви изводи си прави патенцето, ко-
гато разбира, че се е превърнало в лебед.

6  Съгласни ли сте с казаното в текста, че „доброто сърце 
не познава горделивостта“? Спомнете си случка с вас или 
епизод от книга или филм, за да обосновете мнението си.

7  Преразкажете откъса от името на младия лебед.

8  Прочетете откъс от текста на Константина Ива-
нова, ученичка от 6. клас в гр. Русе, озаглавен „Грозното 
патенце в моя свят“.

 Много често съм мислила, че аз съм грозното па-
тенце. Чувствала съм се различна от другите. Може би 
заради външния ми вид. Някои хора дори са ми го казва-
ли, но не съм се засягала, защото знам, че аз съм си аз 
и никой няма право да ми казва каква трябва да бъда. 
 Но от друга страна, не съм точно като грозното 
патенце. Защото въпреки всичко аз се усмихвам и 
продължавам напред.
 Аз не познавам „грозни патенца“, но ако познавах, 
нямаше да се държа с тях като „стара патица“, а 
щях да ги разбера и да ги подкрепя, да ги накарам да 
се усмихнат, защото знам и много добре разбирам 
как се чувстват... Трябва да сме добри и да не оце-
няваме хората по това как изглеждат. Трябва да се 
вгледаме вътре в тях, в душата им, защото там е 
истинската красота на човека.

„Думите“, електронно списание

■ Докажете, че текстът е разсъждение, като открие-
те в него думи и изрази, присъщи за този тип текст.

■ Посочете поне два извода, до които стига шесток-
ласничката.

■ Обяснете с няколко изречения значението, с което 
в текста са употребени изразите грозни патенца и 
стара патица.

 Организирайте конкурс 
за написване на съчинение 
със заглавие „Един ден, кой-
то никога няма да забра-
вя“. Определете жури и срок 
за предаване на съчинения-
та. Представете публично 
трите съчинения, които жу-
рито е оцененило като най-
сполучливи. Анализирайте ги  
от гледна точка на това кои 
типове текст са налице и 
преобладават в тях – описа-
ние, повествование или раз-
съждение.

 В древността лебедът 
е бил символ на благородна-
та чистота и прорицател-
ската дарба. Благодарение 
на тази прорицателска 
дарба лебедът предусеща 
наближаващата си смърт 
и издава удивителни пла-
чевни звуци. Днес изразът 
„лебедова песен“ се използ-
ва за означаване на забеле-
жителна последна изява 
на велики хора.
 освен това птицата 
се свързва с древногръцкия 
бог аполон, един от сино-
вете на Зевс, покровител 
на музиката, танците и 
прорицателството. Лебед 
носи новородения аполон 
във въздуха и под негово 
влияние богът получава 
дарбата да пророкува бъ-
дещето.
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лИЧНО местоимение.
ВЪЗВРАТНО лИЧНО местоимение15

 личните местоимения са кратки думи, с 
които: 

► заместваме други думи, ако вече е ясно за кого 
или за какво говорим: 
Андрей отсъства днес. Той е на състезание. 

► избягваме повторенията в изказването си: 
Мария има рожден ден. Тя ще прави тържество.

► правим връзка между отделните изречения:
Сърцето на жирафа тежи цели 11 кг. То е на 2 – 3 
метра под мозъка.

► означаваме участниците в общуването:

 говорещия – с формите за 1 лице:
 Аз реших задачата и ми писаха шестица. 
 Ние дойдохме първи и ни похвалиха.

 слушащия – с формите за 2 лице: 
 Ти не тренираш редовно и затова вие загубихте 

мача.

 лица и предмети, за които говорим – с формите 
за 3 лице: 

 Децата са любопитни. Те искат всичко да им се 
обяснява.

 Формите мен и мене, 
теб и тебе са еднакво 
правилни.
 
 Пълните и кратките 
форми може да се упот
ребяват съвместно:
мен(е) ме, на мен(е) ми, 
тебе (те), на теб(е) ти, 
него го, на него му, нея я, 
на нея є.

 Местоимението є   
(3 л. ед. ч. ж. р.) се пише с  
ударение, за да се разгра- 
ничи от съюза и. Срав- 
нете:

Подариха є куче.
    
  местоимение

Подариха ми и куче.
         
                  съюз

 С формите за 2 л. мн. ч. 
на личното местоимение 
изразяваме и учтивост. 
Тогава ги пишем с главна 
буква независимо дали 
става дума за един човек, 
или за повече хора.
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 с възвратното лично местоимение означава
ме, че вършителят извършва действието върху 
себе си.
 То има:

► пълни форми: (на) себе си
 Човек трябва да уважава себе си.

► кратки форми: се, си
 Мария бързо се облече.
 Ясен си обеща да не се страхува.

 личните местоимения означават лица и пред
мети. Имат форми за лице и число и се променят 
според службата си в изречението.

Пълни и кратки форми 
на личните местоимения

 Неправилно е вместо 
себе си да използваме мен 
си, теб си, него си и пр. 

 Кратките форми на 
местоименията се пи-
шат разделно.

 Запомнете право пи са 
на израза от само себе си.

9

Когато са подлог
(само пълни форми)

1 лице: аз/ние
2 лице: ти/вие
3 лице: изменят се по род
	 ▪ мъжки род: той
	 ▪ женски род: тя    те
	 ▪ среден род: то

Когато НЕ са подлог
(пълни и кратки форми)

– мен(е), ме, ми; нас, ни
– теб(е), те, ти; вас, ви

– него, го;
– нея, я, є    тях, ги, им
– него, го

Когато са подлог
(само пълни форми)

Когато НЕ са подлог
(пълни и кратки форми)
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1  Открийте в текста всички глаголни форми, които са 
придружени от се, си, себе си. Направете в тетрадките 
си таблица по посочения модел и разпределете форми-
те, които открихте. Ако сте работили правилно, резул-
татът ще е следният:  15 форми в първата колона, 6 – 
във втората, и 9 – в третата.

Глаголни форми, 
придружени от 
се, си, себе си

Глаголни форми, 
придружени от 

възвратни лични 
местоимения

Глаголни форми, в 
които се и си са 
част от глагола

2  Открийте в текста формите на личните местоиме-
ния, с които е означен говорещият, и ги запишете. 

 Прочетете текста и изпълнете задачи 1 – 6.

 Знаеш ли, че когато уважаваш себе си, другите го 
забелязват? 
 Доскоро аз непрекъснато се критикувах и се стре-
мях винаги да ставам все по-добър и по-добър. Нещата 
не вървяха на добре, докато една моя учителка не ми 
каза, че не е зле повече да се уважавам и да си вярвам.
 Реших да последвам съвета є и да се опитам по-
вече да се харесвам, за да видя какво ще се случи.
 Това, което установих, беше невероятно. Прия-
телите и съучениците ми започнаха да се отнасят 
към мен с много по-голямо уважение. Родителите ми 
също започнаха да говорят и да се държат с мен по 
съвсем различен начин от преди.
 Ти не вярваш, нали?
 Тогава се постарай поне за една седмица да прес-
танеш да се критикуваш мислено или на глас, защо-
то това се отразява на отношението на околните 
към теб.
 Спомни си поговорката „Каквото повикало –  та-
кова се обадило“ и действай! 
 Не отлагай!

От интернет

15

 ако се съмнявате да- 
ли се е кратка форма на 
възвратното лично мес-
тоимение, или е част от 
глагола, открийте пра-
вилния отговор така:

► опитайте да замес-
тите се с пълната фор-
ма себе си и ако смисъ
лът се запазва, това е 
местоимение: 

заблуждавам се  
заблуждавам себе си

► ако се не може да се 
замести със себе си, зна-
чи, е част от глагола:

смея се 
смея себе си
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3  Открийте в текста формите на личните местоиме-
ния, с които е означен слушащият, и ги запишете.

4  Препишете личните и възвратните лични местои-
мения от първите два абзаца на текста и определете 
граматичните им признаци.

5  Съставете по едно изречение с глаголите уважа-
вам, вярвам и харесвам, като употребите глаголите 
в 3 л. мн. ч. и ги съчетаете с възвратно лично местоиме-
ние. След това в същите изречения вместо възвратно 
лично местоимение, употребете лични местоимения. 
Обяснете как се променя смисълът на изреченията.

6  Препишете от текста по две изречения, в които 
местоименията аз и ти са пропуснати, но се подразби-
рат. Променя ли се смисълът, ако ги добавим? Защо?
 
7  Препишете изреченията, като изберете правилния 

вариант от посочените в скобите.

Александра не постъпи добре, защото мисли само за 
(нея си/себе си).
Предпочитам да купя тази картичка за (себе си/мен).
Всичко стана ясно от (само себе си/от самосебе си).
Преди да се оплаквате от нещо, потърсете причина-
та у (вас си/себе си).

8  В текста на поздравителна картичка, която пето-
класник е написал за своята класна ръководителка, са 
допуснати правописни грешки. Препишете го, като ги 
отстраните.

Госпожо Каменова,
Искам от сарце да ви чиститя рожденния ден! Бадете 
все така усмихната и добра! Нека работата да ви 
носи много радос, да ви слушът ученицитеи да имате 
много поводи за осмивки в къщи и в училище.

9  Открийте формите на личното и на възвратното 
лично местоимение в изразите. Обяснете значението 
на всеки от тях.

Търкулнало се гърнето и си намерило похлупак.
Пратиха го за зелен хайвер.
Храни куче да те лае.
Широко му е около врата.

 Местоименията аз, 
ние, ти, вие, той, тя, 
то и те може да се про
пускат в изказването, 
ако смисълът позволява. 
Това е възможно, защото 
глаголите, към които те 
се отнасят, носят инфор- 
мация за лице и число.

Отивам на море.
        
    аз

Обичаш ли сладолед?

   ти

Тренираме плуване.

      ние
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ПРИТЕЖАТЕлНО местоимение. 
ВЪЗВРАТНО ПРИТЕЖАТЕлНО местоимение16

 кратките форми на притежателните место
имения съвпадат с някои кратки форми  на лич
ните местоимения. Те са омоними.
 За да решите каква е кратката форма – на лично 
или на притежателно местоимение, открийте пра-
вилния отговор така: преобразувайте кратката 
форма в пълна според смисъла:

Ели ми даде маркер  Ели даде на мен маркер.
Ели взе маркера ми.  Ели взе моя маркер.

►	 с притежателните местоимения означаваме 
принадлежност. 
 Те имат пълни и кратки форми.

Пълните форми се изменят по лице, число, род 
и могат да се членуват.
кратките форми се изменят само по лице.

►	 Формите за лице на притежателните место
имения означават:

 1 лице – принадлежност на говорещия;
 2 лице – принадлежност на слушащия;
3 лице – принадлежност на този или това,

 за което говорим.

► изговаряйте и пише
те с Я: тяхна, тяхно.  
   
► изговаряйте и пише 
те с Е: техен, техни; 
наше, ваше.

► Пишете с и: неин.
  
► Пишете формите за 
мн. ч. с и накрая: мои, 
твои. 

► Пишете кратката фор- 
ма за ж. р. с ударение: є.

► Пишете с главна бук
ва Ваш, Ви, когато изра-
зявате учтивост.

 кратката форма е 
за притежателно мес
тоимение, ако стои 
след име (съществител-
но,  прилагалателно, чис-
лително):

съучениците ми,
новите ми приятели, 
двете ми ръце. 
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 кратката форма на  
възвратното лично мес
тоимение съвпада с крат 
ката форма си на въз
вратното притежател
но местоимение. За да 
сте сигурни какво е мес-
тоимението, преобразу-
вайте кратката форма в 
пълна:

Дадох си сметка. 
Дадох на себе си сметка. 
(възвратно лично)

Той изпълнява обещания-
та си. 
Той изпълнява своите обе-
щания. (възвратно прите-
жателно) 

 Когато вършителят е 
изразен с име или местои-
мение в 3 л., за да изразим, 
че нещо му принадлежи, 
задължително използваме 
свой, -я, -е, -и, си.

►	 С възвратното притежателно местоимение 
означаваме принадлежност на вършител на дейст-
вието. 
 Пълните му форми се изменят по род и число и се 
членуват. кратката му форма не се изменя.

 Форми на притежателното местоимение

Пълни форми Кратки 
форми

Притежател в ед. ч.

Притежаван
обект в ед. ч.

Притежаван
обект в мн. ч.

1 л. мой, моя, мое мои ми

2 л. твой, твоя, твое твои ти

3 л. м. р. негов, негова, негово негови му

3 л. ж. р. неин, нейна, нейно нейни є

3 л. ср. р. негов, негова, негово негови му

Притежател в мн. ч.

Притежаван
обект в ед. ч.

Притежаван
обект в мн. ч.

1 л. наш, наша, наше наши ни

2 л. ваш, ваша, ваше ваши ви

3 л. техен, тяхна, тяхно техни им

Форми на възвратното притежателно местоимение

Пълни форми Кратка 
форма

м. р. ед. ч. ж. р. ед. ч. ср. р. ед. ч. мн. ч.

свой своя свое свои си
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 Прочетете текста и изпълнете задачи 1 –  5. 

 Белгийският консул беше приятен дребен човек. 
Неговата най-голяма забележителност представ- 
ляваше тривърхата му брада и грижливо намазани-
те му с помада мустаци. Той приемаше своя анга-
жимент много сериозно и винаги бе облечен с късо 
черно сако, раирани панталони, излъскани до блясък 
обувки и огромна вратовръзка. Висок лъскав цилин-
дър завършваше тоалета му.
 Хората от града изобщо не намираха облеклото 
му за необикновено.
 Първата сутрин след моето пристигане консу-
лът ме прие във всекидневната си. Стените є бяха 
украсени с множество фотографии в солидни рамки. 
Столовете бяха целите застлани с покривчици. На 
работната му маса имаше червена кадифена дра-
перия. Краищата є завършваха с ярки зелени ресни. 
Стаята изглеждаше чудновато грозна.
 За да провери доколко зная френски, консулът ме 
покани да седна на масата, извади един дебел и опър-
пан том, отвори го на първа страница и го сложи 
пред мене.
 – Вас моля те да прочетете това – каза ми той, 
а златните му зъби приятелски проблеснаха в бра-
дата му.

Джералд Даръл, 
из „Моето семейство и други животни“

1  Открийте всички форми на притежателното и на 
възвратното притежателно местоимение в текста. 
Разпределете ги в таблица, като в отделни колони за-
пишете пълните и кратките форми на всеки от двата 
вида местоимения. 

2  Трансформирайте изреченията с пълни форми на при-
тежателното и възвратното притежателно местои-
мение от текста, като замените тези форми с кратки-
те им съответствия.

3  А сега разпределете в две колони формите на прите-
жателното местоимение, които открихте в задача 1, но 
според признака притежател в ед. ч./притежател в мн. ч.

16

► кратките форми на 
местоименията се пи
шат разделно.

► Пълните форми за ед. 
ч. на двете притежателни 
местоимения завършват 
на -й, а формите им за мн. 
ч. – на -и:

мой      мои
твой     ден   твои дни
свой      свои
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4  Направете в тетрадките си таблица и извадете от 
текста всички словосъчетания с форми на притежател-
ното местоимение. Посочете притежателя според сми-
съла на текста. Следвайте образеца.

Словосъчетания
с притежателни местоимения Притежател

Неговата най-голяма 
забележителност белгийският консул

5  Кой най-често е в ролята на притежател в текста? 
Кой е предметът на общуването в текста? А какво пре-
обладава в текста – повествование, описание или раз-
съждение?

6  Определете граматичните признаци на местоиме-
нията (вид местоимение, пълна/кратка форма, лице, чис-
ло, род, членуване) в следните изречения. Преобразувай-
те кратките форми в пълни, за да сте сигурни, че сте 
работили правилно.

 В двора на кооперацията ни живеят няколко кот-
ки. Сутрин, когато лампата ми светне, те се скуп-
чват под нашия прозорец и започват да мяукат. То-
гава отивам бързо до хладилника и вземам оттам 
неща, които с брат ми няма да ядем. Нарязвам ги и 
внимателно ги пускам на котетата. Така денят им 
започва с котешко угощение.

7  Препишете изреченията, като изберете правилния 
вариант от посочените в скобите.

Вълците правят за малките (си/им) удобни леговища.
В древността египтяните вярвали, че след смъртта 
(си/им) хората се преселват в друг свят.
Набезите и грабежите на викингите ставали през 
лятото, когато времето било подходящо за плавани-
ята (им/си).
По (своето/тяхното) поведение гръцките богове прили-
чали на хората – ревнували, карали се и хитрували.
Скоро след пристигането (си/є) групата ни тръгна към 
манастира „Св. Наум“.

8  Разкажете устно за домашния любимец на свои поз-
нати. Опишете външността му, навиците му и взаимо-
отношенията му с неговите стопани.

  

Ани ни показа своя/ней-
ния нов таблет. 

 За да сте сигурни кое 
от двата вида притежа- 
телни местоимения  тряб- 
ва да употребите в изрече- 
нието:

1  Открийте вършите
ля – в изречението по-го-
ре това е Ани.

2  Открийте коя дума 
се пояснява от местои-
мението – таблет.

3  Преценете дали тази 
дума назовава нещо, кое
то принадлежи на вър
шителя – таблетът на 
ани ли е.

4  ако е така, трябва да 
употребите възвратно 
притежателно место
имение – таблетът е на 
ани, значи, в изречението 
трябва да се употреби 
своя.
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Âðåìå íà ãëàãîëèòå

â òåêñòà

13

3

2

1

ÇÂÏÂ    „Î‡„ÓÎ‡.ÇÂÏÂ    „Î‡„ÓÎ‡. Ì‡
åËÌ‡ÎÓ Ò‚˙¯ÂÌÓ Ë ÏËÌ‡ÎÓ
ÌÂÒ‚˙¯ÂÌÓ ‚ÂÏÂ

Çäðàâåé, Åìî,

Èìàì èíòåðåñíà íîâèíà. Â÷åðà ìè ïîäàðèõà êó÷åíöå —

äàêåë. Äîíåñå ãî ñåñòðà ìè. Óìðÿõ îò ðàäîñò. Öÿë äåí ñè

èãðàõ ñ íåãî, à òî òè÷àøå íàñàì-íàòàì, äóøåøå íàâñÿ-

êúäå âêúùè. Ñåãà ñòîè äî êðàêàòà ìè è òè ïðàùà ìíîãî

ïîçäðàâè. Àêî çíàåø êîëêî å ñëàäêî — êàçâà ñå Äæîíè, èìà

êàôÿâà ëúñêàâà êîçèíêà è ìàõà ìíîãî ñìåøíî ñ îïàøêà.

Ñëåä ìàëêî ùå ãî èçâåäà íà ðàçõîäêà. Ùå îáèêîëèì óëèöè-

òå íàîêîëî è ùå ñå ïîõâàëÿ íà ïðèÿòåëèòå ñè. Êàòî äîéäåø

ïðåç ëÿòîòî, ùå ãî âèäèø è òè. Çàñåãà — ÷àî!

21.05.17 ã., Êàðëîâî         Ëèëè

Ðîëÿòà íà ãëàãîëèòå â òåêñòà

Ãëàãîëèòå â òåêñòà îçíà÷àâàò:

êàêâî ñå ñëó÷âà ñ íåùàòà, çà êîèòî ñå ãîâîðè — ïîäàðÿ-

âàíåòî íà êó÷åíöåòî (ïîäàðèõà), äîíàñÿíåòî ìó (äîíåñîõà),

èãðàòà ñ íåãî (èãðàõ);

êîãà ñå ñëó÷âàò ðàçëè÷íèòå äåéñòâèÿ — êó÷åíöåòî å ïî-

äàðåíî â÷åðà (ïîäàðèõà), ñåãà å äî Ëèëè (ñòîè), à ñëåä ìàë-

êî ùå áúäå èçâåäåíî íà ðàçõîäêà (ùå èçâåäà).

Ìîìåíò íà ãîâîðåíåòî è ìîìåíò íà äåéñòâèÿòà, îçíà-

÷åíè â òåêñòà

Ãëàãîëúò âèíàãè èçðàçÿâà âðåìåòî íà äåéñòâèåòî ñïðÿ-

ìî ìîìåíòà íà ãîâîðåíåòî, â ñëó÷àÿ — ìîìåíòà, â êîéòî

Ëèëè ïèøå ïèñìîòî.

Äåéñòâèå, îçíà÷åíî ñ ãëàãîëíà ôîðìà çà:

ìèíàëî ñâúðøåíî âðåìå, ñå ïðåäñòàâÿ êàòî çàâúðøåíî:

èãðàõ;

ìèíàëî íåñâúðøåíî âðåìå, ñå ïðåäñòàâÿ êàòî íåçàâúð-

øåíî: èãðàåõ.

åÓÏÂÌÚ Ì‡ „Ó‚ÓÂÌÂÚÓ (åÉ)

ÏËÌ‡Î ÏÓÏÂÌÚ ÒÂ„‡¯ÂÌ ÏÓÏÂÌÚ ·˙‰Â˘ ÏÓÏÂÌÚ

Ë„‡ı ÒÚÓË ˘Â ËÁ‚Â‰‡

ÚË˜‡¯Â 1 2 3

åÓÏÂÌÚË Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ
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Ìèíàëî ñâúðøåíî

è ìèíàëî íåñâúðøåíî

âðåìå

Îñíîâíè ãëàãîëíè âðåìåíà

Àëåêñàíäúð Òåîäîðîâ-Áàëàí å åäèí îò íàé-ãîëåìèòå

èçñëåäâà÷è íà áúëãàðñêèÿ åçèê. Òîé øåãîâèòî íàðè÷à ãëà-

ãîëà “ñëîíà íà áúëãàðñêàòà ãðàìàòèêà”. Íå å ëè ñòðàí-

íî ãëàãîëúò äà ñå ñðàâíÿâà ñúñ ñëîíà? Òîâà ñðàâíåíèå å

ïîäõîäÿùî, çàùîòî, ïðåäñòàâåòå ñè, ãëàãîëúò â áúë-

ãàðñêèÿ åçèê èìà ôîðìè çà äåâåò ãëàãîëíè âðåìåíà.

Â íàøåòî îáùóâàíå íàé-÷åñòî èçïîëçâàìå ãëàãîëè â:

ñåãàøíî âðåìå;

ìèíàëî ñâúðøåíî âðåìå;

ìèíàëî íåñâúðøåíî âðåìå;

áúäåùå âðåìå.

åËÌ‡ÎÓ
Ò‚˙¯ÂÌÓ

‚ÂÏÂ

èãðàõ

èãðà

èãðà

èãðàõìå

èãðàõòå

èãðàõà

Å˙‰Â˘Â
‚ÂÏÂ

ùå èãðàÿ

ùå èãðàåø

ùå èãðàå

ùå èãðàåì

ùå èãðàåòå

ùå èãðàÿò

åËÌ‡ÎÓ
ÌÂÒ‚˙¯ÂÌÓ

‚ÂÏÂ

èãðàåõ

èãðàåøå

èãðàåøå

èãðàåõìå

èãðàåõòå

èãðàåõà

ëÂ„‡¯ÌÓ
‚ÂÏÂ

èãðàÿ

èãðàåø

èãðàå

èãðàåì

èãðàåòå

èãðàÿò

Ãëàãîëúò â 1 ëèöå, åäèíñòâåíî ÷èñëî, ñåãàøíî âðåìå

ñå íàðè÷à îñíîâíà ôîðìà. Â ðå÷íèöèòå âñåêè ãëàãîë ñå

âïèñâà ñ îñíîâíàòà ñè ôîðìà.

Ìèíàëî ñâúðøåíî è ìèíàëî íåñâúðøåíî âðåìå

Êîãàòî ãîâîðèì çà ìèíàëè ñúáèòèÿ, íàé-÷åñòî èçïîëç-

âàìå ãëàãîëíèòå ôîðìè çà ìèíàëî ñâúðøåíî âðåìå è çà

ìèíàëî íåñâúðøåíî âðåìå.

Àêî èñêàìå äà ïðåäñòàâèì åäíî äåéñòâèå êàòî ñòàíàëî,

ïðèêëþ÷èëî â ìèíàëîòî, óïîòðåáÿâàìå ìèíàëî ñâúðøåíî

âðåìå: èãðàõ, èãðà, èãðà.

Àêî èñêàìå äà ïðåäñòàâèì åäíî äåéñòâèå êàòî ñòàâàùî

â ìèíàëîòî, íî íåïðèêëþ÷èëî, óïîòðåáÿâàìå ìèíàëî íåñâúð-

øåíî âðåìå: èãðàåõ, èãðàåøå, èãðàåøå.

ãËˆÂ

‡Á
ÚË
ÚÓÈ

(Úfl, ÚÓ)
ÌËÂ
‚ËÂ
ÚÂ

ëÂ„‡¯ÌÓ, ÏËÌ‡ÎÓ Ò‚˙¯ÂÌÓ Ë ·˙-
‰Â˘Â ‚ÂÏÂ ÒÂ Ì‡Ë˜‡Ú ÓÒÌÓ‚-
ÌË „Î‡„ÓÎÌË ‚ÂÏÂÌ‡.

èÓÎÂÁÌÓ Â ‰‡ ÁÌ‡Â¯
Çà äà ðàçãðàíè÷èø ôîðìèòå çà ìè-

íàëî ñâúðøåíî âðåìå îò ôîðìèòå

çà ìèíàëî íåñâúðøåíî âðåìå:

1. Íàìåðè ôîðìàòà çà 1 ë. åä. ÷. çà

äâåòå ìèíàëè âðåìåíà — è â ìèí. ñâ.,

è â ìèí. íåñâ. âð. îêîí÷àíèåòî å 
-

õ:

àç ÷åòîõ — ìèí. ñâ. âð.;

àç ÷åòÿõ — ìèí. íåñâ. âð.

2. Ñïðåãíè ôîðìàòà âúâ 2 ë.:

òè ÷åòå — ìèí. ñâ. âð.;

òè ÷åòåøå — ìèí. íåñâ. âð.

Àêî ãëàãîëíàòà ôîðìà èìà îêîí-

÷àíèå 
-

øå, òÿ å çà ìèíàëî íåñâúð-

øåíî âðåìå.

ÇÄÜçé!
äÓ„‡ÚÓ ÔÓÏÂÌflÏÂ Â‰ËÌ „Î‡„ÓÎ ÔÓ ÙÓÏ‡, ÌËÂ „Ó ÒÔfl„‡ÏÂ.
ÇÒË˜ÍË ÙÓÏË Ì‡ Â‰ËÌ „Î‡„ÓÎ Ó·‡ÁÛ‚‡Ú ÌÂ„Ó‚ÓÚÓ ÒÔÂÊÂÌËÂ.
ÉÎ‡„ÓÎËÚÂ ‚ ·˙Î„‡ÒÍËfl ÂÁËÍ ÒÂ ‰ÂÎflÚ Ì‡ ÚË ÒÔÂÊÂÌËfl. ç‡È-
ÎÂÒÌÓ ÒÔÂÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ „Î‡„ÓÎ‡ ‡ÁÔÓÁÌ‡‚‡ÏÂ ˜ÂÁ ÓÍÓÌ˜‡ÌË-
ÂÚÓ ÏÛ ‚ 3 Î. Â‰. ˜., ÒÂ„. ‚.:
I ÒÔÂÊÂÌËÂ: -Â: ˜ÂÚÂ, ÔË¯Â, ÔÂÂ
II ÒÔÂÊÂÌËÂ: -Ë: ‚˙‚Ë, ÎÂÚË, Ò‚ËË
III ÒÔÂÊÂÌËÂ: -‡/-fl: ËÒÛ‚‡, „ÎÂ‰‡, Ô˙Á‡Îfl
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ÏÓ„‡
áÌ‡Ï13

ÏÓ„‡Ë
áÌ‡Ï

5. Ñúïîñòàâè èçðå÷åíèÿòà è ïîñî÷è ÍÅÂßÐÍÎÒÎ òâúðäåíèå.

Òîé íÿìà äà èçëåçå, çàùîòî ÷åòå̀  íåùî èíòåðåñíî.

Òîé ÷å̀òå äî êúñíî âå÷åðòà.

À) Ïîä÷åðòàíèòå ãëàãîëíè ôîðìè ñà çà åäíî è ñúùî âðåìå.

Á) Ïîä÷åðòàíèòå ãëàãîëíè ôîðìè ñå ðàçëè÷àâàò ïî óäàðåíèå.

Â) Ïîä÷åðòàíèòå ãëàãîëíè ôîðìè ñà çà ðàçëè÷íè âðåìåíà.

Ã) Ïúðâàòà ãëàãîëíà ôîðìà îçíà÷àâà äåéñòâèå, èçâúðøâà-

ùî ñå â ìîìåíòà íà ãîâîðåíå, à âòîðàòà — äåéñòâèå, èçâúðø-

âàùî ñå ïðåäè ìîìåíòà íà ãîâîðåíå.

6. Îïðåäåëè îñíîâíàòà ôîðìà è ñïðåæåíèåòî íà âñåêè îò

ãëàãîëèòå. Âíèìàâàé, â òåêñòà íà Åìèëèÿí Ñòàíåâ èìà è

åäíà ôîðìà íà ñïîìàãàòåëåí ãëàãîë, êîéòî íå ñå îòíàñÿ

êúì íèòî åäíî îò òðèòå ñïðåæåíèÿ.

×óäåñíè ñà àïðèëñêèòå äíè è íîùè â ñåâåðíèòå ïîëè íà

íàøàòà Ñòàðà ïëàíèíà, â íåéíèòå êèòíè êîòëîâèíè è

çàïàçåíè îò âåòðîâåòå ïîëåòà. Òîãàâà öúôòè ãëîãúò è

îòäàëå÷å âÿòúðúò íîñè íåãîâàòà ñëàäêà, ãúñòà ìèðèçìà:

öúôòÿò ñëèâîâèòå äúðâåòà, âèøíèòå è êðóøèòå, íèâè-

òå ñå çåëåíåÿò, çàîáèêîëåíè îò ìëàäèòå æúëòî-çåëåíè

ãîðè, â êîèòî êóêàò êóêóâèöèòå îò ñóòðèí äî âå÷åð. Ñðåä

áëååíåòî íà îâ÷èòå ñòàäà, ñðåä çâúíà íà õëîïàòàðèòå è

ïåñåíòà íà ïòèöèòå èäâàò ÷óäíèòå àïðèëñêè âå÷åðè.

7. Â êîå âðåìå ñà ïîä÷åðòàíèòå ãëàãîëè? Èçïîëçâàé

ðóáðèêàòà „Ïîëåçíî å äà çíàåø“ îò ñ. 19.

Ñëåäâàùîòî ÿéöå ìúë÷åøå, çàòóé ïî÷óêàõìå è íåãî. Ùîì

ïî÷óêàõìå, îòâúòðå ñå îáàäè ìíîãî ñúðäèò ãëàñ: Äðàãè ìè

ãîñïîäèíå, âèêàøå ñúðäèòèÿò ãëàñ, íå ìîæåø ëè äà ïî÷ó-

êàø ïî-ëåêî! È êàòî êàçà òîâà, îíÿ îòâúòðå ñ÷óïè ÿéöå-

òî è ñå èçìúêíà íàâúí, àìà êèñåë, êèñåë, òà íå òè ñå ùå

1. Êîÿ å îñíîâíàòà ôîðìà íà ãëàãîëà?

À) ùå òè÷àì

Á) òè÷àõìå

2. Êîÿ îò ãëàãîëíèòå ôîðìè å çà ìèíàëî ñâúðøåíî âðåìå?

À) ïååõ

Á) ìèñëåõ

3. Êîÿ îò ãëàãîëíèòå ôîðìè å çà ìèíàëî íåñâúðøåíî âðåìå?

À) ïååõ

Á) õîäèõ

4. Êúäå âñè÷êè ãëàãîëè ñà îò I ñïðåæåíèå?

À) ÷åòà, ñâèðÿ, ó÷à

Á) òè÷àì, âúðâÿ, âèæäàì

Â) ìèñëÿ, ïåÿ, ñêà÷àì

Ã) ëúæà, ïëåòà, äîéäà

Â) òè÷àì

Ã) òè÷à

Â) ïèøåõ

Ã) êàçàõ

Â) ïîñòðîèõ

Ã) ñâèðèõ
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äàæå äà ãî ïîãëåäíåø. ß ñå îòìåñòè, äðàãè ìè ãîñïîäèíå,

áóòíà âðàáåöúò åäíî îò âðàá÷åòàòà, äà âèäÿ êàêâî ìè-

íàâà íàâúí ïîä ãíåçäîòî. Äîáðå äå, çàùî ñå áëúñêàø?, ãî

ïèòà âðàá÷åòî, à íîâàêúò õè÷ è íå ãî ïîãëåæäà, à ìó

ãîâîðè, îáúðíàò ãúðáîì êúì íåãî. Äðàãè ìè ãîñïîäèíå, àç

íå ñúì ñå ïðúêíàë íà òîÿ ñâÿò, çà äà ìè ñå ïðàâÿò

çàáåëåæêè! Äà, äðàãè ìè ãîñïîäèíå.
Éîðäàí Ðàäè÷êîâ

8. Îïðåäåëè â êîå âðåìå ñà ãëàãîëèòå. Ïðåïèøè òåêñòà,

êàòî ãè çàìåíèø ñ ôîðìè çà ñåãàøíî âðåìå.

Ñòðåëíàõà ñå íàä ñåëîòî ïúðâèòå ëÿñòîâè÷êè. Ñâåòíàõà

îêúïàíè îò ïðîëåòíîòî ñëúíöå ñíåæíèòå âúðõîâå íà

Ðîäîïà. Ïîòåêîõà íàäîëå ðó÷åè è ïîòîïèõà ëèâàäèòå.

Íàïúïèõà êëîíèòå íà ïðàñêîâàòà, êîÿòî øóìåøå ïðåä ïðî-

çîðåöà íà Íèêîëîâàòà ñòàÿ. Çàòîïëè ñå çåìÿòà...

9. Ïðåïèøè òåêñòà, êàòî çàìåíèø ïîä÷åðòàíèòå ãëàãîëíè

ôîðìè ñ ôîðìè çà ìèíàëî íåñâúðøåíî âðåìå.

Ïîä ìåêàòà ñâåòëèíà íà çàëÿçâàùîòî ñëúíöå âñè÷êî ñå

âèæäà ÿñíî íà òàçè ñòðàíà. Áëåñòÿò çåëåíèòå ïîëÿíè, èç

äîëîâåòå ñå ïîäàâàò ÷åðíè ñåíêè, áåëåÿò ñå ïúòèùàòà, à

íà çàïàä çåëåíîòî ìîðå íà íèâèòå, çàëÿíî ñúñ ñëúíöå, ïðåëè-

âà òàëàçèòå ñè è áëåñòè. Îòòàì å âúë÷èöàòà — áÿëî ïåò-

íî ñðåä îêîëíàòà çåëåíèíà. Òÿ áÿãà âñå òúé â òðúñ, ñïîêîéíî,

ðàâíîìåðíî, áåç äà ñå ñïèðà, áåç äà äóøè èëè äà ñå îãëåæäà.

10. Ïðî÷åòè îòêúñ îò ïðèêàçêàòà „Çëàòíîòî ìîìè÷å“, êàòî

ïîñëåäîâàòåëíî çàìåíÿø ôîðìèòå íà -ë, -ëà, -ëî, -ëè ñ

ôîðìè â ñåãàøíî âðåìå.

Ìîìè÷åòî õóêíàëî ñëåä ïèòêàòà è äúëãî ÿ ãîíèëî èç

òúìíèòå ãúñòàëàöè. Êîãàòî ñå âúðíàëî, áàùàòà ñè áèë

îòèøúë. Òî âçåëî äà âèêà è äà ãî òúðñè. Âèêàëî è ïëàêàëî,

âèêàëî è ïëàêàëî, ñêèòàëî ñå èç ïóùèíàêà, äîêàòî ñå

ìðúêíàëî. Èçâåäíúæ â òúìíîòî ñúãëåäàëî ìàëêà êúùè÷êà

íà ãîðñêàòà ïîëÿíà.

Îò ïðîçîð÷åòî £ ñå ÷óë ãëàñ:

— Êîé ïëà÷å? Ìîì÷å ëè ñè, èëè ìîìè÷å? Àêî ñè ìîì÷å —

âúðâè ñè ïî ïúòÿ, àêî ñè ìîìè÷å — âëåç ïðè ìåíå!

Â ãîðñêàòà êúùè÷êà æèâååëà ÷óäíîâàòà áàáè÷êà. Ñèâî-

çåëåíèòå £ êîñè áèëè ìíîãî ðåäêè, íî äúëãè è âÿòúðúò ãè

äóõàë íà âñè÷êè ñòðàíè, òúé ÷å ïðèëè÷àëè íà ïàÿæèíà.

Íîñúò £ áèë îñòúð, íîêòèòå — äúëãè è çàêðèâåíè, à íà

ðàìîòî £ ñåäÿë áóõàë. Ãîðñêàòà ìàãüîñíèöà ïðèáðàëà ìî-

ìè÷åòî ïðè ñåáå ñè è ãî íàãîñòèëà.

Íà ñóòðèíòà òî ñòàíàëî ðàíî è äîêàòî ìàãüîñíèöàòà

îùå ñïÿëà, ðàçòðåáèëî, ïîðúñèëî ïîäà ñ âîäà è èçìåëî. À

áàáè÷êàòà ñòàíàëà, óìèëà ñå, âçåëà áóõàëà è òðúãíàëà ïî

ñâîè ðàáîòè èç ãîðàòà. Àëà ïðåäè òîâà çàðú÷àëà íà ìîìè-

÷åòî äà íàõðàíè æèâîòèíêèòå £ — âñå ðàçíè çìèè è ãóùåðè...

11. Ðàçêàæè èíòåðåñíà ñëó÷êà, êîÿòî ñè ïðåæèâÿë. Ñëåä

êàòî íàïèøåø òåêñòà ñè, îïðåäåëè ãëàãîëíè ôîðìè çà

êîè âðåìåíà ïðåîáëàäàâàò â íåãî.
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çÂÎË˜ÌË „Î‡„ÓÎÌË
ÙÓÏË

Ïðè÷àñòèÿòà

â òåêñòà

15
çÂÎË˜ÌË „Î‡„ÓÎÌË
ÙÓÏË (ÔË˜‡ÒÚËfl)

ÑÛÏË, ÍÓËÚÓ ÔÓËÁıÓÊ‰‡Ú ÓÚ
„Î‡„ÓÎË, ÌÓ ÓÁÌ‡˜‡‚‡Ú ÔËÁÌ‡ˆË Ì‡
ÔÂ‰ÏÂÚ, ÒÂ Ì‡Ë˜‡Ú ÔË˜‡ÒÚËfl.

É‡Ï‡ÚË˜ÌË ÉÎ‡„ÓÎ èË˜‡ÒÚËfl èËÎ‡„‡ÚÂÎÌÓ ËÏÂ
ÔËÁÌ‡ˆË
ëèöå + – –

÷èñëî + + +

âðåìå + + –

çàëîã + + –

îïðåäåëåíîñò – + +

Îïèñâàéêè ðàçõîäêà â ïëàíèíàòà, òðèìà øåñòîêëàñíèöè

ñà íàïèñàëè:

À. Íà ïîëÿíàòà äî õèæàòà çàïàëèõìå îãúí. Òîé ïëàìòå-

øå áóéíî è ãîðÿ äúëãî. Ïÿõìå è òàíöóâàõìå, äîêàòî îãú-

íÿò äîãîðÿ.

Á. Íà ïîëÿíàòà äî õèæàòà çàïàëèõìå îãúí. Îòíà÷àëî

òîé áåøå ñëàá, íî áúðçî ñå ðàçãîðÿ è ñòàíà áóåí è ñèëåí.

Ïÿõìå è òàíöóâàõìå äúëãî îêîëî ÷åðâåíèòå ïëàìúöè.

Â. Íà ïîëÿíàòà äî õèæàòà íàñÿäàõìå êðàé çàïàëåíèÿ

îãúí. Ãîðÿùèòå êëîíè è ñú÷êè, êîèòî ìîì÷åòàòà äîíåñîõà,

äúëãî îñâåòÿâàõà ëèöàòà íè. Êúñíî ïðåç íîùòà ïîëÿõìå

äîãîðåëèÿ îãúí ñ âîäà è ñå ïðèáðàõìå â õèæàòà.

Åòî êàêâè äóìè å èçáðàë âñåêè îò àâòîðèòå, çà äà õàðàêòåðè-

çèðà îãúíÿ â ñú÷èíåíèåòî ñè:

 â ñú÷èíåíèå À:  â ñú÷èíåíèå Á:

çàïàëèõìå ñëàá

ïëàìòåøå áóåí

ãîðÿ ñèëåí

äîãîðÿ ÷åðâåíèòå

 â ñú÷èíåíèå Â:

çàïàëåíèÿ

ãîðÿùèòå

äîãîðåëèÿ

„Î‡„ÓÎË ÔË˜‡ÒÚËfl ÔËÎ‡„‡ÚÂÎÌË ËÏÂÌ‡

Àêî ñðàâíèø äóìèòå â êîëîíèòå îò ñú÷èíåíèå Â è îò ñú÷è-

íåíèå À, ùå çàáåëåæèø, ÷å ïðè÷àñòèÿòà çàïàëåíèÿ, ãîðÿùèòå,

äîãîðåëèÿ ñà ïðîèçâîäíè äóìè ñúîòâåòíî îò ãëàãîëèòå (äà)

çàïàëÿ, ãîðÿ, (äà) äîãîðÿ è ñúùî êàòî òÿõ îçíà÷àâàò äåéñòâèÿ.

Àêî ñðàâíèø äóìèòå â êîëîíèòå îò ñú÷èíåíèå Â è îò

ñú÷èíåíèå Á, ïúê ùå âèäèø, ÷å ïðè÷àñòèÿòà ïðèëè÷àò è íà

ïðèëàãàòåëíèòå èìåíà, òúé êàòî ñúùî êàòî òÿõ îçíà÷àâàò

ïðèçíàöè íà ïðåäìåò.

ÇÄÜçé!
É‡Ï‡ÚË˜ÌË ÔËÁÌ‡ˆË Ì‡ ÔË-
˜‡ÒÚËflÚ‡

Ïðè÷àñòèÿòà ïðîèçõîæäàò îò

ãëàãîëè, íî ñà íåëè÷íè ãëàãîëíè

ôîðìè, òúé êàòî íÿìàò ëèöå.

Â ñúùîòî âðåìå ïðè÷àñòèÿòà çà

ðàçëèêà îò ëè÷íèòå ãëàãîëíè ôîð-

ìè ñå ìåíÿò ïî ðîä è ìîãàò äà ñå

÷ëåíóâàò — êàòî ïðèëàãàòåëíèòå

èìåíà.

Åäèíñòâåíî äååïðè÷àñòèåòî íå

ñå èçìåíÿ ïî ôîðìà.
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Òàçè íîù, êúì 12,30 ÷àñà, ðèáàðñêèÿò êîðàá “Âúëíîëîì”

ïîäàë ñèãíàë çà ïîìîù. Äî ñóòðèíòà íÿêîëêî ñïàñèòåëíè

åêèïà òúðñèëè èç÷åçíàëèÿ êîðàá.

Íàé-ïîñëå ïîòîïåíèÿò îò áóðÿòà êîðàá å îòêðèò

îò âîäîëàçè. Ñ òÿõíà ïîìîù èçïàäíàëèòå â áåäà ìîðÿöè

îò “Âúëíîëîì” ñà ñïàñåíè. Åêèïàæúò âå÷å å ïðèñòèãíàë

íà áðåãà.

Ïðè÷àñòèÿòà ïîäàë, òúðñèëè, èç÷åçíàëèÿ, èçïàäíàëèòå,

ïðèñòèãíàë ñà ìèíàëè äåÿòåëíè ïðè÷àñòèÿ. Ùå ãè ïîçíàåø

ïî íàñòàâêàòà -ë è ïî òîâà, ÷å ñúùî êàòî ïðèëàãàòåëíèòå

èìåíà ñå ìåíÿò ïî ðîä è ìîãàò äà ñå ÷ëåíóâàò — ïîäàë,

ïîäàëà, ïîäàëî, ïîäàëè; ïîäàëèÿò, ïîäàëàòà, ïîäàëîòî,

ïîäàëèòå.

Ôîðìè íà ìèíàëîòî ñâúðøåíî è ìèíàëîòî íåñâúðøåíî

äåÿòåëíî ïðè÷àñòèå

Ìîæå äà òè ñå ñòîðè òðóäíî äà ðàçãðàíè÷àâàø ìèíà-

ëîòî ñâúðøåíî îò ìèíàëîòî íåñâúðøåíî äåÿòåëíî ïðè-

÷àñòèå, çàùîòî è äâåòå èìàò íàñòàâêà 
-

ë.

Àêî â ìèíàëî äåÿòåëíî ïðè÷àñòèå çàìåíèø 
-

ë ñ 
-

õ è

ñïðåãíåø ïîëó÷åíèÿ ãëàãîë âúâ 2 è 3 ëèöå, ìîæåø äà ðàç-

áåðåø äàëè òîé å â ìèíàëî ñâúðøåíî âðåìå, èëè å â ìèíà-

ëî íåñâúðøåíî âðåìå. Òîâà ùå òè ïîìîãíå äà îïðåäåëèø

âÿðíî è âèäà íà ïðè÷àñòèåòî:

àêî ïðè çàìÿíàòà ñå îêàæå, ÷å ãëàãîëúò å â ìèíàëî ñâúð-

øåíî âðåìå, ïðè÷àñòèåòî å ìèíàëî ñâúðøåíî;

àêî ñå îêàæå, ÷å ãëàãîëúò å â ìèíàëî íåñâúðøåíî âðåìå,

ïðè÷àñòèåòî å ìèíàëî íåñâúðøåíî:

Ìèíàëèòå äåÿòåëíè

ïðè÷àñòèÿ è òåõíèòå

ôîðìè

èË˜‡ÒÚËÂ

èãðàë — ìèí. ñâ.

äåÿò. ïðè÷.

èãðàåë — ìèí. íåñâ.

äåÿò. ïðè÷.

ÉÎ‡„ÓÎÌ‡ ÙÓÏ‡ Ò ÓÍÓÌ˜‡ÌËÂ -ı
Ë ÙÓÏË Á‡ 2 Ë 3 ÎËˆÂ
èãðàõ, èãðà, èãðà ==>

==> ìèí. ñâ. âð.

èãðàåõ, èãðàåøå, èãðàåøå ==>

==> ìèí. íåñâ. âð.

åËÌ‡ÎÓ Ò‚˙¯ÂÌÓ
‰ÂflÚÂÎÌÓ
ÔË˜‡ÒÚËÂ

ðèñóâàë

ãëåäàë

âúðâÿë

ÉÎ‡„ÓÎ

ðèñóâàì (III ñïð.)

ãëåäàì (III ñïð.)

âúðâÿ (II ñïð.)

åËÌ‡ÎÓ ÌÂÒ‚˙¯ÂÌÓ
‰ÂflÚÂÎÌÓ
ÔË˜‡ÒÚËÂ

ðèñóâàë

ãëåäàë

âúðâÿë

Ãëàãîëèòå îò III ñïðåæåíèå, êàêòî è íÿêîè ãëàãîëè îò II

ñïðåæåíèå îáðàçóâàò åäíàêâè ôîðìè çà ìèíàëî ñâúðøåíî

è ìèíàëî íåñâúðøåíî äåÿòåëíî ïðè÷àñòèå:

ÇÄÜçé!
åËÌ‡ÎËÚÂ ‰ÂflÚÂÎÌË ÔË˜‡ÒÚËfl
ÒÂ ‰ÂÎflÚ Ì‡:

 ìèíàëè ñâúðøåíè äåÿòåëíè

ïðè÷àñòèÿ:

ïèñàë, ñâèðèë

 ìèíàëè íåñâúðøåíè äåÿòåëíè

ïðè÷àñòèÿ:

ïèøåë, ñâèðåë

Ôîðìèòå íà ìèíàëî ñâúðøåíî è

íà ìèíàëî íåñâúðøåíî äåÿòåëíî

ïðè÷àñòèå, îáðàçóâàíè îò ãëàãîëè

îò III ñïðåæåíèå, ñúâïàäàò: ðèñó-

âàë — ðèñóâàë.

Îòðèöàòåëíàòà ÷àñòèöà íå ñå ïè-

øå:

 ðàçäåëíî ñàìî àêî ïðè÷àñòèåòî

— ìèíàëî äåÿòåëíî, å ñêàçóåìî â

èçðå÷åíèåòî:

Òîé íå âèæäàë íèùî; Äåöàòà

íå äî÷àêàëè ãîñòà.

 ñëÿòî, àêî ïðè÷àñòèåòî — ìèíàëî

äåÿòåëíî èëè ìèíàëî ñòðàäàòåëíî,

íå å ñêàçóåìî:

Äåöàòà, íåäî÷àêàëè ãîñòà, ñè

òðúãíàõà.

Íàé-ïîñëå ïðèñòèãíà íåäî÷àêà-

íèÿò ãîñò.
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ÏÓ„‡
áÌ‡Ï15

ÏÓ„‡Ë
áÌ‡Ï

1. Êîÿ îò ñëåäíèòå äóìè å ïðè÷àñòèå?

À) çåëåí

Á) óìåí

Â) èçâåäåí

Ã) äðåâåí

2. Êîÿ îò ñëåäíèòå äóìè ÍÅ å ïðè÷àñòèå?

À) ïååùè

Á) ïååéêè

Â) ïååõà

Ã) ïåëè

3. Êîå îò ñëåäíèòå òâúðäåíèÿ ÍÅ å âÿðíî?

À) Ïðè÷àñòèÿòà ñà íåëè÷íè ãëàãîëíè ôîðìè.

Á) Ïðè÷àñòèÿòà èìàò âðåìå è çàëîã.

Â) Ïðè÷àñòèÿòà ñå èçìåíÿò ïî ëèöå.

Ã) Äååïðè÷àñòèåòî íå ñå èçìåíÿ ïî ôîðìà.

4. Êîÿ îò äóìèòå å ìèíàëî ñâúðøåíî äåÿòåëíî ïðè÷àñòèå?

À) ïÿë

Á) çúë

Â) ìèåë

Ã) õîäåë

5. Êîÿ îò äóìèòå å ìèíàëî íåñâúðøåíî äåÿòåëíî ïðè÷àñòèå?

À) ìèíàë

Á) ïååë

Â) êàçàë

Ã) õîäèë

Èçáîðèòå íà ãîâîðåùèÿ

Ãîâîðåùèÿò ìîæå äà èçáåðå êàê

äà õàðàêòåðèçèðà äàäåí ïðåäìåò:

 ÷ðåç ãëàãîë èëè ÷ðåç ïðè÷àñòèå:

ñúùåñòâèòåëíî èìå + ãëàãîë

îãúíÿò äîãàðÿ

ïòèöàòà ëèòíà

îòêðèõà ñúêðîâèùåòî

ïðè÷àñòèå + ñúùåñòâèòåëíî èìå

äîãàðÿùèÿò îãúí

ëèòíàëàòà ïòèöà

îòêðèòîòî ñúêðîâèùå

 ÷ðåç ïðèëàãàòåëíî èìå èëè ÷ðåç

ïðè÷àñòèå:

ïðèë. èìå + ñúù. èìå

÷åðâåíà ÿáúëêà

ïðè÷àñòèå + ñúù. èìå

÷åðâåíååùà ÿáúëêà

6. Â ñëåäíèÿ òåêñò îòêðèé ïðè÷àñòèÿòà è îïðåäåëè ãðàìàòè÷-

íèòå èì ïðèçíàöè ðîä, ÷èñëî, îïðåäåëåíîñò.

Ëåòÿùàòà ïòèöà áàâíî çàêðúæè íàä ïðèòèõíàëèòå

ïîëÿ, íàä ïðèòèõíàëîòî ñåëî, íàä ïðèòèõíàëèÿ äîì, êú-

äåòî ñå ãóøåøå ãíåçäîòî £. Íàä ïîæúíàòèòå íèâè ñëúí-

öåòî êðîòêî çàëÿçâàøå. Íàä çåìÿòà áàâíî ñå ñïóñêàøå

òèøèíà.

Àêî òðÿáâà äà îçàãëàâèø òåêñòà, êîå çàãëàâèå òè ñå

ñòðóâà ïîäõîäÿùî: Ïòèöàòà, Åñåí, Òèøèíà, Ãíåçäîòî?

7. Èçâàäè ïðè÷àñòèÿòà îò òåêñòà. Îïðåäåëè âèäà èì è

çàïèøè ãëàãîëèòå, îò êîèòî ñà îáðàçóâàíè.

Òÿ äîøëà îòêúì êðàéíèÿ ãåðàí, ïîçëàòèëà ïðúñòåíèòå

íà æåëÿçíàòà âåðèãà, íàâåëà ñå íàä êîôàòà, íàìîêðèëà

ÿñíî ÷åëî è ñèëíî ÿ ëþøíàëà âúâ âúçäóõà.

Ïî÷óêàëà íà âðàòàòà íà ìàëêàòà âîäåíè÷êà, ñúáóäèëà

Ìèõî âîäåíè÷àðÿ. Ñòàíàë Ìèõî, íàìåòíàë áðàøíÿíàòà

àáè÷êà, çàïóøèë ñ ãîëÿìàòà ÷åðíîãîðñêà ëóëà è òðúãíàë

íàäîëó êúì áóðåíÿñàëèÿ ÿç.

Àíãåë Êàðàëèé÷åâ
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8. Образувай ми на ло свър ше но и ми на ло нес вър ше но 
де ятел но при час тие от гла го ли те чета, гладя, бия.

9. Под чер тай ми на ли те де ятел ни при час тия в тек с та 
и ги раз п ре де ли в две групи: ми на ли свър ше ни и ми на ли 
нес вър ше ни де ятел ни причастия.

Едно вре ме всич ки жи вот ни ше та ли по зе мя та 
свободно. Чове кът не ги преследвал, те хо де ли на во ля и 
си жи ве ели добре.

Веднъж чо ве кът оти шъл да оре. Орал, що орал, ста
на ло пладне, той пус нал во ло ве те да по чи нат и по па сат 
трева, па лег нал да дрем не малко. Докато спял орачът, 
ми нал вълкът, изял еди ния вол и се из лег нал сит и щас
т лив на ливадата. Орачът се събудил, ви дял как ва бе да 
го сполетяла, оти шъл и хва нал вълка, та го впрег нал 
в рало то. Така орал ора чът през це лия ден — с един вол 
и с един вълк. Волът, по не же си зна ел работата, хо дел 
крот ко в браз да та и тег лел ралото, а вълкът, на учен 
да жи вее на сво бо да и безгрижно, ис кал да се из мък не из 
ярема, та се дър пал на самнатам, спи рал се без вре ме и 
ора чът го би ел с ос те на и бодял с же ле зен бод. Поорал 
та ка чо ве кът до към за лезслънце, му шил с коп ра ля та 
си въл ка и тоя найпос ле пад нал обез си лен на браздата.

— Видя ли — ре къл ора чът — кол ко си послаб от вола и 
не мо жеш да тег лиш ралото? Отсега на та тък во лът 
ви на ги ще те му ши с ро го ве те си, а ти да бя гаш от не го 
и от да леч да му пра виш поклон!

След то ва ора чът из п рег нал вълка, из гър бил го сил но 
още дватри пъ ти с ос те на и си отишъл.

Оттогава, та и до днес въл кът ни ко га не на па да вол. 
Той уда вя кон, овца, агнета, магарета, но вол — никога! 
Щом ви ди вол, бя га да леч от него, за що то го е страх да 
не го впрег нат пак да оре.

10. Преразкажи при каз ка та от за да ча 4, ка то гле даш из
ва де ни те ми на ли свър ше ни и ми на ли нес вър ше ни де ятел ни 
при час тия — те ще бъ дат клю чо ви ду ми в твоя преразказ.

11. А сега трансформирай преразказа си, като замениш 
миналите свършени и миналите несвършени деятелни 
причастия с глаголни форми за сегашно време. Защо в 
последния абзац на текста няма да се наложи промяна?

12. Разпредели в две отделни колони следните минали 
свършени и минали несвършени деятелни причастия: пеели, 
мечтал, говорел, ходили, мислела, купили, разбрало, живеел.
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НЕИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ НА РЕЧТА. 
НАРЕЧИЕ. ПРЕДЛОГ

• Ще си припомните и ще разширите знанията си за неизменяемите части  
на речта и по-конкретно за наречието и предлога.

• Ще задълбочите знанията си за употребата на тези части на речта  
в различни типове текстове.

20. 

Както показва названието им, като цяло 
неизменяемите части на речта (наречие-
то, предлогът, съюзът, частицата и меж-
думетието) не се променят по форма. 

НАРЕЧИЕ
• Коя част на речта се нарича наречие? 
• Припомнете си с какво се отличава на-
речието от другите части на речта.

Наречията могат да поясняват:
• глаголи (работя усилено); 
• прилагателни имена (твърде весел);
• наречия (много рано); 
• съществителни имена (стаята вляво).

В по-голямата си част наречията са 
неизменяеми думи. Някои наречия обаче 
имат степени за сравнение, например: 
весело – по-весело, най-весело; добре – по-
добре, най-добре.

ВИДОВЕ НАРЕЧИЯ
В зависимост от значенията си на-

речията образуват няколко групи.

ПО ЗНАЧЕНИЕ

ЗА МЯСТО навън, горе

ЗА ВРЕМЕ рано, късно

ЗА НАЧИН бързо, весело

ЗА КОЛИЧЕСТВО много, малко

Прочетете текста. Извадете наре-
чията и определете вида им.

Бледата светлина на краткия без-
слънчев ден вече гаснеше, когато в ти-
шината се разнесе слаб далечен вой. Той 
изви бързо нагоре и като достигна най-
високата си точка, се задържа, треп-
кащ и напрегнат, а после бавно замря…

– Нас гонят, Бил! – каза човекът 
пред впряга. Гласът му прозвуча дрез-
гаво и неестествено. Той беше изрекъл 
думите с явно усилие.

– Няма дивеч – отвърна другарят му. 
– От дни насам не съм виждал дори и 
заешки следи.

Те вече не си продумаха, но ушите 
им напрегнато долавяха ловния вой, 
който продължаваше да се разнася зад 
тях.

Джек Лондон

• Прочетете текста без наречията. 
Какво открихте? 

Прочетете текста. Определете мяс- 
тото на наречията спрямо думата, към 
която се отнасят в изречението.

Една сутрин великанът лежеше бу-
ден в леглото, когато чу някаква хуба-
ва музика. Тя прозвуча много сладко и 
той реши, че сигурно наблизо минават 

 1.

 2.
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царските музиканти. Всъщност това 
беше само една малка сипка, която пе-
еше пред неговия прозорец, но той тол-
кова отдавна не беше чувал птичка да 
пее в градината, че му се стори да е 
най-хубавата музика на света…

– Пролетта, изглежда, е дошла най-
после – рече великанът, скочи от легло-
то и погледна навън.

Какво видя той?
Той видя най-изумителна гледка. 

През малка дупка в стената децата се 
бяха промъкнали в градината и насяда-
ли по клоните на дърветата. На всяко 
дърво, което можеше да види, имаше 
по едно малко дете. А дърветата се 
бяха така зарадвали, задето децата са 
пак при тях, че се бяха покрили с цвят 
и нежно размахваха клони над главите 
на малките. Птичките прехвърчаха 
насам-натам и чуруликаха от възторг, 
а цветята надзъртаха през зелената 
трева и се смееха.

Оскар Уайлд

• Кои наречия от горния текст могат 
да променят словореда си?

В кои от изреченията има наречия?
1. Мъжът поздрави тъжно и седна на 

пейката.
2. Студеното време продължи цяла сед-

мица.
3. Старата жена вървеше бавно по ули-

цата.
4. В съседната къща се настани тайн-

ствено момиче.
5. Момчето погледна сърдито прияте-

лите си.
6. По сърдитото лице на момчето про-

бяга усмивка.
7. Директорът отговори студено на 

поздрава на мъжа.
8. Химикалките ми тайнствено изчезват.
9. Жената се вгледа в замисленото му 

тъжно лице.

С думите лесно, бързо, умно, сериоз-
но напишете по две изречения, като в 
първото изречение употребите думите 
като прилагателни имена, а във второ-
то – като наречия.

В изречението Задачата има лесно ре-
шение думата лесно е употребена като при-
лагателно име, защото пояснява съществи-
телното име (решение) и се съгласува по род 
и число с него. В изречението Той реши лесно 
задачата думата лесно е употребена като 
наречие, защото пояснява глагола и показва 
начина, по който се извършва действието.

ПРЕДЛОГ
Предлозите служат за свързване на 

думите в състава на простото изрече-
ние. Като цяло те са неизменяеми думи, 
а предлозите в и с имат варианти във и 
със, които се използват, ако следващата 
дума започва съответно с в, ф (във вана-
та, във фурната) или със с, з (със Силвия, 
със Здравко). 

 4.

 3.

ПОМОЩ
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Най-често употребяваните предлози 
в българския език са: в, на, от, до, с, за, 
по, над, под, зад, през, към, край, върху, без, 
срещу, между и др. 

Например: чин до прозореца, двор без 
куче, подвързия за тетрадки. 

Посочете предлозите в следните из-
речения.
1. Тогава се сетих за най-добрия си при-

ятел.
2. Детето разпери ръцете си като 

птица.
3. През деня те обиколиха стария град.
4. Този труден изпит премина без проб-

леми.
5. Високо над планината се виеха орли.
6. Писателят влезе в препълнената 

зала.
7. От този влак слязоха много пътници.

Съставете свои изречения със същи-
те предлози.

Препишете изреченията, като попъл- 
ните празните места с предлозите в или 
с или с техните варианти във или със.
1. Заминавам на екскурзия … вторник.
2. Пиша си … едно момиче от Враца.
3. Брат ми е по-голям от мене … седем 

години.
4. След малко ще играя футбол … мои 

приятели.
5. Влязохме … киното … закъснение.
6. Вчера говорих … Сашо по този въпрос.
7. Скъпи гости, добре дошли … 2.а клас!
8. Отидох на разходка … приятелката 

си Симона.

В кои изречения думите са правилно 
свързани и в кои – не? Обяснете защо 
мислите така.

А. Не трябва да се говорят лоши неща 
за приятелите ни. 

Б. Не трябва да се говорят лоши неща 
към приятелите ни.

А. Разхождам се на алеите на любимия 
ми парк. 

Б. Разхождам се по алеите на любимия 
ми парк.

А. Всички трябва да се стремят за успех. 
Б. Всички трябва да се стремят към 

успех.

А. Винаги ще съм благодарен на моите 
родители. 

Б. Винаги ще съм благодарен от моите 
родители.

• Какъв извод ще направите за съчета-
ването на думите и за употребата 
на предлозите?

Допълнете с подходящи предлози, за 
да образувате правилни изречения.
А. Всички мои приятели се класираха … 

втория кръг.
Б. Изпитвам голямо уважение … своите 

учители.
В. Той винаги е готов да отговори … мо-

ите въпроси.
Г. Детето много прилича по характер … 

майка си.
Д. Прекланям се … благородното дело на 

лекарите.

Напишете съчинение на тема „Един 
прекрасен ден“. Използвали ли сте наре-
чия? С каква цел? Посочете предлозите 
в текста, който сте написали.

 6.

 7.

 8.

 5.

 9.

10.
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ДИАЛОГ. ПРЕДСТАВЯНЕ И САМОПРЕДСТАВЯНЕ
(Повторение и разширение)

• Ще си припомните какво знаете за речевата ситуация, за представянето  
и самопредставянето. 

• Ще обогатите своите знания за това какво е диалог.
• Ще придобиете и ще затвърдите своите умения за общуване в диалог.

31. 

Припомнете си от Тема 2 какво отлича-
ва официалното от неофициалното об- 
щуване.

Прочетете двата откъса и опишете 
ситуациите на общуването.
А. – Ученици, запишете в тетрадките 

си първа точка: „Същност на речева-
та ситуация“. 
– Госпожо, как се пише: ситуация или 
ситоация?
– Пише се с-и-т-у-а-ц-и-я. Тази дума 
е чужда по произход. Означава „поло-
жение“.

ТРЕТИ РАЗДЕЛ: Устно и писмено общуване

Помогнете си с таблицата:

 1.

Б. – Пепи, ше ходиме ли днеска на кино? 
Дават „Хари Потър и философският 
камък“. 
– Жоро, при мене ситуацията е на-
печена, ше ме изпитват по география 
и затова ужасно ме е страх. Днеска 
цял следобед ше уча, а пък в неделя 
ше ходиме на кино.
– Дадено, Пепи! Ше стискам палци 
всичко да мине окей.

ПОМОЩ

Роли, които 
задават официално 

общуване

Роли, които 
задават неофициално 

общуване

учител – ученик баща – дете

началник –  
подчинен

майка – дете

ръководител  
на група –  
член на група

дядо – внуче

непознат  
възрастен –  
дете

баба – внуче

продавач – клиент приятел – приятел

лекар – пациент съученик – съученик

непознат –  
непознат

познат – познат

Има роли, които изпълняваме за срав-
нително дълго време. Такива са например 
ролите на учители и ученици. Но има и 
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роли, в които се озоваваме за определен 
момент, в определена ситуация – напри-
мер, когато пазаруваме, сме клиенти, а 
общуваме с продавачи. В поликлиниката 
сме пациенти, а общуваме с лекари. Не-
зависимо от това каква е ролята, от 
общуващите се очаква да спазват опре-
делени правила, за да бъде комуникация-
та успешна. Някои от тези правила вие 
познавате от първите теми в 5. клас, а 
за други ще научите от тази тема. 

Как общуващите изразяват учти-
во отношение при официално общува-
не? Вие например как се обръщате към 
учителя по история, по математика…? 
Защо? А при неофициално общуване как 
се обръщате към своите родители, към 
баба си и дядо си? Важи ли изискването 
при неофициално общуване да се спазва 
речевият етикет? 

След като постоя малко със затво-
рени очи пред кулата, тя реши да я 
разгледа отвътре.

– Госпожицата за кулата ли е? – по-
пита я учтиво един глас.

– И аз съм за кулата – каза Рагаца. – 
Не само госпожицата.

– Много ще се радвам да придружа 
госпожицата, докато разглежда кула-
та – каза същият мек и любезен глас. 
– Ще разрешите ли?

Рагаца се огледа и видя, че освен нея 
наоколо няма никой друг, който да бъде 
наречен госпожица. Изглежда, този го-
вореше на нея.

– Много ми е приятно! – каза той. – 
Аз съм ананас…

Рагаца, която се беше посмутила в 
началото, каза:

– Аз пък се казвам Рагаца. Добре, 
Атанасе, хайде да вървим да видим Ай-
феловата кула.

– Не Атанас, а ананас – усмихнато я 
поправи ананасът.

– Изпускаме едно „т“ – каза Рагаца. – 
Съвсем сигурна съм, че си Атанас, а не 
Ананас. Такова име няма.

– А аз съм сигурен в обратното – вни-
мателно рече ананасът.

Рагаца капризно сви устни.
– Искаш да ме изкараш, че не разби-

рам от имена – каза тя. – Но аз ще ти 
викам Атанас, както би трябвало.

– Съгласен съм! – галантно каза но-
вопокръстеният ананас и подаде ръка 
на Рагаца.

В откъса се представя диалог между не-
познати. Затова общуването между тях е 
официално. Изразът Госпожицата за кулата 
ли е? е учтив въпрос към неомъжена млада 
жена. В сравнение с израза Госпожице, вие за 
кулата ли сте? той звучи строго официално 
и малко остаряло. Но в същото време има 

Да разгледаме следния откъс от по-
вестта на Станислав Стратиев „Пъте-
шествие без куфар“. Главната героиня, 
крушата Рагаца, се озовава в Париж, за-
щото иска да опознае света. Пред Айфе-
ловата кула тя се среща с един ананас. 
Ето как протича диалогът между тях:

Не след дълго таксито я остави пред 
прочутата Айфелова кула. Рагаца вдиг-
на глава да види колко е висока, но не 
успя, защото горната част на кулата 
плуваше в слънчева светлина, която  
затваряше очите.

Речев етикет се използва не само при 
официално, но и при неофициално общуване.

Всеки участник в общуването изпълня-
ва роля на слушащ и роля на говорещ; на 
четящ и на пишещ. Тези роли се наричат 
комуникативни. Когато общуват двама 
или повече души, говорим за диалог. 

ВАЖНО!

 2.

ПОМОЩ
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изразена симпатия, поради която се завързва 
разговор. Комичен е ефектът от учтивото 
поведение на ананаса и неумението на Рага-
ца да оцени любезността и галантността 
на събеседника си. При протичането на раз-
говора се редуват самопредставяне (Много 
ми е приятно!... Аз съм ананас…), въпрос/поз-
воление (Много ще се радвам да придружа 
госпожицата, докато разглежда кулата. Ще 
разрешите ли?), съгласие (Съгласен съм). 
Това са все действия, извършвани с помощта 
на словото. Тези действия представят осо-
бености на официалното общуване.

Какво ще се промени в текста, ако 
Рагаца и ананасът се познават от преди? 
Съставете въображаем диалог. Какъв ще 
бъде характерът на общуването? 

Каква представа придобивате за ре-
чевото поведение на героинята Рагаца 
от текста на С. Стратиев? А за това 
на героя ананас? Кой от двамата учас-
тници в диалога е учтив и кой не е уч-
тив? Защо? Кои коментари на разказвача 
ви помагат да се ориентирате за това 
(например: внимателно рече ананасът).

• Какво е речниковото значение на ду-
мата галантен? В кой речник ще нап-
равите справка?

Галантен, галантна, галантно, мн. га-
лантни, прил. Изискано учтив, изтънчен, лю-

безен, с добри маниери; същ. галантност, га-
лантността, ж. Проявявам галантност.

Представете си, че Ананас иска да 
представи Рагаца на свои приятели (нап-
ример портокали). Какво ще каже? Из-
берете:
А) Уважаеми приятели, това е прекрас-

ната госпожица Рагаца, с която раз-
гледахме Айфеловата кула.

Б) Това е Рагаца, круша. 

А какво ще каже Рагаца? Изберете:
А) Позволете да ви се представя. Аз 

съм Рагаца, круша. Благодарение на 
ананаса разгледах Айфеловата кула.

Б) Атанасе, запознай ме с тези порто-
кали!

• Какво ви помогна да изберете от по-
сочените изречения? Обяснете устно. 

Кои са участниците в диалога? Как-
во е общуването между тях – официално 
или неофициално? 

– Мамо, извинявай, ти кой клас си 
завършила?
– Пети, сине... Пети постарому... 
Ходих две години в Ловешката гим-
назия. 

Павел Вежинов

• С какви езикови средства е изразено 
учтиво отношение? 

Анализирайте следните речеви ситуации. 
а) Пишете електронно писмо на ваш при-

ятел от друг град за нова компютърна 
игра. 

б) Пишете на фирма, за да ви изпрати 
данни за нова компютърна игра. 

• Какъв е характерът на общуването  
в единия и в другия случай?

 3.

 5.

 6.

 7.

 4.

ПОМОЩ

ОБЩУВАНЕТО И ИНТЕРНЕТ
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ОТГОВОР НА ЖИТЕЙСКИ ВЪПРОС. 
ПЛАН НА ТЕКСТ

• Ще научите защо е важно да изказвате своето мнение и да го защитавате.
• Ще опитате да изразявате мнението си така, че то да бъде убедително и ясно.

32. 

Когато общуваме, често ни се налага 
да изказваме свое мнение по въпроси от 
всекидневието, например защо е важно 
да казваме истината, имат ли децата 
проблеми, кой приятел е истински. Нари-
чат такива въпроси проблеми, защото 
имат повече от един отговор. И понеже 
са свързани с живота, се използва изра-
зът житейски въпрос. Такъв е например 
въпросът „Защо не можем без прияте-
ли“. На него всеки отговаря по различен 
начин в зависимост от своите разби-
рания. Изразеното мнение ни помага да 
споделим нашите мисли, да обясним кое 
е важно за нас, защо е важно, да се опи-
таме да убедим другите, че сме прави. 

Когато изказваме мнение, е важно да 
разграничаваме факт от мнение. Фак- 
тът е нещо действително, нещо истин-
ско. Никой не може да оспори фактите, 
но мнението може да бъде прието или 
оспорено. Затова, когато има различни 
мнения, е важно да си служим с факти, за 
да убедим другите. Не по-малко важно е 
и да умеем да изслушваме мнение, което 
е различно от нашето, за да го разберем. 

РАЗЛИКА МЕЖДУ МНЕНИЕ 
И ФАКТ
Да сравним: 

* Истинският приятел ти помага в 
беда.

* Моят приятел учи в 5. клас като мен. 
В първото изречение се изразява мне-

ние за това кой е истински приятел. Това 
мнение е лично и е отговор на въпроса 
„Кой е истински приятел“.

Във второто изречение се назовават 
два факта: 

а) този, който говори, учи в 5. клас; 
б) той има приятел в 5. клас.

Сравнете следните изречения. В кои 
от тях са посочени факти и в кои – мне-
ния?

Аз съм ученик в 5 Основно училище.
На мен ми харесва да уча в 5 Основно 
училище.

Моето име е Калина. 
Аз харесвам своето име.

Уча английски език.
Моят любим учебен предмет е ан-
глийският език.

ИЗКАЗВАНЕ НА МНЕНИЕ 
Да си припомним от първия раздел 

каква е разликата между повествование, 
описание и разсъждение. За да изкажем 
мнение по даден въпрос, си служим с раз-
съждения.

Нека да разгледаме един въпрос: „Най-
празен от нашите дни е оня, в който не 
сме се смели нито веднъж, или защо оби-
чам смеха“. Прекият отговор на въпроса 
е изказаното по-долу мнение на ученик.

Пряк отговор на въпроса
Да се смееш, означава да гледаш на 

живота откъм неговата хубава страна, 
да бъдеш оптимист, да се забавляваш, да 
се радваш на самия живот.

 1.
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Авторът на съчинението е доказал 
мнението си, като е посочил, че добро-
то настроение идва със смеха. Когато 
има неприятности, е добре те да бъдат 
преборени с хубави филми, с приятели, с 
четене на книги. 

Доказателства
Няма ден, в който да не съм се смял. 

Дните ми винаги са изпълнени с радост, 
въпреки че понякога съм се озовавал в за-
труднение, имал съм тревоги. Не ми е 
трудно да се преборя с неприятностите, 
защото се доверявам на доброто си нас-
троение. А то идва с филмите, с прия-
телите, с книгите. Най-много обичам да 
гледам комедийни филми и да се забавля-
вам с приятели. Понякога чета и книги, 
които ме развличат. 

Противоположно мнение
Не всички хора споделят това разби-

ране за живота – да гледат на живота 
откъм смешната му страна. За такива 
хора е важно да бъдат сериозни. Сериоз-
ността според тях е признак на сериозно 
отношение към останалите хора, към не-
щата от живота. Според тези хора да се 
смееш, да се забавляваш, означава, че си 
повърхностен и безотговорен. 

Коментар на противоположното 
мнение
Сериозните хора са по-малко щаст-

ливи; те не могат да изразят радостта 
от това да живееш. Те са по-малко общи-
телни. Имам такъв познат – не обича да 
разговаря, винаги е сериозен, със затворен 
характер.

Заключение и послание (идея, отпра-
вена към читателя на съчинението)
Не е хубаво да имаш ден, в който да 

не си се смял, защото смехът е щастие и 
здраве. И както се казва – светът е оце-
лял, защото се е смял.

ПЛАН НА ТЕКСТА
За да подреди своите разсъждения в 

текст, петокласникът е написал следния 
план:

1.   Какъв е моят отговор на въпроса 
Защо обичам смеха.

2. Как ще докажа моето мнение: първо 
доказателство – приятелите, второ 
доказателство – филмите, трето до- 
казателство – книгите.

3.  Какво противоположно мнение има по  
въпроса – то помага да разберем как-
во мислят другите.

4.  Как ще завърша своето съчинение, как- 
во послание ще отправя с моя текст 
към читателя.
(Да си припомним от първия раздел 

какво е тема на текста, строеж на тек-
ста.)

Сполучливият план представя подте-
мите и абзаците, които ще ги развият. 

Какво е вашето мнение за смеха, 
обичате ли да се смеете? Отговорете 
писмено. 

За да си помогнете:
• Набележете интересни идеи, които 
ви хрумват, преди да изкажете мне-
нието си. Например запишете думи, 
които ви хрумват във връзка със 
смеха. 

• След това изберете от тях онези, 
които смятате, че са важни. 

• Съставете прекия отговор на въпроса.
• Запишете кои са вашите доказател-
ства.

• Помислете какво мнение, противо-
положно на вашето, може да има. 

• Съставете послание (какво да запом-
ни читателят от вашия текст).

• Оформете план, за да подредите раз-
съжденията си. 

• Прегледайте още веднъж плана за съ-
чинението си – отговаря ли на вашия 
замисъл. 

 2.
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2. Тук се забранява: 
– писането на латиница;
– публикуването на отявлена реклама;
– изразяването на мнения, които ня-
мат нищо общо с тематиката на 
форума;

– използването на форума за изясня-
ване на междуличностни конфликти;

– изнасянето на лична информация 
от форума;

– отправянето на публични нападки сре- 
щу другите потребители.

Този форум е за ЛЮБИТЕЛИТЕ на 
животните. Ако вие не сте от тях, 
значи, сте попаднали на грешното 
място. 

Приятни минути във форум „Жи-
вотни“ на всички потребители! 

Петокласник е написал следното за 
ползите от четенето: 

Ас не убичам много да четъ, заштото 
мие по-интересно да си играя на компю-
тара. 

Какво ще посъветвате ученика? За-
що? Напишете вашите съвети и ги офор- 
мете като текст. 

Текстът, в който се изразява мнение, е:
А) описание
Б) повествование 
В) разсъждение

Какви съвети за споделяне на мнение в 
интернет форум са посочени по-долу? Защо 
е важно, когато се изразява мнение по даден 
въпрос, да не се обиждат другите участни-
ци, да се използват факти и разсъждения за 
доказване на мнението?

Правилник на форум „Животни“ 

Уважаеми потребители,

Моля всеки, преди да вземе участие 
в този форум, да се запознае с Общите 
правила за ползване. 

Те са следните:

1. Тук се разрешава: 
– да се пишат мнения на кирилица, 
свързани с домашните ни любимци; 

– да се отговаря на мненията на дру-
гите потребители, свързани със съ-
от-ветната тема; 

– да се пускат обяви за търсене и 
предлагане на домашни любимци;

– да се пуска информация, която 
може  да бъде полезна на другите 
потребители.

 3.

 5.

 4.

ДА ПРОВЕРИМ КАКВО ЗНАЕМ И УМЕЕМ

ОБЩУВАНЕТО И ИНТЕРНЕТ
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виртуални разходки в миналото, в човешкото тяло и в света  
на животните, в недрата на Земята, в Космоса и в техниката

звукозаписи на песни, приказки, стихотворения и на автентична реч  
в учебниците по чужди езици

видеофилми и презентации за писатели, поети, исторически личности, 
празници, явления, животни и растения

интерактивни упражнения с вмъкване, влачене, разместване,  
свързване, пъзели

забавни игри за развиване на логическо мислене, наблюдателност  
и съобразителност

галерии от снимки, картини и рисунки, допълващи визуалния материал  
към уроците

Разгледайте и поръчайте  
на www.prosveta.bg  
и www.e-uchebnik.bg

Разгледайте и поръчайте  
на www.prosveta.bg  
и www.e-uchebnik.bg
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 Защо човек се изправя пред съда на Озирис 
според „Книга на мъртвите“?  Кой измерва сър-
цето?  Спрямо какво се измерват делата на 
човека?  Каква е според вас ролята на писаря 
Тот?  Как се отсъжда съдбата на човека?  

 Как се предопределя съдбата в отвъдното?

 Кои стихове от молитвата към Озирис изразя-
ват вярата на египтяните във вечния живот?  

 Каква е представата им за правилно човешко 
поведение според молитвата? Валидна ли е тази 
представа и в наше време?  Защо душата се 
представя в образа на птица?

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ ЗА УПРАЖНЕНИЕ

3. Душата на човека в образа на птица. 
Египтяните вярвали, че освен тяло човекът има още 
жизнена сила, наречена „ка“, и „ба“ – онова, което 
днес наричаме душа.

„Към тебе идвам аз, Озирис, владетелю на вечността...
Душата ми, духът ми посветен... ще населят страната,
където богът на истината-правда е владетел... 
О, бог, ти виж! Към тебе идвам. 
Ръцете ми се издигат за молитва 
и ти поднасят истината и правдата... 
В сърцето ми не ще откриеш ни лъжа, ни измама... 
Не съм извършил грехове на този свят, 
не съм на никого направил лошо, 
не съм си присвоявал ничии блага. 
О, бог, към мене поглед обърни!“ 

 Из „Книга на мъртвите“, глава 183

2. МОЛИТВА КЪМ БОГ ОЗИРИС 

ПОДГОТОВКА ЗА ВЕЧНИЯ ЖИВОТ

1. Съдът на Озирис. Египтяните вярвали, че всеки починал се изправя 
пред съда на бог Озирис. Там боговете измервали сърцето му, което носе-
ло спомена за всички човешки действия. Ако човекът бил чист от грехове, 
везната оставала в равновесие. Ако бил вършил престъпления, чудовище 
поглъщало сърцето. Сцената е от „Книга на мъртвите“ – сборник от пери-
ода на Новото царство с указания как починалият да си осигури вечен 
живот.

4. Бог Анубис приготвя мумия. Стенопис 
от гробница, XIII в. пр. Хр. Мумията се изгот-
вяла за 70 дни. Първо отстранявали вътреш-
ностите и изсушавали тялото в соли. После го 
повивали в ленени бинтове, напоени с аро-
матни масла и смоли. След това съхранявали 
мумията в запечатан дървен ковчег (сарко-
фаг). 

1. Починалият 2. Анубис 
3. Сърцето 4. Везната на 
Маат (правдата) 5. Тот – 
богът на писарите 
6. Чудовището 7. Хор 8. 
Озирис 9. Изида

1 3
2 6

1

7 8 95

4
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 Посочете сградите в комплекса на Голямата 
пирамида.  Кой бил погребан в нея?  Как 
мислите, защо има фалшива погребална каме-
ра?  Кой можел да си позволи пирамида?  

 Защо според вас фараоните от Новото цар-
ство избрали Долината за своите гробници?  

 Как си обяснявате, че само тази на 
Тутанкамон останала непокътната?  Защо спо-
ред вас фараонските гробници имат много 
помещения? 

 Посочете на възстановката (№ 3) саркофага 
на фараона.  Какви изводи може да направите 
за властта и могъществото на египетските 
царе?  Защо в гробниците били поставяни 
предмети за всекидневния живот?  Колко и 
какви майстори според вас е било нужно да 
работят, за да построят и украсят царска гроб-
ница? (Понякога строежът продължавал повече 
от 10 години.)

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ ЗА УПРАЖНЕНИЕ

2. Долината на царете. Разполо-
жена на западния бряг на р. Нил, 
срещу столицата Тива. Там, в издъл-
бани в скалите гробници, били погре-
бани владетелите от периода на 
Новото царство (около 1500 – 1000 
г. пр. Хр.) Досега са открити 64 гроб-
ници.

3. Гробницата на фараона Тутанкамон, около 
1330 г. пр. Хр. Триизмерна възстановка. Открита 
от британския археолог Хауърд Картър през 1922 
г. До зазидания є вход водели 16 стъпала и кори-
дор, затрупан с пясък. Зад втори замаскиран вход 
била погребалната камера. Съвременни учени 
предполагат, че гробницата има още две тайни 
стаи. 

4. Погребалната камера на гробницата. Камен-
ният саркофаг на фараона е с размери 5 на 3,3 м, 
а във вътрешността му един в друг били вместени 
седем ковчега. В най-вътрешния лежала мумията 
на владетеля, покрита със златна маска. В стра-
ничните тайни помещения били складирани мебе-
ли и разнообразни вещи за всекидневието, сред 
които златен трон и около 3000 златни предмета.

ВЕЧНОТО ЖИЛИЩЕ. ПИРАМИДИ И ГРОБНИЦИ

1. Строеж на пирамида и разрез на пирамидата на фараона 
Хеопс в Гиза. Старо царство, около 2500 г. пр. Хр. Пирамидите 
били смятани за „стълба към небето“, по която мъртвият цар се 
завръща при своя баща – Слънцето (Ра).

Строеж на пирамида

Заупокоен храм

Свещен път Пирамиди на царици

Голяма 
галерия Проход

Погребална 
камера на 
фараона

Фалшива погре-
бална камера

7. История и цивилизации за 5. клас – Т. Леков

ВЗЕМЕТЕ НАЙ-ДОБРИТЕ 
ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИЦИ

към всеки печатен учебник от трите 
марки на „Просвета“ от 1. до 7. клас 



Разгледайте на www.prosveta.bg.
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