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Приложение № 4 към т. 4

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  
ЗА VI КЛАС ЗА ОБУЧЕНИЕТО, ОРГАНИЗИРАНО В ЧУЖБИНА
КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Обучението по български език в VI клас на прогимназиалния етап е свърза-
но с овладяване на знания за системата на българския книжовен език и умения, 
развиващи комуникативните компетентности на обучаваните.

Учебната програма включва два модула: 1. български като втори език и  
2. български като първи език.

В първия модул учениците овладяват прагматичния аспект на езиковите ка-
тегории, като основната цел е създаване на трайни навици и умения в 4-те рече-
ви дейности: слушане, говорене, четене и писане за ниво В1.1 по ОЕЕР.

Лингвистичният терминологичен апарат се овладява във втория модул.
С цел развиване на социокултурните компетентности тази програма включва 

теми и дейности, насочени към овладяване на умения за извличане и обработва-
не на информация от научни текстове, представени в различни информационни 
източници; усъвършенстват се уменията за използване на информацията в раз-
лични комуникативни ситуации.

По отношение на развиваните езикови компетентности програмата предла-
га теми и дейности, свързани с овладяване на особености на научни текстове. 
Разширяват се знанията за местоименията, за неличните глаголни форми и за 
системата на глаголните времена. Въвеждат се: повелително наклонение, про-
менливо Я; еднородни части в простото изречение; сложно съчинено изрече-
ние; съюз, междуметие и частица.

В учебната програма като комуникативни компетентности се определят ком-
петентностите на учениците да разбират относително дълъг разговор и медий-
ни съобщения; да изразяват мнението си по познати теми; да създават различни 
текстове с несложна аргументация.

Във връзка с усъвършенстване на комуникативните компетентности в уст-
ното и в писменото общуване в VI клас се развиват умения за аргументиране 
на мнение и за толерантно участие в диалог, изграждат се умения за създаване 
в писмена и устна форма на отговор на научен въпрос.
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА

ОБЛАСТИ 
НА КОМПЕ-
ТЕНТНОСТ

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ

1 2
СОЦИОКУЛТУР-
НИ КОМПЕТЕНТ-
НОСТИ

Търси, извлича, подбира и използва информация от различни 
научни текстове и от различни информационни източници за 
решаване на комуникативни задачи.
Задава въпроси и дава отговори на поставени въпроси. Изразя-
ва твърдения и се аргументира.
Разбира инструкции и работи по зададен модел в училищна и в 
извънучилищна среда.

ЕЗИКОВИ КОМ-
ПЕТЕНТНОСТИ

Познава видовете текст – описание, повествование, разсъжде-
ние. Разпознава особеностите на научен текст.
Владее езикови средства, свързани с фонетични, с морфоло-
гични, със синтактични и с лексикални явления, и ги използва 
уместно в речевата практика.
Служи си с разнообразни синтактични конструкции и използва 
синонимни варианти според целта на общуване.

КОМУНИКАТИВ-
НИ КОМПЕТЕНТ-
НОСТИ

Слушане
Може да разбира, когато хората говорят с нормално темпо по 
познати теми.
Може да разбира основната тема на относително дълъг разго-
вор, ако той се отнася до познати теми и се провежда на книжо-
вен език с нормално темпо.
Може да разбира основното от информацията по новините (те-
левизия и интернет). Разбира смисъла на несложен непознат 
текст при слушане с определена комуникативна задача.
Четене
Може да разпознава и разбира най-важната информация в 
несложни, ясно написани печатни материали, като брошури и 
вестници с включени абревиатури, устойчиви съчетания и т.н.
Може да разбира несложни, ясно написани инструкции, подкре-
пени с визуални материали. Може да разбира несложни писме-
ни материали по познати теми. Може да разграничава научен от 
художествен текст.
Може да разчита таблици и диаграми.
Извлича, подбира, синтезира информация от урочна статия за 
изпълнение на определена комуникативна задача.
Говорене
Може да изразява мнението си по познати теми и да изисква 
споделяне на мнение от други хора.
Може кратко да обяснява и конкретизира гледни точки и плано-
ве. Може да описва лични намерения и цели.
Спазва правилата на книжовния изговор.
Поставя логическо ударение, като се съобразява с определена 
комуникативна задача. Създава в устна форма:
– отговор на научен въпрос.



6

1 2
Писане
Може да описва места и събития, свързани с ежедневието, като 
използва свързани помежду си завършени изречения.
Може да пише несложни, кратки описания на лични преживява-
ния без помощта на речник. Може да резюмира несложен текст 
по познати теми.
Структурира и графично оформя текста, който създава. Спазва 
изучените книжовни езикови правила.
Има формирани правописни навици по отношение на често 
употребявани думи и на думи от терминологичната лексика.
Създава в писмена форма:
– кратък отговор на научен въпрос.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Компетентности като очаквани резултати 
от обучението

Нови 
понятия

1 2 3
БЕ като 
втори- ниво 
В1.1.
1. Минало 
свършено 
време – 
обобщение

Автоматизира употребата на формите за минало 
свършено време във всички лица и числа.
Разграничава и образува правилно формите на ми-
нало свършено време на глаголи от несвършен и от 
свършен вид в съобщителни и въпросителни изре-
чения.
Употребява уместно форми на минало свършено 
време от свършен или несвършен вид на глаголите в 
зависимост от характера на действието.
Осмисля приликите/разликите между употребата и 
формите на минало свършено време в българския 
език и подобни форми в езика на съответната страна.

2. Словоред 
на кратките 
винителни 
и дателни 
форми на 
личните 
местоимения 
в изречения 
в минало 
свършено 
време

Автоматизира словореда на кратките падежни фор-
ми на местоименията в изреченията в минало свър-
шено време в следния ред:
– словоред на кратки винителни местоимения (видях 
го; аз го видях);
– словоред на кратки дателни местоимения (дадох 
му; аз му дадох);
– словоред при едновременна употреба на кратки ви-
нителни и дателни местоимения (показах му я; аз му 
я показах).
Задава правилно въпроси в минало свършено време 
с употреба на кратките местоименни форми.
Разказва за минали събития, като употребява умест-
но и правилно кратките форми на местоименията.
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1 2 3
3. Пълни 
падежни 
форми на 
личните 
местоимения

Разпознава пълните падежни форми на местоимени-
ята. Осмисля синонимията между кратките и пълни-
те форми на личните местоимения.
Автоматизира употребата на пълните форми на лич-
ните местоимения след предлог.
Разграничава случаите на задължителна употреба 
на кратките или пълните падежни форми на личните 
местоимения.
Осмисля случаите на едновременна употреба на 
кратка и пълна форма на личните местоимения:
(– Видя ли Асен? – Да, видях го.
– Видя ли Асен и Ана? – Него го видях, но нея не я 
видях.).

4. Наречия с 
въпросител-
но, неопре-
делително и 
отрицателно 
значение

Осмисля разликата между наречията с въпросител-
но, неопределително и отрицателно значение.
Употребява правилно формите на наречията с въп-
росително, неопределително и отрицателно значение 
за време, място, начин и количество.
Автоматизира разликата във формата на наречията с 
неопределително и отрицателно значение.
Автоматизира употребата на отрицателни глаголни 
форми с наречия с отрицателно значение.

5. Сложно 
съчинено 
изречение

Свързва безсъюзно прости изречения в сложно съ-
чинено изречение.
Осмисля разликата между сложно съчинено съеди-
нително, противоположно и разделително изречение.
Автоматизира употребата на съчинителните, проти-
воположните и разделителните съюзи. Осмисля раз-
ликата между съюзите „но“ и „а“. Свързва прости 
изречения в подходящ вид сложно съчинено изрече-
ние.

6. Повелител-
но наклоне-
ние – прости 
и сложни по-
ложителни и 
отрицателни 
форми. Тран-
сформация 
на пряка реч 
с повелител-
ни глаголни 
форми в не-
пряка реч

Осмисля значението на повелителното наклонение. 
Образува правилно простите и сложните положител-
ни и отрицателни форми.
Автоматизира употребата на несвършен вид в отри-
цателните повелителни форми.
Овладява и автоматизира трансформацията в непря-
ка реч със съюза „да“.
Използва уместно разнообразни глаголи за непряко 
предаване на информация (предлагам, съветвам, 
отказвам, настоявам и т.н.).
Изразява молба, пожелание, съвет и др. с положител-
ни и отрицателни форми на повелително наклонение.
Осмисля приликите/разликите между формите на по-
велително наклонение в българския език и подобни 
форми в езика на съответната страна.
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1 2 3
БЕ
7. Научен 
текст. Из-
вличане и 
обработване 
на информа-
ция от урочна 
статия

Разпознава спецификата на урочната статия като 
научен текст; разграничава елементите ѝ: теза, аргу-
менти, изводи; осмисля връзката между заглавие и 
текст; открива ключови думи в урочна статия.
Извлича, подбира, синтезира информация от урочна 
статия за изпълнение на определена комуникативна 
задача.

научен 
текст 
теза 
аргумент 
извод 
термини

8. Показател-
ни и въпроси-
телни место-
имения

Правилно определя граматичните признаци на пока-
зателните и въпросителните местоимения.
Употребява правилно показателни и въпросителни 
местоимения в писмената и устната реч.

показателно 
местоиме-
ние 
въпросител-
но местои-
мение

9. Отрицател-
ни, неопре-
делителни и 
относителни 
местоимения

Различава отрицателните, неопределителните и от-
носителните местоимения.
Определя правилно граматическите признаци на от-
рицателните, неопределителните и относителните 
мес тоимения.
Употребява правилно подходящия вид местоимение 
в зависимост от комуникативната цел.

отрица-
телно мес-
тоимение 
неопредели-
телно мес-
тоимение 
относител-
но местои-
мение

10. Промен-
ливо Я

Познава правилото за променливо Я. Спазва прави-
лото за променливо Я.

променли-
во Я

11. Сегашно 
деятелно 
причастие. 
Минало стра-
дателно при-
частие

Разпознава формите на сегашно деятелно и на мина-
ло страдателно причастие.
Спазва особеностите в правописа и в правоговора на 
сегашно деятелно и на минало страдателно причас-
тие.

сегашно 
деятелно 
причастие 
минало 
страдателно 
причастие

12. Деепри-
частие

Разпознава деепричастието.
Спазва особеностите в правописа на деепричастия-
та. 
Открива деепричастия в научен текст.

деепричас-
тие

13. Минало 
неопределено 
време

Разпознава формите за минало неопределено време. 
Разбира значението на минало неопределено време 
за изразяване на минало действие, неопределено по 
време на извършване.

минало не-
определено 
време

14. Минало 
предварител-
но време

Разбира значенията на минало предварително време. 
Разпознава формите за минало предварително вре-
ме.

минало 
предвари-
телно време

15. Бъдеще 
време в мина-
лото

Разбира значенията на бъдеще време в миналото. 
Разпознава положителните и отрицателните форми 
на бъдеще време в миналото.

бъдеще 
време в ми-
налото
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1 2 3

16. Съюз. 
Междуметие. 
Частица

Разпознава съюзи, междуметия и частици в изрече-
ние.
Уместно употребява съюзи, междуметия и частици в 
речевата практика.
Владее правописа на съюзи, междуметия и частици.

съюз 
междуметие 
частица

17. Едно-
родни части 
в простото 
изречение

Разпознава еднородни части в простото изречение. 
Прилага пунктуационните правила при употреба на 
еднородни части.

еднородни 
части

18. Сложно 
съчинено из-
речение

Конструира правилно сложни съчинени изречения. 
Правилно оформя пунктуационно и използва умест-
но сложни съчинени изречения в текст, който съз-
дава.

съчинител-
на връзка 
безсъюзно 
свързване 
съюзно 
свързване
сложно 
съчинено 
изречение

В часовете за развиване на комуникативните компетентности в ком-
понента БЪЛГАРСКИ ЕЗИК се предвижда работа върху следната тема:

Тема Очаквани резултати Нови понятия
Отговор на научен 
въпрос

Извлича, подбира, синтезира инфор-
мация от научен текст, включително 
от електронен носител, за изпълнение 
на определена комуникативна задача.
Създава в устна и в писмена форма 
отговор на научен въпрос в определен 
обем, като спазва книжовни езикови 
правила.

Годишният брой часове за изучаване на учебния предмет БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в VI клас е от 102 до 120 часа. Разпределението на 
часовете между компонентите Български език и Литература, както и между 
модулите в компонента Български език е по преценка на преподавателите.
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Приложение № 4 към т. 4

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  
ЗА VI КЛАС ЗА ОБУЧЕНИЕТО, ОРГАНИЗИРАНО В ЧУЖБИНА

КОМПОНЕНТ ЛИТЕРАТУРА

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Обучението по литература в VI клас е насочено към овладяване на базис-
ни знания, умения и отношения, свързани с литературата и с изграждането на 
литературни и социокултурни компетентности на ученика. Като задължителни 
за изучаване се предлагат седем текста от български автори от различни лите-
ратурни епохи.

Очакваните резултати в областта на социокултурните компетентности са 
свързани с разчитането на художествените произведения като интерпретиращи 
от различни гледни точки норми, ценности, проблеми, конфликти, характерни 
и за съвременната епоха, както и съотнасянето им с непосредствения жизнен 
опит на ученика, а също и с отношенията автор – текст – читател.

Очакваните резултати в областта на литературните компетентности са свър-
зани с разчитането на изображения на света и човека в различни като културен 
произход и жанр текстове – с обяснения на жанрово специфичната им струк-
тура и с тълкуване на езиково специфичните им послания, като се разчита на 
обогатяване на компетентностите от предходните години не само екстензивно, 
чрез усвояване на ново учебно съдържание, но и интензивно, чрез диферен-
циране на вече усвоени знания, умения и нагласи чрез използването им в нови 
ситуации. Литературните компетентности може да се изграждат на базата на 
посочените в програмата творби и на други тематично близки текстове по из-
бор на учителя.

В учебната програма като комуникативни компетентности се определят ком-
петентностите на учениците да възприемат и да създават различни текстове.

Очакваните резултати в областта на комуникативните компетентности в VI 
клас са свързани с уменията за създаване и възприемане на реч както откъм 
смисловата ѝ, така и откъм действената ѝ страна, а също и с уменията за кул-
турно изразяване и творчество, за езиково посредничество и с интерактивните 
умения на ученика, развивани чрез обогатяване жанровия репертоар на създа-
ваните от учениците речеви продукти, както и с по-нататъшното култивиране 
на читателя с уверена и самостоятелна преценка на четивата.
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА

ОБЛАСТИ  
НА КОМПЕ-
ТЕНТНОСТ

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ

1 2
СОЦИОКУЛ-
ТУРНИ КОМПЕ-
ТЕНТНОСТИ

Съпоставя мястото на индивида в различни общности в съв-
ременността (семейството, неформални и формални групи), 
идентифицира (потенциални) конфликти между тях и обосно-
вава своя позиция по проблема за предотвратяването или за 
разрешаването им.
Свързва примери за проблеми и конфликти от изучавани ли-
тературни текстове с лични идеи, за да обоснове собствена 
гледна точка.
Разпознава по откъс от изучавано произведение неговия ав-
тор и (заглавието на) самото произведение. Свързва имена на 
герои от изучавано произведение с името на неговия автор и 
със заглавието на произведението.
Свързва изучавано произведение с името на автора, с жанра 
и с имена на герои от произведението и с интерпретирани в 
него мотиви.
Определя начини, по които (откъс от) художествен текст 
въздейства естетически, и се обосновава чрез примери от ху-
дожествения изказ.
Определя начини, по които (откъс от) изучаван художествен 
текст утвърждава своите идеи и ценности и/или отрича други, 
и се обосновава чрез примери от художествения изказ.

ЛИТЕРАТУРНИ 
КОМПЕТЕНТ-
НОСТИ

Различава и тълкува в изучавани повествователни литератур-
ни текстове действията и развитието на героите в сюжета.
Различава и тълкува в изучавани поетически литературни 
текстове преживявания, настроения, състояния на героя.
Тълкува конкретни (откъси от) текстове съобразно жанро-
вите им характеристики. Познава значението на следните 
понятия: пейзаж, мотив, характеристика на герой. Обяс-
нява мотивацията на герой в изучаван дълъг повествователен 
текст.
Обяснява функциите на пейзажа за изобразяването на човека 
и света в изучавани художествени текстове.
Обяснява значенията на конкретен мотив за тематично-смис-
ловото и/или сюжетното развитие в изучаван художествен 
текст.
Обяснява значенията на характеристика на герой в изучаван 
художествен текст.
Различава в художествен текст словосъчетания, в които поне 
една от думите е употребена с пряко значение, а другата/дру-
гите – с преносно, и обяснява значението им за изграждането 
на смисъла на фразата и/или текста.
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1 2
КОМУНИКА-
ТИВНИ КОМПЕ-
ТЕНТНОСТИ

Създава в устна и в писмена форма характеристика на герой 
с цел да: обясни мотивацията на героя за неговите действия 
и/или неговата сюжетна роля; изрази естетическата си пред-
става за героя.
Създава в писмена форма сбит преразказ с цел да информира 
за сюжета и за героите на текста. Спазва книжовни езикови 
правила.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Компетентности като очаквани резултати 
от обучението

Нови 
понятия

1 2 3
Световете на 
човека
I. Човекът и 
природата
І. 1. Хубава 
си, моя горо“ 
(Л. Караве-
лов)

Различава и тълкува в „Хубава си, моя горо“ прежи-
вявания, настроения, състояния на героя.
Различава в „Хубава си, моя горо“ словосъчетания, 
в които поне една от думите е употребена с пряко 
значение, а другата/другите – с преносно, и обяснява 
значението им за изграждането на смисъла на текста.

І. 2. „Оте-
чество лю-
безно, как ху-
баво си ти!“ 
(Ив. Вазов)

Различава в „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ 
преживявания, настроения, състояния на героя и ги 
тълкува.
Различава в „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ 
словосъчетания, в които поне една от думите е упот-
ребена с пряко значение, а другата/другите – с пре-
носно, и обяснява значението им за изграждането на 
смисъла на текста.

II. Човекът и 
изкуството
II. 1. „Коса-
чи“ (Елин 
Пелин)

Разпознава жанрови характеристики на разказа, про-
явени в „Косачи“. Различава и тълкува в „Косачи“ 
действията и развитието на Лазо в сюжета. Познава 
значението на понятието пейзаж.
Обяснява функциите на пейзажа за изобразяването 
състоянието на герои в „Косачи“.

Пейзаж

II. 2. „Ху-
дожник“ (В. 
Ханчев)

Различава и тълкува в „Художник“ преживявания, 
настроения, състояния на героя. Различава в „Ху-
дожник“ словосъчетания, в които поне една от думи-
те е употребена с
пряко значение, а другата/другите – с преносно, и 
обяснява значението им за изграждането на смисъла 
на текста.
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1 2 3

III. Човекът и 
другите
III. 1. Из 
„Под игото“ 
(Ив. Вазов): 
главата „Ра-
дини вълне-
ния“

Различава и тълкува в главата „Радини вълнения“ от 
„Под игото“ действията и развитието и/или разкри-
ването на героите в сюжета.
Обяснява значенията на характеристика на герой в 
главата „Радини вълнения“ от „Под игото“.
Идентифицира конфликти между в главата „Радини 
вълнения“ от „Под игото“ .

характе-
ристика на 
герой

III. 2. 
„Братчетата 
на Гаврош“ 
(Хр. Смир-
ненски)

Различава в „Братчетата на Гаврош“ и тълкува пре-
живявания, настроения, състояния на героя.
Познава значението на понятието мотив.
Обяснява значенията на конкретен мотив за тематич-
но-смисловото развитие в „Братчетата на Гаврош“.
Различава в „Братчетата на Гаврош“ словосъчетания, 
в които поне една от думите е употребена с пряко 
значение, а другата/другите – с преносно, и обяснява 
значението им за изграждането на смисъла на текста.

мотив

III. 3. „Се-
рафим“ (Й. 
Йовков)

Разпознава жанрови характеристики на разказа, 
проявени в „Серафим“. Различава и тълкува в „Се-
рафим“ контрастни действия на герои в сюжета. 
Обяснява значенията на характеристика на герой в 
„Серафим“.

В часовете за развиване на комуникативните компетентности в ком-
понента ЛИТЕРАТУРА се предвижда работа върху следните теми:

Теми Компетентности като очаквани  
резултати от обучението Нови понятия

Характеристика 
на герой

Създава в устна и в писмена форма харак-
теристика на герой с цел да: обясни на съ-
беседник мотивацията на героя за неговите 
действия и/или неговата сюжетна роля; из-
рази естетическата си представа за героя.
Спазва книжовни езикови правила.

Сбит преразказ Създава в писмена форма сбит преразказ 
с цел да информира някого, който няма 
достъп до текста, за сюжета и за героите на 
текста.
Спазва книжовни езикови правила.

сбит преразказ

Годишният брой часове за изучаване на учебния предмет БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА в VI клас е от 102 до 120 часа. Разпределението на 
часовете между компонентите Български език и Литература, както и между 
модулите в компонента Български език е по преценка на преподавателите.
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I. СТРУКТУРА И ПОДРЕДБА НА УЧЕБНИКА

1. СТРУКТУРАТА НА УЧЕБНИКА С ОГЛЕД НА УЧЕБНАТА 
ПРОГРАМА ПО БЕЛ ЗА 6. КЛАС

Учебникът по български език на авторски колектив в състав Весела Ми-
хайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева и Борислав Борисов и е създаден в 
съответствие с основната цел, която си поставя съвременното българско обра-
зование – да се развиват и усъвършенстват ключовите компетентности на уче-
ника. Съдържанието, заложено в учебника, отговаря на държавните стандарти 
за учебно съдържание преди всичко със своята насоченост към формиране на 
комуникативната компетентност на учениците. В учебната програма тези ком-
петентности са формулирани по следния начин:

1. Умения за общуване на чужди езици 
2. Дигитална компетентност 
3. Умения за учене 
4. Социални и граждански компетентности
5. Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

Както става ясно от текстовете, конкретизиращи всяка от тези компетент-
ности в приложената към програмата таблица, философията на нормативните 
документи, свързани с изучаването на български език, а оттук и философията 
в настоящия учебник издига като приоритет формирането, развиването и усъ-
вършенстването на способностите на ученика за учене, мислене, търсене на 
информация, успешна комуникация, адекватно себепредставяне и т.н. 

Компетентностите, които формира обучението по български език, са об-
вързани най-вече с успешната комуникация на ученика (напр. създаване на 
цялостно изказване, представяне на собствена гледна точка, защита на лично 
мнение, толерантно изслушване на чуждо мнение, умения за работа в екип, за 
осъществяване на контакти и т.н.). Ето защо учебната програма регламентира 
такъв образователен минимум, който осигурява формирането на зададените от 
целите на обучението компетентности.

При създаването на учебника авторският екип е воден от разбирането, че 
основният недостатък на досегашната практика в съвременното българско об-
разование като цяло и по отношение на изучаването на учебния предмет бъл-
гарски език в средното училище в частност, е разминаването между заявеното 
желание за прагматизиране на обучението, от една страна, и следването на тра-
диционния принцип в прогимназиалния етап да се изучават в минимизиран вид 

КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
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отделните езиковедски дисциплини, описващи различни равнища на езиковата 
система – фонетика, лексикология, морфология, синтаксис и т.н. Именно този 
подход е причина за недостатъчната функционалност на обучението по българ-
ски език. Негативно следствие от механичното пренасяне на академични знания 
в средното училище е репродуциране на наученото без достатъчен практически 
ефект за речевото развитие на учениците. 

Като се има предвид опитът, натрупан през последните десетилетия, беля-
зани от глобализацията в по-широк план и от методическите търсения в бързо 
променящия се съвременен свят, учебната програма по български език, утвър-
дена през 2016 г., дава възможност за реална положителна промяна на обуче-
нието по български език по посока на неговото прагматизиране. Програмата 
предвижда изучаването на основни езикови единици с акценти върху овладя-
ването на правоговорни, правописни и пунктуационни правила и върху фор-
миране на умения за тяхното прилагане. Заложено е специално внимание да се 
отдели на следните важни с оглед на прагматиката теми:

• Звукови промени в думата. Променливо Я
• Показателно местоимение
• Въпросително местоимение
• Относително местоимение
• Отрицателно местоимение
• Сегашно деятелно причастие
• Минало страдателно причастие
• Деепричастие
• Минало неопределено време
• Минало предварително време
• Бъдеще време в миналото
• Съюз. Междуметие. Частица
• Еднородни части в простото изречение
• Сложно съчинено изречение.

Важна характеристика на учебната програма, с която е съобразен учебни-
кът, e нейната насоченост към формирането и развиването на комуникативните 
компетентности на учениците, т.е. предпоставена е практическа работа, чрез 
която да се усъвършенстват уменията за възприемане и създаване на текстове 
от различни сфери на общуването.

По отношение на комуникативните компетентности в устното и в писменото 
общуване в 6. клас учебникът, следвайки духа на програмата, предлага методи-
чески възможности за усъвършенстване на уменията за:

• извличане, подбиране и синтезиране на информация от научен текст;
•  осмисляне на функционирането на различните типове реч – описание, по-

вествование, разсъждение, в научен текст;
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•  извличане, подбиране и синтезиране на информация от урочна статия за 
изпълнение на определена комуникативна задача;

• създаване в устна и в писмена форма на отговор на научен въпрос.

Учебникът следва стремежа на учебната програма по БЕЛ за 6. клас в обу-
чението да се поставят основите на системното изучаване на българския език 
в плана на парадигматиката и на синтагматиката. Шести клас е ключов за про-
гимназиалния образователен етап и е съвсем естествено в този клас да про-
дължи изучаването на класическите езиковедски дисциплини, чието начало е 
поставено в 5. клас – фонетика, лексикология, морфология и синтаксис, както 
и на относително по-новите за българското училище филологически дисципли-
ни, свързани с езиковата комуникация – социолингвистика, текстова лингвис-
тика и т.н.

В учебника са разработени всички посочени в програмата теми. В него са 
реализирани и някои иновационни стъпки, което може да се види отчетливо в 
начина, по който са обособени и вътрешно композирани отделните раздели. 

2. СТРУКТУРА И ПОДРЕДБА НА УЧЕБНИКА С ОГЛЕД   
НА АВТОРСКАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Водещи идеи
Авторската концепция е подчинена основно на разбирането, че в обучение-

то по български език трябва да се развива комуникативната компетентност на 
учениците. Това налага търсенето на решения за постигане на ефективност в 
тази посока. За целта при създаването на учебния комплект е: 

– създаден блок от уроци за рецепция и продуциране на текстове в пред-
видените от програмата жанрове (1. раздел);

– следван стремежът изучаваните по програма езикови единици и явления да 
бъдат представени през текста като основна комуникативна единица – за 
целта задачите върху всяка тема са обвързани с някакъв основен текст, като 
съзнателно са използвани различни по своите жанрови особености текстове от 
различни комуникативни сфери;

– изработена система от илюстрации, които подкрепят семантично пред-
видената за усвояване лингвистична информация – авторско решение, което 
е голямо предимство на учебника, като се имат предвид възрастовите особе-
ности на шестокласниците и абстрактният характер на предвиденото от прог-
рамата учебно съдържание. Съществена част от илюстрациите е подчинена 
на целта да направи по-леснодостъпна лингвистичната информация. Илюс-
трациите с такива функции преобладават в учебника и съпътстват много от 
темите. Чрез тях лесно може да бъдат осмислени например такива понятия 
като звукови промени в думата, части на речта, изменяеми и неизменяеми 
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части на речта, строеж на изречението, еднородни части, сложно съчинено 
изречение и т.н.

Основни раздели в учебника
Учебното съдържание е разработено в 20 урока, разпределени в четири раз-

дела:
– 1. раздел: ТЕКСТЪТ В ОБЩУВАНЕТО
– 2. раздел: ДУМИТЕ – ПРАВОПИС И ПРАВОГОВОР
– 3. раздел: ДУМИТЕ КАТО ЧАСТИ НА РЕЧТА
– 4. раздел: ДУМИТЕ КАТО ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО

В 1. раздел съзнателно са включени темите от учебната програма, които 
пряко кореспондират с основната цел на обучението по български език – фор-
миране и развиване на умения за възприемане и създаване на текст. В този 
раздел се актуализират и затвърдяват такива ключови понятия като речево об-
щуване, научен текст, термини, теза, аргумент и т.н. В 6. клас продължават 
в система да се използват основни понятия, свързани с дискурса, въведени в 
предходния клас:

● речева ситуация
● цел на общуването
● предмет на общуването
● тема на текста
● условия на общуването
● участници в общуването.

Сериозен акцент в уроците от раздела е поставен върху изясняването на по-
нятията термини „теза“ и „аргументи“ в научния текст. В духа на стандартите 
и на програмата в този раздел са представени и теми, чрез които се цели да се 
усъвършенстват уменията на учениците да извличат и обработват информация 
от текст на урочна статия. В уроците, посветени на изясняването на особенос-
тите на отговора на научен въпрос, се поставя акцент не върху традиционните 
общи препоръки, а върху алгоритми за работа – стъпка по стъпка се проследява 
какво трябва да направи ученикът, за да анализира пълноценно текст на урочна 
статия и сам да създаде успешен текст на отговор на научен въпрос. Казано 
с други думи, уроците от този раздел са структурирани така, че да развиват и 
аналитичните, и креативните способности на учениците.

Втори, трети и четвърти раздел разработват темите от системноезиковия 
курс.

Във 2. раздел са съчетани теми от фонетиката и морфологията, част от кои-
то са въведени в началния етап и в 5. клас. Този избор е обусловен от разби-
рането, че в 6. клас учениците са във възрастта, когато трябва да се затвърдят 
окончателно правописните им умения и навици, а тъй като основен принцип в 
българския правопис е морфемният принцип, целесъобразно е звуковите про-
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мени да се разглеждат на равнище морфема и дума. В този раздел, в контекста 
на изчерпателния преговор на вече изученото, е включена новата тема, предви-
дена от програмата – променливо Я. 

В 3. раздел са обединени предвидените по програма теми по морфология, 
свързани с различни класове думи и техни граматични характеристики. Про-
дължава изучаването на българските местоимения: показателни, въпросител-
ни, отрицателни, неопределителни; на причастията – сегашно деятелно и ми-
нало страдателно причастие и деепричастие; на българските глаголни вре-
мена – минало неопределено, минало предварително и бъдеще в миналото; на 
неизменяемите части на речта – съюз, междуметие и частица. 

Подходът при разработването на тези теми подготвя възможността в следва-
щия 4. раздел темите по синтаксис да обединят знанията за различните синтак-
тични позиции и за класовете думи с оглед взаимната връзка и зависимостите 
помежду им.

В 4. раздел се актуализира изученото в 5. клас за строежа на простото из-
речение, като акцентът е върху еднородните части и в частност – върху пунк-
туационните правила, свързани с тях. И тук изучаването на синтаксиса е тясно 
обвързано с изучаването на морфология. Съображенията за това обвързване са 
подсказани от логиката на самата езикова система, в която синтактичните пози-
ции се запълват с думи от определени класове, притежаващи точно определен 
набор от граматични признаци. Поставя се и началото на осмисленото изуча-
ване на различните видове сложни изречения, като в 6. клас ключова е темата 
Сложно съчинено изречение. Напълно съзнателно не са въведени традиционно 
представяните дотук в българската училищна практика видове сложни съчи-
нени изречения, класифицирани по семантични признаци – сложно съчинено 
съ единително, сложно съчинено противоположно, сложно съчинено раздели-
телно и сложно съчинено разнородно. Основанията за това са:

– от формална гледна точка – че новата учебна програма не предполага въ-
веждането на такава класификация;

– от научна гледна точка – че традиционната семантична класификация е 
твърде условна и противоречива и няма прагматична стойност за ограмотява-
нето на учениците. 

II. СТРУКТУРА НА УРОКА В УЧЕБНИКА

Структурно-композиционното изграждане на отделните уроци в настоя-
щия учебник е функционално. Уроците са разположени на два разтвора. (Из-
ключение прави само 10. урок (Неопределително местоимение. Относително 
местоимение), който заради по-големия обем информация, включена в него, е 
разположен на три разтвора.) Първият разтвор представя лингвистичната ин-
формация по съответната тема, а вторият е с практическа насоченост и съдър-
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жа задачи, проверяващи степента на усвоеност на предвидените по програма 
знания и умения. Основно предимство на избрания подход при поднасянето на 
научното съдържание и свързаните с него задачи е това, че:

•  е избегнато многословието – информацията е представена не чрез тради-
ционното описване на езиковите единици и явления в класическия прав 
текст, а чрез прекъснат текст, в който чрез таблици, схеми и алгоритми за 
работа се визуализира и обяснява научната информация;

•  са търсени възможности да бъдат избегнати абстрактните и в много случаи 
неясни и противоречиви традиционни дефиниции и вместо тях учениците 
да получат лесни за прилагане инструкции, които да подпомогнат осмис-
лянето на предвидените от програмата знания и овладяването на умения за 
разпознаване на различни езикови единици, за езиков анализ и прилагане 
на получените знания и умения при решаването на задачи, изискващи про-
ява на креативност;

•  е последователно проведен принципът да бъде демонстрирано проявле-
нието в текст на изучаваните езикови единици и явления, като за целта към 
всеки урок е включен текст за четене, върху който са поставени задачи от 
различен тип и с различна степен на трудност;

•  графичният дизайн и системата от илюстрации са семантично обусловени 
и подпомагат възприемането на информацията.

Всеки урок започва с кратък преговор на изучени понятия, чието актуали-
зиране е важно за осмислянето на новата информация. Преговорът, новите 
знания, както и допълнителната информация, съпътстваща всяка от темите, са 
обоз начени със съответните иконки, включени в една обща система и предста-
вени в Пътеводителя в началото на учебника. Това позволява учениците лесно 
да се ориентират в съдържанието на урока. Принципите на разполагането на 
информацията във всеки раздел ще бъдат по-подробно обяснени при предста-
вянето на отделните уроци.

В допълнителните колони към урочните статии е изведена най-вече полез-
на за практическите умения на учениците информация, която е представена в 
рубриките Важно, Допълнителна информация и Любопитно. 

Задачите предвиждат:
•  упражнения за анализ и разпознаване – при всеки урок с оглед на за-

ложените в него понятия (обикновено се анализират текстове, в които се 
разпознават понятията, изучени в съответния урок);

•  упражнения за продуциране на текстове по зададени параметри (ситуа-
тивни или езикови);

•  упражнения за трансформиране на отделни езикови елементи и на ця-
лостни текстове. 
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СПЕЦИФИКА НА ЛИНГВИСТИЧНАТА 
ИНФОРМАЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ 
КЪМ РАЗДЕЛИТЕ

1. РАЗДЕЛ: ТЕКСТЪТ В ОБЩУВАНЕТО

Отправна точка за избора на структурата на уроците в раздела е преди всич-
ко опитът в учебната практика. В нея през последните няколко десетилетия се 
говори за текст и дискурс (за речева ситуация с нейните елементи – участници 
в общуването, предмет и тема на общуването, цел на общуването и т.н.). Това 
обаче в повечето случаи се прави твърде самоцелно и формално. Разчита се 
най-вече на опита и интуицията на детето и задачите, които се поставят, са 
свързани преди всичко с това да се разпознаят сферите на употреба на един 
текст и най-общо да се назове стилът, в който е изграден той. Практически 
ефект обаче този подход няма, защото при него се омаловажава функциони-
рането на езика при изграждането на текста съобразно съответна реална рече-
ва ситуация. Не се отработват конкретни умения по посока повишаването на 
езиковата компетентност на учениците. Казано с други думи, не се достига до 
отговора на въпроса с какви езикови средства се постига успешното общуване.

В настоящия учебник са положени усилия да се постави акцент тъкмо върху 
езиковата реализация на текста в комуникацията. Именно това намерение опре-
деля логиката на структурно-композиционното оформяне на урочните статии. 
Принцип, който неотменно се следва в раздела, е във всеки урок да бъдат пред-
ставени както социокултурните аспекти на конкретните теми, така и езиковите 
особености при означаване на съответните елементи на текста, на участниците 
в общуването и т.н. 

Този раздел в най-голяма степен е насочен към предвидените в стандартите 
компетентности, свързани с устната и писмената реч на учениците. Със сил-
на практическа насоченост са разработени всички теми, насочени пряко към 
формирането на такива компетентности и залегнали в програмата. Новото в 
този дял е ориентацията на уроците към технологичните умения на учениците 
при възприемане и създаване на текстове. Стъпка по стъпка тези умения се 
отработват във всеки урок. Работата с алгоритми – инструкции за изпълняване 
на последователни стъпки, се налага с оглед възрастовите особености на де-
цата и е в зависимост от типа текст, върху който се работи в отделните уроци. 
Инстукциите за създаване на текстове са съпътствани от богат илюстративен 
материал, най-важната част от който са текстове образци за съответните жан-
рове. Прицел на вниманието в целия раздел са езиковите особености на учени-
ческите текстове за рецепция и продуциране. Уроците от този раздел трябва да 
се вместват между останалите уроци през цялата учебна година. Именно това 
е причината разделът да бъде в началото, а не в края на учебника. Учителят 
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неизбежно ще трябва да повтаря част от преподадения в началото на годината 
учебен материал опресняващо, когато учениците отново трябва да създават съ-
ответния по жанр текст.

За постигането на предвидените по програма резултати ще допринесе и под-
борът на автентични текстове, написани от деца на възрастта на шестокласни-
ците. Решението на авторите да включат в уроците такива текстове е продикту-
вано от разбирането, че те отразяват мисленето и по-общо – психичния живот 
на децата. Тези текстове са отворени към съвремието и към непосредствената 
житейска практика на учениците и приближават училището към реалното об-
щуване на шестокласниците.

ЛИНГВИСТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ 
КЪМ ОТДЕЛНИТЕ УРОЦИ ОТ РАЗДЕЛА

1. урок: Текстът в научното общуване

Лингвистична информация и методически насоки
В урока най-напред по достъпен начин е представена съществена информа-

ция за науката като сфера от човешкото познание и за основните характерис-
тики на научното общуване. Още тук вниманието се насочва към структурни-
те и езиковите особености на научния текст, като акцентът е върху основните 
структурни елементи на този тип текст – темата, тезата и аргументите. Важно е 
учениците още в началото на заниманията си с темата за научния дискурс и на-
учните текстове в частност да осмислят алгоритъма, който е добре да се следва 
при създаване на собствен научен текст. Усвояването на този алгоритъм ще е 
и предпоставка за пълноценната рецепция на аргументативни научни текстове, 
тъй като гаранция за адекватното извличане на смисъла от тях е извличането на 
авторовата теза и на аргументите, с които тя е подкрепена.

Езиковите особености на научния текст се конкретизират, като се изяснява 
връзката между термините – ключови думи в тях, и научните понятия, които те 
означават; поставят се акценти и върху други лексикални и граматични особе-
ности на научния текст (специфични глаголни изрази и именни словосъчетания, 
глаголни форми за сегашно време; съобщителни изречения по цел на общува-
нето и т.н.).

Интересна възможност за изява на учениците дава проектната задача на 
стр. 9. Представянето на откритите от учениците афоризми, които всъщност 
изразяват тези за знанието, както и аргументирането на откритите тези, ще 
постави всеки от говорещите в реална ситуация, изискваща спазването на пра-
вилата на публично говорене, от една страна, и предпоставяща спазването на 
структурно-композиционните изисквания към аргументативен текст – от друга 
страна.
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Решения на задачите
1. Текстът е научен, защото:
– речевата ситуация, при която е възникнал, е присъща за научната сфера 

на общуване – темата е от областта на науката история; целта, която си поста-
вя авторът, е предаване на научни знания; авторът на текста е учен историк; 
текстът е предназначен за хора, които се интересуват от история; текстът е от 
интернет, но категорично носи белезите на научния текст – ключовите думи са 
исторически термини; дава се специализиратна информация за Велики Прес-
лав; използвана е системата от глаголни форми с основно сегашно време, упот-
ребено предимно като сегашно историческо. 

Темата може да се формулира по следния начин: Велики Преслав – новата 
българска средновековна столица; подтемите са: Велики Преслав като нова 
културна столица; Устройство на новата столица; Велики Преслав като 
столица на християнска държава, управлявана от велик владетел.

2. В първата смислова част на текста (1. абзац) преобладава повествование; 
във втората смислова част (2. абзац) преобладава описание; в третата смислова 
част (3. абзац) преобладава разсъждение. Трябва да се направи извод, че в на-
учния текст намират приложение и трите типа реч.

3. Планът на текста може да се направи въз основа на изпълнението на  
1. задача:

Примерен вариант 1
1. Велики Преслав като нова културна столица
2. Устройство на новата столица
3. Велики Преслав като столица на християнска държава, управлявана 

от велик владетел.
Разбира се, добре е да се подчертае, че освен с номинативни изречения пла-

нът може да се направи и с въпросителни по форма изречения или пък със съ-
общителни глаголни изречения:

Примерен вариант 2
1. Защо Велики Преслав може да се нарече нова културна столица на 

България?
2. Какво е устройството на новата столица?
3. Защо Велики Преслав става символ на християнска държава, управля-

вана от велик владетел?

Примерен вариант 3
1. Велики Преслав може да се нарече нова културна столица на България.
2. Новата столица е построена като добре укрепена крепост.
3. Велики Преслав става символ на християнска държава, управлявана от 

велик владетел.
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4. Примерни отговори:
Призивът в стихотворението е отправен към всички българи.
Трябва да се върви към просвета, защото това е пътят, който гарантира бъ-

дещ възход на народа.
Книжовността е наречена сила, защото дава знание, а просветеният народ 

върви по-уверено по пътя на своето развитие. Науката е метафорично опреде-
лена като слънце, защото чрез нея се хвърля светлина върху въпросите, чиито 
отговори хората искат да знаят.

5. Възможно решение:
– за математиката: сбор, разлика, квадрат, триъгълник, числител, знамена-

тел, степен, обиколка, лице, радиус, окръжност и т.н.
– за географията: екватор, меридиан, паралел, океан, релеф, суша, води, по-

лезни изкопаеми, население, гъстота на населението, климат и т.н.
– за астрономията: звезда, мъглявина, Космос, светлинна година, съзвездие, 

черна дупка, астероид и т.н.

2. урок: Извличане и обработване на информация от урочна статия

Лингвистична информация и методически насоки
Урокът е с изцяло практическа насоченост. Необходимостта от наличието 

на тази тема в учебната програма и респективно – в учебниците, е продиктувана 
от самата училищна реалност. Възрастта на шестокласниците се характеризи-
ра с качествена промяна на мисленето, което става все по-абстрактно. Именно 
това обуславя мнението, че това е възрастта, в която ученикът може да започне 
да учи по-осъзнато, по-рационално.

Поради практическата насоченост на темата акцентът е върху алгоритъма, 
чието следване би направило по-ефективно ученето като мисловен процес. От-
кроени са три основни етапа, през които преминава този процес – подготвителен 
етап; етап на извличане на информация; етап на обработване на информацията.

Поместени са конкретни задачи, свързани с четири текста, които са откъси 
от урочни статии. Включена е и много полезна допълнителна информация, коя-
то би подпомогнала осмисленото учене. Част от нея е свързана с доизясняване 
на езиковите особености на научния текст. Полезни са и съветите за рационал-
но учене, адресирани към учениците.

Решения на задачите
1. Текстовете са обвързани съответно с:
– физика (текст 1): към тази предметна област насочват термините тела, 

вещества, свойства, форма, обем, маса и т.н.;
– история (текст 2): към тази предметна област насочва повествованието за 

отдавна отминали събития;
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– информатика (текст 3): към тази предметна област насочват термините 
компютър, системен блок, информация, хардуер, софтуер и т.н.;

– биология (текст 4): към тази предметна област насочват термините орга-
низми, фотосинтеза, растения, въглерод, въглехидрати, хранителни веще-
ства, растителноядни животни и т.н.

2. 
Текст 1:
– Тема: Физически свойства на телата
– Подтеми: Свойства на телата; Форма на телата; Обем на телата; 

Маса на телата.
Текст 2:
– Тема: История на писмеността
– Подтеми: Значение на писмеността; Писмеността на древните египтя-

ни; Писмеността на древните гърци.
Текст 3:
– Тема: Същност и принципи на действие на компютъра
– Подтеми: Устройство на компютъра; Софтуерът; Потребителският 

интерфейс.
Текст 4:
– Тема: Кръговратът при организмите
– Подтеми: Отделянето и усвояването на въглероден диоксид; Фотосин-

тезата като част от кръговрата; Разлагането на остатъците от расте-
нията и животните.

3. 
Текст 1:
тела, вещества, свойства, форма, обем, маса и т.н.
Текст 2:
писменост, Египет, знаци, пиктограми, думи, комбинации от звукове, 

древните гърци и т.н.
Текст 3:
компютър, системен блок, информация, хардуер, софтуер и т.н.
Текст 4: 
организми, фотосинтеза, растения, въглерод, въглехидрати, хранителни 

вещества, растителноядни животни и т.н.

4. Четирите текста са научни, защото:
– ключовите думи в тях са термини;
– и в четирите е използвана системата от глаголни форми с основно сегашно 

време, употребено като обобщено сегашно или като сегашно историческо; 
– и в четирите текста са използвани съобщителни изречения.
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5. В текст 1 се съчетават описание и разсъждение; в текст 2 преобладава 
повествование, съчетано с описание; в текст 3 доминира научното описание; в 
текст 4 се комбинират описание и разсъждение.

6. Таблицата може да се попълни така:

Теза Аргументи Изводи
Текст 1 Телата имат раз-

лични свойства
Формата е описание на външ-
ните му очертания.
Обемът показва каква част от 
пространството заема тялото.
Масата е свойството на телата 
да тежат.

Формата, обе-
мът и масата са 
свойствата, кои-
то характеризи-
рат телата.

Текст 2 Писмеността е 
едно от най-важ-
ните открития на 
човечеството

Писмеността на египтяните 
свидетелства за свойството ѝ 
да съхранява информация, коя-
то да се предава през времето.

Чрез писменост-
та се предава 
информация във 
времето и прос-
транството.

Текст 3 Компютърът е 
машина, чрез 
която автомати-
зирано се изпъл-
няват основни 
информационни 
дейности.

Чрез системния блок в компю-
търа се извършва съхранение и 
обработване на информацията.
Чрез компютърните езици 
компютърът може да изпъл-
нява последователно различни 
команди.
Потребителите разполагат с 
възможности да задават на ком-
пютъра различни команди. 

Компютърът 
дава възмож-
ност да  се 
съхранява и 
обработва ин-
формация, и е 
от изключителна 
важност за съв-
ременната кому-
никация.

Текст 4 В природата 
съществува кръ-
говрат на вещес-
твата.

Организмите отделят при ди-
шане въглероден диоксид.
Растенията при фотосинтеза 
превръщат въглеродния диок-
сид в кислород.
При разпада на организмите се 
образуват различни минерални 
вещества, нефт и природен газ.

Кръговратът 
на вещества-
та гарантира 
равновесието в 
природата.

7. Задачата дава възможност на учениците да изразят своите тези по поставе-
ните въпроси. При обсъждането на създадените от тях текстове би било добре 
учителят да постави акцент върху това, че тезата като структурен елемент от ар-
гументативния текст трябва да е такава, че да подлежи на аргументиране, т.е. на 
доказване и че когато авторът на такъв текст я конструира, добре е той да мисли 
крачка напред за това какви аргументи би привел, за да докаже правотата ѝ.
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3. урок: Отговор на научен въпрос

Лингвистична информация и методически насоки
Изяснена е същността на отговора на научен въпрос, след което в таблица 

едновременно са представени композиционните части и структурните елемен-
ти на този тип текст. Ако равнището на учениците позволява, учителят може 
да подчертае, че предложеният в учебника структурно-композиционен модел е 
най-разпространен, но не е единствен. Възможно е например (както това може 
да бъде видяно в уроците в много учебници) тезата да бъде изведена в заключи-
телната част на съчинение отговор на научен въпрос, след като последователно 
бъде развита аргументацията.

Представен е алгоритъм, включващ последователни стъпки, чието извървява-
не гарантира създаването на качествен текст. Ценно е това, че тези стъпки са не 
просто изброени, а към всяка от тях са приведени примери, така че учениците на 
практика да видят какво трябва да се направи във всяка от тях.

Ценна информация за структурните елементи на аргументативния текст и 
полезни съвети, насочени към устното представяне на отговор на научен въп-
рос, се съдържат на стр. 15.

Решения на задачите
1. Тезата е пряко изразена в първия абзац на текста: Има два начина на въз-

действие върху природата – положителен и отрицателен.

2. Доказателствената част е разположена във втория и в третия абзац. 
Най-съществените доводи на автора са: 

Полезното въздействие от страна на човека върху природата става чрез 
засаждане на растения и грижата за тях. По този начин чрез фотосин-
тезата се увеличават количествата кислород в околната среда, а както е 
известно, без кислород човек не може да живее. На фауната човек помага, 
като създава резервати и условия за оцеляване на някои животински видове, 
застрашени от изчезване. 

Човекът вреди на природата, като замърсява атмосферата, хидросфе-
рата и литосферата.

3. 

Твърдение Аргументи
Втори абзац Положителното 

въздействие е свър-
зано с подпомага-
нето на флората и 
фауната.

– засаждане на растения и грижата за 
тях; чрез фотосинтезата се увеличават 
количествата кислород в околната среда; 
– създаване на резервати и условия  за 
оцеляване на някои животински видове, 
застрашени от изчезване.
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Трети абзац Човекът вреди на 
природата, като я 
замърсява.

– построяване на заводи, използване на 
машини и моторни превозни средства, 
което води до замърсяване и вреди на 
природата.

4. Авторът на отговора на научен въпрос е успял убедително да защити 
своята теза, защото разсъжденията му са адекватни и са подкрепени с убеди-
телни примери.

5. Обобщението по темата е изложено в последния абзац на текста:
Човекът едновременно помага и вреди на природата. Когато помага, 

природата го възнаграждава щедро, когато ѝ вреди – тя го наказва. Без нея 
животът е невъзможен.

6. Учителят може предварително да насочи учениците си към подходящи 
източници на информация (от печатни или електронни издания) и може да ги 
подпомогне при планирането на устния отговор на научен въпрос.

7. Задачата дава възможност изцяло да се приложат усвоените знания и уме-
ния, свързани с аргументативния тип текст и по-специално – с отговора на на-
учен въпрос. Напълно съзнателно е дадена възможност за избор, тъй като се 
предполага, че учениците ще бъдат по-мотивирани да изпълнят задачата пъл-
ноценно, ако темата, по която работят, представлява интерес за тях. От голямо 
значение е да бъдат обсъдени текстове по различните теми, за да се получи 
обмен на идеи и да се затвърдят разбиранията на учениците за аргументативния 
тип текст.

2. РАЗДЕЛ: ДУМИТЕ  –  ПРАВОПИС И ПРАВОГОВОР

Специфика на лингвистичната информация и общи методически насоки
В този раздел уроците са само три, като първият е преговорен, а третият 

– обобщителен. Причината за това е, че единствената тема, пряко засягаща 
правописа и правоговора, която е включена в програмата за 6. клас, е темата 
за променливо Я. В уроците от раздела са съчетани теми от морфематиката, 
фонетиката  и правописната норма. Акцентът пада върху двете страни на дума-
та – морфематичната и звуковата. Избраният комплексен подход, обединяващ 
знания по фонетика и морфематика, както и знания за звуковите промени в 
думите и произтичащите от това правописни проблеми, има добра практическа 
приложимост с оглед на програмата и позволява по-пълноценното и леко ос-
мисляне на звуковите промени в думите и т.н.

Уроците в раздела са разработени с оглед на разбирането, че в 6. клас уче-
ниците са във възрастта, когато трябва да затвърдят правописните си умения 
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и навици. Като се има предвид, че основен принцип в българския правопис е 
морфематичният, целесъобразно е звуковите промени да се разглеждат на рав-
нище морфема и дума. Важно е учениците по практически път да стигнат до 
извода, че правописните проблеми в българските думи най-често се появяват 
на морфемната граница (при съгласните) и в слаба позиция – когато гласните 
звукове не са под ударение. Това би ги мотивирало да прилагат уменията си за 
морфемен анализ с цел проверка на правописа.

При овладяването на умения за морфемен анализ е важно учениците да бъ-
дат приучени да следват предложения в учебника за 6. клас алгоритъм, т.е. да 
откриват последователно, правейки съответните проверки: 1) корена; 2) пред-
ставката (или представките); 3) определителния член и 4) окончанието (ако ги 
има), а едва накрая – 5) наставката (или наставките). Откриването и определя-
нето на наставките в думите в най-голяма степен затруднява учениците, тъй 
като в много случаи вследствие на историческия развой на езика те се проявя-
ват в различни варианти. Ето защо на този етап от обучението от шестоклас-
ниците не бива да се изисква стриктното разчленяване на наставките в думи, в 
които те са повече от една. 

В хода на осъществяването на морфемен анализ вероятно учениците ще се 
натъкнат и на случаи, в които коренът на думата се проявява в различни вари-
анти в нейни форми или в други сродни думи. Добре е учителят да подпомогне 
учениците при морфемния анализ на думи с такива корени (напр. -пир-, -пор-, 
-пр- в сродните думи спирам, опора, подпра или -град- и -гражд- в сродните 
думи градски и гражданин), за да преодолеят те своята несигурност, когато 
самостоятелно решават подобни задачи.

Известни затруднения учениците може да изпитат и при осмислянето и раз-
граничаването на явленията омонимия и многозначност. Препоръчително е в 
процеса на работата учителят да използва максимално чисти и ясни примери, за 
да се избегнат колебания и грешки.

ЛИНГВИСТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ 
КЪМ ОТДЕЛНИТЕ УРОЦИ ОТ РАЗДЕЛА

4. урок: Звукови промени в думата

Лингвистична информация и методически насоки
Актуализирани са важни за темата понятия, изучени още в началния етап: 

корен, представка, наставка, окончание, определителен член. Припомня се 
и понятието сродни думи. В урока се въвеждат родовото понятие морфема и 
видовете морфеми, конституиращи модела на българската дума. Припомня се 
и подялбата на морфемите на словообразуващи и формообразуващи. 

В този урок задължително трябва да се преговори морфемният модел на ду-
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мата, въведен в 5. клас. Използването на електронния вариант на учебника би 
позволило вниманието да се концентрира върху различни важни детайли от ин-
формацията и върху включените в урока примери. 

Тъй като урокът изцяло е преговорен, добре е да се преговори алгоритъмът 
за морфемен анализ. Той трябва да започва с откриване на корена, а след това  
– и на представката  – тези морфеми учениците откриват най-лесно. В следва-
щите стъпки се препоръчва морфемният анализ да продължи от дясно наляво, 
т.е. с откриването на формообразуващите морфеми – определителния член и 
окончанието (ако ги има в думата). Едва в последната стъпка се открива настав-
ката (една или повече), като ако в думата се съдържа повече от една наставка, 
не е задължително учителят да изисква от учениците да ги отделят, защото в 
много случаи това би ги затруднило.

Припомнени са основни случаи, свързани с  колебания в правописа и изуча-
вани в началния етап и в 5. клас:

– подвижно „ъ“;
– непостоянно „ъ“;
– двойно „н“;
– двойно „т“. 
Важно е още в началото на часа, в който се преподава урокът, учителят да 

мотивира учениците да работят активно, като обоснове важността на изуча-
вания материал, обяснявайки същността на морфемния правописен принцип, 
приет като основен за българския правопис. Може да се провокира и кратка 
дискусия по въпроса защо е важно човек да пише грамотно. 

Решения на задачите
1. 
умълчаните – млъкна
повъртя – врътвам
кълбо – клъбце
жълти – жлътвам се
дългата – длъгнест
гърба – гръбнак

2.
блажени  ←  блажен
уверено  ←  уверен
преждевременно ←  преждевременен

3. 
Думи с -НН- Думи с -Н-

есенна, лунна, каменна, странна, 
старинна

фина, рождена, свещена, писмена, 
леност
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4. 
сладосТна  ←  сладосТен 
корен: слад
наставка: ост
наставка: н (от –ен)
окончание: а

Сродни думи: сладък, подсладен, подслаждам.
Думи с наставка –ост: радост, хубост, милост, честност, дързост.

5. Думите с представки от първия абзац са: догаряше, стопляше, умълчани-
те, прохода, потъне.

Други думи с тези представки:
до-: достигам, довършвам, дописвам;
с-: сбор, сдружение, свиждане;
у-: усложнен, удивен, указвам;
про-: пропускам, проверка, продължавам;
по-: попълвам, постигам, понасям.

6. Думите, съставени само от корен, в първия абзац са: 
– цял – цялост, цялостен, цялостност, цял-целеничък, целодневен, целого-

дишен;
– ден – дневен, денонощие, денонощен, дневник, целодневен;
– бръшлян – бръшлянов.

7. Корените на думите са както следва: 
– тишина – тих, притихвам, утихвам;
– прошка – простя, опростя, прощавам;
– приближи – близък, приближавам, близост;
– мъчеше – мъка, мъчение, мъчен.

8. 
Някога, преди много години, живял стар беден рибар, който имал жена 

и две дъщери. Всеки ден той отивал край морето да лови риба, но никога не 
хвърлял мрежата повече от четири пъти.

Веднъж рибарят отишъл на морския бряг, снел торбата от рамото си 
и хвърлил мрежата във водата. Като почакал някое време, той затеглил 
мрежата към брега, но тя била много тежка и беднякът едва я измъкнал 
навън. Зарадвал се старецът, че е хванал богат улов, но като погледнал в 
мрежата, що да види – в нея вместо риба имало един магарешки скелет. 
Учудил се рибарят, извадил магарешкия скелет, изцедил мрежата и пак я 
хвърлил във водата. Почакал малко и отново затеглил, но тоя път мрежата 
била още по-тежка. С голяма мъка я изтеглил рибарят на брега, но и сега 
вместо риба намерил една голяма делва, пълна с пясък и тиня. Бедният ста-
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рец въздъхнал и за трети път хвърлил мрежата във водата. Но когато след 
дълги усилия отново я издърпал, мрежата била пълна с парчета от глинени 
съдове, камъни и стъкла.

5. урок: Звукови промени в думата. Променливо Я

Лингвистична информация и методически насоки
Урокът може да започне с припомняне на изучените дотук звукови промени 

във формите на някои думи и в сродни думи. Може да се актуализират знани-
ята за обеззвучаване и озвучаване на съгласни звукове, за редукция на гласни 
звукове. Акцентът обаче трябва отново да падне върху непостоянното „ъ“ и 
подвижното „ъ“ .

Темата за променливо Я е единствената тема в шестокласната програма, 
която пряко кореспондира с правоговорната и правописната норма. Най-напред 
по практически път е изяснена същността на явлението, а след това синтези-
рано и с много примери са представени ситуациите, в които променливото Я 
преминава в „е“.

Систематизирани са някои изключения от правилото за променливо Я. 
Шеговитите илюстрации биха подпомогнали осмислянето на явлението, а 

също и дублетността.

Решения на задачите
1. Думите за проверка са както следва:
сняг – снегове; спрели – спрях;
преспите – пряспа; крещи – крясък;
успях – успели; забележката – забелязвам;
места – място.

2. Думите с променливо Я в последния абзац са:
отбеляза – отбележа; мястото – местен;
цвят – цветове; смях – смешен;
най-големият – голям; снеговалеж – сняг.

3. Повтарящата се дума с променливо Я в текста е представена с две форми 
– места и мястото. Във формата „места“ Я се променя в „е“, защото не е под 
ударение.

4. Думите с дублетни форми в текста са пряспа/преспа и място/место.

5. Причастните форми са както следва:
– на крещя – крещял, крещяла, крещяло, крещели (форми на минало свър-

шено и минало несвършено деятелно причастие); крещейки (деепричастие);
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– на успея – успял, успяла, успяло, успели (форми на минало свършено дея-
телно причастие); успеел, успеела, успеело, успеели (форми на минало несвър-
шено деятелно причастие).

6. Сродни думи на смях:
– с Я – разсмял, разсмян, осмял, осмян, засмян, присмял се; 
– с „е“ – смея се, засмея се, изсмея се, посмея се, надсмея се, смешка, сме-

шен, смехотворен, смешник, посмешище.

7. Женски имена, сродни на „сняг“, са Снежана, Снежа, Снежина, Снеж-
ка. В тях Я преминава в „е“, защото е пред съгласния звук „ж“.

8. 
Край речица на полянка Мързелан и Мързеланка си живели във къщурка, 

ниска като костенурка. Ала дъжд ли се извий – къщичката ще ги скрий, зимна 
буря ли завей – в къщи ален огън грей.

Имали си две козици с бели пухкави брадици. Кротко те в кошарата вре-
щели, с ясен звън ги веселели, хранели стопаните с попара, щом тревицата 
покара.

Късно сутрин Мързелан дръпвал вехтия юрган и побутвал Мързеланка:
– Ставай, пиле, стига нанка!
Но невястата кротува и се прави, че не чува.

9. Предполага се, че в съчиненията си учениците ще са употребили думи с 
променливо Я, и затова си струва да им бъде поставена допълнителна задача да 
подчертаят тези думи, както и други думи с правописни особености, и да обяс-
нят правоговора и правописа им.

6. урок: Звукови промени в думата (Обобщение)

Лингвистична информация и методически насоки
И този урок е насочен към изучените дотук звукови промени във формите 

на някои думи и в сродни думи. Причината за това е, че именно в 6. клас се 
затвърдяват и окончателно се автоматизират правописните навици на уче-
ниците. В процеса на решаването на задачите отново може да се актуализи-
рат всички предвидени до този момент правописни и правоговорни правила, 
като, разбира се, акцентът трябва да се постави върху думите с променливо 
Я, доколкото именно това е новото езиково явление, с което учениците са се 
запознали в 6. клас.

В урока е поместен откъс от Йовковия разказ „Серафим“, който дава отлич-
на възможност да се осмислят и упражнят усвоените книжовноезикови правила.
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Задачите в по-голямата си част са свързани с изследователска работа от 
страна на учениците върху този текст. 

Решения на задачите
1. Думите с променливо Я в текста са:
седнал – сядам; сянка – сенки; лято – летен; навлякъл – навлекли; бяха – 

беше; големи – голям; избелели – избелял; разноцветни – цвят; рядка – редки; 
всяка – всеки; места – място.

2. Думите с подвижно „ъ“ в текста са:
се връщаха – върна; кърпено – кръпки (и двете думи са употребени в текста); 

окърпеното – кръпки; продължаваше – длъгнест.

3. Сродните думи с подвижно „ъ“ – кърпено („ъ“ е пред „р“, защото след 
съчетанието има 1 съгласен звук) и кръпки („ъ“ е след „р“, защото след съчета-
нието има 2 съгласни звука). 

4. Думите с представка без- са безбройните и беззвучно.
   без      –   брой  –     н     –      и       –       те
(предст.)  (корен)  (наст.)   (оконч.)   (опр. чл.)

    без      –   звуч   –    н     –     о
(предст.)  (корен)  (наст.)   (наст.)   

5. В никоя от формите на тези думи за множествено число съмнителният 
гласен звук от последната сричка не изпада:

дрипав – дрипави; окъсан – окъсани; седнал – седнали; изпаднал – изпад-
нали.

6. Възможно решение:
сняг: снежинка, снежен, снеговалеж, снеговит, заснежен, снежнобял, 

Снежко, Снежана, Снежина, Снежа;
бял: белота, белина, побелял, избелял, избеля, белвам се, белка, белезникав, 

Белчо, Белица;
цял: цялост, цялостен, цялостност, цял-целеничък, целодневен, целогоди-

шен; 
грях: грешка, греховен, грешник, безгрешен, сгрешен, погрешен, грехопаде-

ние, прегрешение;
дял: деля, деление, делител, подялба, разделител, раздяла, делитба.

7. 
Фют и Ян Бибиян нощуваха в една запустяла воденица, недалеч от града. 

В нея те се прибираха рано, още при залез-слънце, свиваха се в един ъгъл, 
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гдето бяха си поставили малко слама, и спяха сладко, докато изгрее слънцето, 
защото и двамата се уморяваха твърде много след дневното безцелно скитане, 
което, макар че им правеше голямо удоволствие, пак ги съсипваше.

На родителите на Ян Бибиян, макар и да бяха вдигнали ръка от сина си, 
пак им беше жално за него. Те мислеха да го накажат със своето престорено 
равнодушие, та по този начин да го вразумят, та той така, сам по себе си, да 
влезе в правия път.

3. РАЗДЕЛ: ДУМИТЕ КАТО ЧАСТИ НА РЕЧТА

Специфика на лингвистичната информация и общи методически на-
соки

Уроците в този раздел са разработени така, че към осмислянето на отделни-
те класове думи, които по силата на десетилетна училищна традиция се наричат 
„части на речта“, се пристъпва на основата на познанията и опита на учениците, 
формирани в началния етап на образованието и в 5. клас. Би трябвало, когато 
започват да изучават предвидените от програмата за 6. клас теми по морфоло-
гия, у тях да е формирано понятие за основните изменяеми части на речта – съ-
ществителни, прилагателни и числителни имена, глаголи (вкл. някои нелични 
глаголни форми – минало свършено и минало несвършено деятелно причастие), 
някои местоимения (лично, възвратно лично, притежателно, възвратно прите-
жателно). В 5. клас би трябвало да са  усвоени и знания и умения, свързани с 
някои неизменяеми части на речта (наречие и предлог). 

Не е изключено обаче поради възрастовите особености на учениците и все 
още недостатъчната степен на развитост на абстрактното им мислене, както и 
поради буквалното възприемане на смисъла на дефиниции, които по традиция 
битуват в българското училище, немалко от тях да се колебаят при опреде-
лянето на принадлежността на някои пълнозначни думи към съответния клас. 
Така например, ако учениците са приучени да определят глагола като име на 
действие, твърде възможно е да причислят бягане, скачане, рисуване и т.н. като 
глаголи. Това е грешка, която може да бъде допусната спрямо всички отгла-
голни съществителни имена. По същите причини шестокласниците може да се 
затруднят да класифицират правилно абстрактните съществителни имена, кои-
то не назовават предмети в буквалния смисъл на думата (напр. любов, страх, 
чувство, сила и т.н.). Подобни грешки може да се допускат и във връзка с други 
части на речта.

Ето защо е необходимо изучаването на частите на речта в 6. клас да започне 
с преговор, като акцентът при припомнянето на изучените в началния етап и в 
5. клас части на речта се постави не върху повтарянето на запаметени дефини-
ции, а върху осмислянето на факта, че думите, принадлежащи към един клас, 
имат общ набор от граматични признаци, по който се отличават от думите от 
другите класове. В този смисъл добре е учениците да се приучат да разпознават 
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думите като части на речта не по семантични, а по формални белези, например:
•  съществително име – дума, която има постоянен род (т.е. не се изменя по 

род), изменя се по число и може да се членува;
•  прилагателно име – дума, която се изменя по род и число и може да се чле-

нува;
• глагол – дума, която се изменя по лице, число и време;
•  местоимение – дума, която замества съществително, прилагателно или 

числително име, и т.н.

Промяната на перспективата от дефинитивно представяне на езиковите еди-
ници към проследяване на техни проявяващи се в речевата практика белези ще 
подпомогне не само осмислянето на същността им и уменията на учениците да 
ги разпознават, но и формирането на умения от по-високи когнитивни равнища. 

Ключови теми по морфология в програмата за 6. клас са:
• показателно местоимение;
• въпросително местоимение;
• отрицателно местоимение;
• неопределително местоимение;
• относително местоимение;
• сегашно деятелно причастие;
• минало страдателно причастие;
• минало неопределено време;
• минало предварително време;
• бъдеще време в миналото;
• съюз;
• частица и междуметие.

Подборът на тези теми позволява към усвояването им да се приложи функ-
ционален подход, т.е. изучаването им да бъде не самоцелно, а с оглед на кон-
кретната речева практика на учениците и на стремежа да се постави началото 
на осъзнато овладяване на граматичната  норма. 

ЛИНГВИСТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ 
КЪМ ОТДЕЛНИТЕ УРОЦИ ОТ РАЗДЕЛА

7. урок: Показателно местоимение

Лингвистична информация и методически насоки
Този урок е естествено продължение на серията от уроци, предвидени за 

изучаване в 5. клас и свързани с българските местоимения. Отправна точ-
ка за осмисляне на новия вид местоимение трябва да бъде акцентът върху 
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това, че местоименията заместват имена, именни словосъчетания и цели из-
речения. Би било добре учениците да осмислят, че местоименията за разлика 
от пълнозначните назоваващи думи (съществително име, прилагателно име, 
числително име и глагол) не назовават, а само означават предмет, признак 
или действие. За целта в началото на часа може да се направи любопитен опит 
игра – учителят съобщава на учениците, че е избрал предмет, който се намира 
в класната стая, но няма да го назове, а ще го замести с лично местоимение, 
което ще съобщи на глас; учениците трябва да познаят кой предмет е избрал 
учителят. Съвсем нормално е учениците да започнат да изброяват множество 
предмети, които може да бъдат означени с личното местоимение, произнесе-
но от учителя. Така например, ако е произнесена думата той, с тази форма на 
личното местоимение би могло да са означени всяко от момчетата в класната 
стая, чинът, подът, шкафът, прозорецът и т.н. След тази въвеждаща игра е 
добре да се подчертае, че класът на местоименията е твърде разнороден и 
включва 10 вида местоимения. 

След началния преговор на изученото за местоименията в урока се поставя 
акцент върху същността на показателните местоимения, като важно е да се от-
кроят двата случая, когато те се употребяват:

• с цел да бъдат посочени лица, предмети и признаци;
•  с цел да насочи към дума, словосъчетание или изречение от предходен или 

следходен текст.
Правят се важни уточнения, свързани с разновидностите на показателното 

местоимение; с условията, при които то се употребява, както и с разграничава-
нето на форми, подходящи да се използват във всяка ситуация, и форми, които 
са силно разговорни. 

За да се онагледи лингвистичната информация, добре е да се използва таб-
лицата на стр. 33. Важно е да се постави акцент и върху това каква служба в 
изречението изпълняват показателните местоимения, като се работи върху кон-
кретни примери, както и да се открои функцията им на конектори, чрез които се 
поддържа тематичната свързаност на текста. 

Решения на задачите
1. Таблицата трябва да се попълни така:

Форми 
на показат. 

мест.

Форми 
на лично 

мест.

Форми
на притеж. 

мест.

Форми 
на възвр. 

лично мест.

Форми на
възвр. при-
теж. мест.

такова
този
тази
това
тия
тази

нея
тя
я
ù
ù

ù
нейни

си си
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2. Словосъчетанията, в които показателно местоимение е съгласувано опре-
деление, са:  този край, тази сплетница, тия (нейни) ходове, тази вест.

3. Примерно решение:
Тази книга е толкова (= много) интересна!
Толкова (= много) ми се иска да отидем на море!
Тя има толкова (= много) приятели – все някой ще ù помогне.

4. 

Този час продължава цяла вечност.

Този ми харесва най-много.

Не говорят за този.

Аз не познавам този.

Учениците трябва да достигнат до извода, че показателното местоимение 
може да заема синтактичните позиции, които заемат заместваните от него думи 
и словосъчетания. 

5. Примерно решение:
Това изненада всички. 
(подлог) 

Това решение изненада всички.
(съгласувано определение)

Онова ми харесва.
(подлог) 

Онова яке ми харесва.
(съгласувано определение) 

6. Словосъчетанията, които съдържат показателни местоимения, са тоя 
град, тоя ден, оня мраз.

Местоименните форми тоя и оня в контекста на стихотворението са антони-
ми и именно затова подсилват неговото послание – че за любовта няма граници 
нито във времето, нито в пространството, защото тя заличава разликата между 
„сега“ и „тогава“, между „тук“ и „там“.



38

8. урок: Въпросително местоимение

Лингвистична информация и методически насоки
Методически урокът е аналогичен на урока за показателното местоиме-

ние. Най-напред вниманието се насочва към петте вида местоимения, които са 
сродни думи и шеговито може да се определят като първи братовчеди, защото 
имат един и същ корен. Този факт позволява вниманието да се стесни и да се 
насочи към въпросителните местоимения, чиито производни са останалите 
четири вида – отрицателното, неопределителното, обобщителното и относи-
телното местоимение. Чудесна възможност да се осмисли това е дадена от 
илюстрациите.

В таблици са представени формите на въпросителните местоимения и е от-
кроена най-съществената особеност на въпросителните местоимения за лица 
– че те имат две форми за мъжки род: кой и кого Тези форми в урока са пред-
ставени съответно като форма за подлог и форма за допълнение. След изясня-
ването на тази особеност на личното местоимение за лица подходящо е да се 
изпълни задача 5, която позволява да се затвърди умението на учениците да 
прилагат на практика книжовноезиковото правило за употребата на формите 
„кой“ и „кого“. Учителят може да препоръча на учениците още едно леснопри-
ложимо практическо правило – заместването на въпросителното местоимение 
за лица с формите на личното местоимение той и него: 

 – ако при заместване с формата той смисълът на изказването остава норма-
лен, това означава, че трябва да се употреби формата кой; 

– ако при заместване с формата него смисълът на изказването остава норма-
лен, това означава, че трябва да се употреби формата него. 

Представена е информация за службата на въпросителните местоимения в 
простото и в сложното изречение. 

Решения на задачите
1. Таблицата трябва да се попълни така:

Форми 
на въпрос. 

мест.

Форми 
на лично 

мест.

Форми 
на пока-
зат. мест.

Форми 
на притеж. 

мест.

Форми 
на възвр. 

лично 
мест.

Форми
на възвр. 
притеж. 

мест.
кой
чий
колко
какво
какъв
как (мест. 
наречие)

те
тях
мен
ги
той

такива
ония
тая 
оная
тоя

моето
ми
моя

си
себе си

си (два 
пъти)



39

2. 
кой – въпросително местоимение за лица и предмети, м.р., ед.ч.
чий – въпросително местоимение за притежание, м.р., ед.ч.
колко – въпросително местоимение за количество, не се изменя по род и число
какво – въпросително местоимение за признаци, ср.р., ед.ч.
какъв – въпросително местоимение за признаци, м.р., ед.ч.
как – местоименно наречие за начин, не се изменя по род и число

3. Всички изречения, които трябва да се препишат според условието, ще са 
въпросителни по цел на общуването и затова трябва да завършват с въпроси-
телен знак:

Кой в моето царство е достоен да заема тая или оная длъжност?
Чий ум е на мястото си?
Колко струва всеки от поданиците ми?
Какъв е тоя плат?
Как върви работата?

4. Синтактичният анализ, който се изисква според условието на задачата, 
може да се представи и в таблица:

Сказуемо Подлог Допълнение Обстоятелствено 
пояснение

ще помогне кой на Иван; 
за (домашната – опр.) 
работа

седи Иван до кого в час (по матема-
тика – опр.)

ще посрещат Ø кого днес; 
в училище

разглежда комисията (чий – опр.) проект в момента
ще продължи срещата с директора колко

5. Правилните форми са:
Кой от вас е ходил в Пловдив?  Чии са тези обувки?
От кого да поискам маркер?  Чии резултати са най-високи?
Кого предпочитате за компания?  Чий бележник липсва?
Кой най-добре говори английски?  Чии тетрадки ще вземете?
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6. Таблицата би следвало да изглежда така:

Словосъчетания със специална 
бройна форма Словосъчетания с форма за мн.ч.

колко лъва
колко шкафа
колко предмета

колко войници
колко участници
колко герои

9. урок: Отрицателно местоимение

Лингвистична информация и методически насоки
Методически урокът е аналогичен на урока за въпросителното местоимение. 

Независимо че вече е поставен акцент върху родството между въпросителното, 
отрицателното, неопределителното и относителното местоимение, добре е вни-
манието на учениците отново да се насочи към този факт. След това се изяснява 
същността на отрицателните местоимения. 

Представени са формите на видовете отрицателни местоимения и са посоче-
ни техни особености, свързани с употребата им. Чрез примери са демонстрира-
ни възможностите за участието им в строежа на изречението – в позицията на 
подлог и допълнение и като определение. Именно през синтактичния строеж на 
изречението е обяснена книжовноезиковата норма за употребата на формите 
никой и никого.

Решения на задачите
1. Таблицата трябва да се попълни така:

Форми на отрицат. 
мест.

Форми на 
личното мест.

Форми на 
притеж. мест.

Форми на 
показат. мест.

никой
ничие
никого
никакъв
никакво
никак (мест. наречие)

нея
ги
тях

им
нейни
ù

това
тези
това

2. 
никой – отрицателно местоимение за лица и предмети, м.р., ед.ч.
ничие – отрицателно местоимение за принадлежност, ср.р., ед.ч.
никого – отрицателно местоимение за лица и предмети, м.р., ед.ч.
никакъв – отрицателно местоимение за признаци, ср.р., ед.ч.
никакво – отрицателно местоимение за признаци, ср.р., ед.ч.
никак – отрицателно местоименно наречие
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3. Синтактичният анализ на изреченията може да се представи и в таблица 
по следния начин:

Сказуемо Подлог
не помръдваше никой
не трепваше (ничие – определение) лице

4. 
Никой не вярва в съществуването на чудеса.
Никой не знае за случилото се.
Никой не носи необходимите материали.
Никой не очаква появата му на тържеството.

5. Отрицателните местоимения, използвани в текста, са нищо и никакъв. 
Нищо е определение в изразите човече от нищо, уста от нищо, дрехи от 
нищо, шосе от нищо, мишка от нищо, страна от нищо, мустаци от нищо, 
нокти от нищо и обстоятелствено пояснение в израза се обувало в нищо. Ни-
какъв е определение в израза никакъв вкус.

Многократната употреба на отрицателните местоимения в текста насочва 
към това, че става дума за една фантастична история, и усилва комичния ефект.

6. 
Нямам ничии данни.
Ничий баща не би допуснал това.
Не нося ничий бележник.
Не са получени ничии молби.

10. урок: Неопределително и относително местоимение

Лингвистична информация и методически насоки
Методически урокът е аналогичен на урока за въпросителното и отрица-

телното местоимение. И в този урок, независимо че вече е поставен акцент 
върху родството между въпросителното, отрицателното, неопределителното и 
относителното местоимение, добре е вниманието на учениците за пореден път 
да се насочи към този факт. След това последователно се изяснява същността 
на неопределителните и на относителните местоимения. Двете местоимения са 
представени в един общ урок – в два последователни разтвора, тъй като семан-
тиката и функционирането им в речта им позволяват да се съпоставят и осмис-
лят по-добре. 

И в двата последователни разтвора е изяснена същността и са представени 
формите на видовете неопределителни и относителни местоимения. Откроени 
са и най-съществените особености, свързани с употребата им. 
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Чрез примери са демонстрирани възможностите за участието им в строежа 
на изречението – в позицията на подлог и допълнение и като определение – съг-
ласувано и несъгласувано. Именно през синтактичния строеж на изречението е 
обяснена книжовноезиковата норма за употребата на формите някой и някого, 
който и когото.

Решения на задачите
1. Местоименните форми в текста може да се включат в следната таблица:

Форми 
на неоп-
редел. 
мест.

Форми 
на от-
носит. 
мест.

Форми 
на въп-
росит.
мест.

Форми 
на лич-

ното
 мест.

Фор-
ми на 

притеж. 
мест.

Форми 
на възвр. 

прит. 
мест.

Форми 
на показ. 

мест.

някакви
нечий
някой
нещо 
някого
някакъв
няколко

които
който
чийто
колкото 
което

какво ми
мен
ме
него
те
то

неговият 
ти

си това

2. 
някакви – неопределително местоимение за признаци, мн.ч.
нечий – неопределително местоимение за принадлежност, м.р., ед.ч.
някой – неопределително местоимение за лица и предмети, м.р., ед.ч.
нещо – неопределително местоимение за предмети и животни, мн.ч.
някого – неопределително местоимение за лица, м.р., ед.ч.
някакъв – неопределително местоимение за признаци, м.р., ед.ч.
няколко – неопределително местоимение за количество
които – относително местоимение за лица и предмети, мн.ч.
който – относително местоимение за лица и предмети, м.р., ед.ч.
чийто – относително местоимение за принадлежност, м.р., ед.ч.
колкото – относително местоимение за количество
което – относително местоимение за лица и предмети, ср.р., ед.ч.

3. Изразите, в които неопределителни местоимения поясняват съществител-
ни имена, са: 

– някакви въпроси; нечий съвет; някакъв друг свят; няколко думи.

4. Относителните местоимения в текста се отнасят към следните съ-
ществителни:

които – към въпрос (1. изречение); който – към свят (9. изречение); чийто 
– към свят (10. изречение); което – към нещо (12. изречение).
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Акцентът при обяснението на пунктуацията на тези изречения трябва да 
бъде върху това, че в тях относителните местоимения участват като сигнали за 
началото на съставящи прости изречения и запетаята пред тях всъщност ограж-
да отляво тези изречения.

5. Местоименията в откъса са: колкото, толкова, някаква, няколко, някого, 
нещо, ни; местоименните наречия са: някога, някъде.

Местоименното наречие някога има ключов смисъл в стихотворението. 
В текста на цялата творба местоименното наречие някога насочва към това, 

което преживява лирическият говорител в момента на своята изповед – една от-
минала любов е останала за него много назад (някога) в миналото и той, от една 
страна, сякаш я е забравил, но от друга – тя е оставила в душата му незаличими 
спомени; той обаче вярва и се надява, че любовта отново ще озари живота му 
със своята светлина. До този извод може да се достигне въз основа на наблюде-
ния върху целия текст на творбата:

Някога, някога 
толкова някога 
колкото девет лета 
на някаква уличка 
с няколко думички 
спря ме веднъж любовта.
Беше наистина  
толкова истинска 
колкото може да е 
слънцето весело, 
старата есен, 
старото тъжно небе.
Весели есенни кестени блеснали 
ръсеха светли следи. 
Златни, квадратни, невероятни – 
изгряваха вредом звезди. 
Странно тържествена, жертвена, женствена 
беше земята под нас. 
Бяхме ний истински, искрени, искащи, 
мислещи само на глас.
Може би времето, 
може би временно, 
може би от възрастта – 
няма ни улички, 
няма ни думички, 
няма я в нас любовта.
Може би някъде, някога, в някого 
пак ще се влюбим, нали? 
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Нещо ще искаме, нещо ще чакаме, 
нещо пак ще ни боли.
Колко естествено, просто наследствено 
дойде при нас трезвостта. 
Весели есенни кестени, де сте вий, 
де е сега любовта?
Някога, някога, 
толкова някога 
колкото девет лета 
на някаква уличка 
с няколко думички 
спря ме веднъж любовта...

6. 
А) Мисля за капитана, когото срещнахме вчера.
Трябва да попитат някого, който има опит.
Б) ... децата, които пеят...
... славеят, който пее...
В) ... момчето, чиито успехи...
... героят, чийто паметник...

11. урок: Причастия. Минало страдателно причастие

Лингвистична информация и методически насоки 
Урокът може да започне с акцент върху това, че формите на причастията 

съдържат информация за това кой е вършителят на действието, означено с тях, 
и че в зависимост от това дали думата, с която той е означен, запълва позиция 
на подлог или на допълнение, причастията биват деятелни и страдателни. Тази 
разлика лесно може да се онагледи с примери от типа:

Художникът нарисувал картината. (Нарисувал е деятелно причастие, за-
щото действието, означено с него, е извършено от художника – в случая думата 
художник запълва позицията на подлог в изречението.)

Картината е нарисувана от художника. (Нарисувана е страдателно причас-
тие, защото действието, означено с него, е извършено от художника – в случая 
думата художник запълва позицията на непряко допълнение в изречението.)

Дефинирането на миналото страдателно причастие се свежда само до това 
как то може да бъде различено от останалите причастия по чисто формални бе-
лези – по „-н“ или „-т“ в края на формите на миналото страдателно причастие и 
по възможността му да се изменя по род и число и да се членува.

Семантичната илюстрация, представяща елементи от конструктор „Лего“, от-
лично онагледява начина, по който се образува миналото страдателно причастие.

Представен е начинът, по който миналото страдателно причастие функцио-
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нира в изречението. Важно е учениците да осмислят, че в някои ситуации то 
назовава признак на предмет и пояснява съществителното име, с което този 
предмет е назован, а в други случаи изпълнява роля на част от сказуемото в 
изречението. Учениците не са изучавали глаголната категория „залог“, но по 
практически път може да стигнат до знанието, че съчетанието на спомагате-
лен глагол и форма на минало страдателно причастие запълва позицията на 
сказуемо.

С най-голяма практическа стойност в урока са правописните акценти, свър-
зани с причастията. Представени са правила за писането на отрицателната час-
тица не с причастни форми, за променливото Я в минали свършени деятелни 
причастия, както и някои особени случаи, свързани с дублетност при някои 
минали страдателни причастия.

Решения на задачите
1. Миналите страдателни причастия в текста са:
измачкан – мин. страдат. прич., м.р., ед.ч, нечл. ф-ма
обсипан – мин. страдат. прич., м.р., ед.ч, нечл. ф-ма
преместена – мин. страдат. прич., ж.р., ед.ч, нечл. ф-ма
сервирана – мин. страдат. прич., ж.р., ед.ч, нечл. ф-ма
осигурено – мин. страдат. прич., ср.р., ед.ч, нечл. ф-ма
разделена – мин. страдат. прич., ж.р., ед.ч, нечл. ф-ма
свързан – мин. страдат. прич., м р., ед.ч, нечл. ф-ма
втренчените – мин. страдат. прич., мн.ч, чл. ф-ма.

2. 
измачкан – измачкам; обсипан – обсипя; преместена – преместя;
сервирана – сервирам; осигурено – осигуря; разделена – разделя;
свързан – свържа; втренчените – втренча се.

3. 
... моля, погрижете се лейди Надин да бъде преместена в самостоятелна 

стая за гости...
Разпоредете се да ѝ бъде сервирана вечеря.
Погрижете се и да ѝ бъде осигурено всичко, каквото желае.
Калан можеше да разбере чувствата на жената, ако тя наистина бе разделе-

на от любимия си...

4. 
Капитанът хвърли поглед към измачкан лист хартия, обсипан с драсканици.
... в двореца се е появил проблем, свързан със Стария свят.
Калан се вгледа във втренчените в очакване сини очи на капитана...

5. 
вдигна – вдигнат; говоря – говорен; доведа – доведен; забравя – забравен; 
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забраня – забранен; изпея – изпят/изпян; мия – мит; нагрея – нагрят; навехна 
– навехнат; пиша – писан; позная – познат; поканя – поканен;  полея – полят; 
обичам – обичан; разреша – разрешен; спася – спасен; чета – четен; чуя – чут

6. 
спра – спрян, спрени; пея – пян/пят; пени/пети; завладея –завладян, завладе-

ни; излея – излян/излят; излени/излети.

Примерни изречения:
Видяхме влака, спрян от полицая.
Има няколко спрени неправилно автомобила.

Това е песен, пята от моята баба.
Тези песни са пети векове наред.

Островът е завладян от римляните.
Тези земи са завладени от Византия.

Костюмът му е като излят.
Дръжките им са излети от злато.

7. Причастията в текста са:
закачено – закача; оголени – оголя; разпръснати – разпръсна; 
покрити – покрия; скрити – скрия.

8. Съществителното име, пояснено от три минали страдателни причастия, е 
семената:

семената, разпръснати, скрити, покрити.

9. При обсъждането на заглавието може да се подчертае, че в него се съдър-
жат две минали страдателни причастия – казана и хвърлен.

12. урок: Причастия. Сегашно деятелно причастие

Лингвистична информация и методически насоки 
Урокът може да започне с кратък преговор на изученото за причастие, като 

отново се постави акцент върху това, че причастията означават време и по този 
признак се делят на сегашни и минали. 

Дефинирането на сегашното деятелно причастие може да се сведе само до 
това как то може да бъде характеризирано по чисто формални белези – по „–щ“ 
(„-ща“, „-що“, „-щи“) в края на формите му и по възможността му да се изменя 
по род и число и да се членува.

Семантичната илюстрация, представяща елементи от конструктор „Лего“, и 
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в този урок отлично онагледява начина, по който се образува миналото страда-
телно причастие. 

Представен е начинът, по който сегашното деятелно причастие функцио-
нира в изречението. Важно е учениците да осмислят, че формите му назовават 
признак на предмет и поясняват съществителното име, с което този предмет 
е назован, и за разлика от формите на останалите изучени причастия не може 
да запълват позицията на сказуемо в изречението. По практически път – чрез 
примери, е демонстрирана възможността сегашните деятелни причастия да са 
част от обособени определения. В урока са представени и други възможности 
за синтактични трансформации, насочени към овладяването на синтактичната 
синонимия на езика.

С най-голяма практическа стойност в урока са правописните акценти и ин-
формацията за някои специфични употреби на сегашните деятелни причастия. 

Решения на задачите
1. Сегашните деятелни причастия в текста са:
блуждаещи – сегашно деятелно причастие, мн.ч., нечл. ф-ма
оказващи – сегашно деятелно причастие, мн.ч., нечл. ф-ма
предстоящи – сегашно деятелно причастие, мн.ч., нечл. ф-ма
наблюдаващи – сегашно деятелно причастие, мн.ч., нечл. ф-ма
противоречащи – сегашно деятелно причастие, мн.ч., нечл. ф-ма 
въртяща се – сегашно деятелно причастие, ж. р., ед.ч., нечл. ф-ма 
идващата – сегашно деятелно причастие, ж. р., ед.ч., чл. ф-ма.

2. Миналите страдателни причастия в текста са:
обяснени – минало страдателно причастие, мн.ч., нечл. ф-ма
утвърдената – минало страдателно причастие, ж.р., ед.ч., чл. ф-ма
преследвани – минало страдателно причастие, мн.ч., нечл. ф-ма.

3. 
блуждаещи – блуждая; оказващи – оказвам; предстоящи – предстои; наб-

людаващи – наблюдавам; противоречащи – противореча; въртяща се – въртя 
се; идващата – идвам; обяснени – обясня; утвърдената – утвърдя; преследва-
ни – преследвам.

4. 
Но учените, наблюдаващи звездното небе, откриват закономерности...
→ Но учените, които наблюдават звездното небе, откриват закономерности...

Планетите се приемат като пратеници на Бог, оказващи влияние върху зем-
ните събития...

→ Планетите се приемат като пратеници на Бог, които оказват влияние 
върху земните събития...
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За тези идеи, противоречащи на утвърдената тогава представа, че Земята е 
център на Вселената...

→ За тези идеи, които противоречат на утвърдената тогава представа, че 
Земята е център на Вселената...

Важно е при решаването на тази задача да се обърне внимание на пунктуа-
цията на обособените части, без да се въвежда самият термин.

5. Сегашните деятелни причастия от текста са определения. Задачата поз-
волява още веднъж да се открои разликата между необособените съгласувани 
определения и обособените съгласувани определения.

6. 
Древните гърци наричат тези блуждаещи в небето звезди планети.
→ Древните гърци наричат тези звезди, блуждаещи в небето, планети.

По разположението на звездите на небето жреците правят предсказания за 
предстоящи в по-близко и в по-далечно бъдеще събития.

→ По разположението на звездите на небето жреците правят предсказания 
за събития, предстоящи в по-близко и в по-далечно бъдеще.

В него той обявява, че Земята също е въртяща се около Слънцето планета.
→ В него той обявява, че Земята също е планета, въртяща се около Слънцето.

7. 
Но учените, наблюдаващи звездното небе, откриват закономерности...
→ Но наблюдаващите звездното небе учени откриват закономерности...

Планетите се приемат като пратеници на Бог, оказващи влияние върху 
земните събития, ...

→ Планетите се приемат като оказващи влияние върху земните събития 
пратеници на Бог...

За тези идеи, противоречащи на утвърдената тогава представа, че Земята е 
център на Вселената...

→ За тези противоречащи на утвърдената тогава представа идеи, че 
Земята е център на Вселената...

8. Термините, употребени в текста, са: Античност, звезди, съзвездие, древ-
ни гърци, планети, закономерности, Луна, Слънце, явление, Вселена, астро-
ном, математик, съчинение, повърхност, история, наука, научна революция.

Предметната област, означена с по-голямата част от термините, е астроно-
мия.
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9. Решаването на задачата може да бъде възложено на екип от ученици или 
пък да се осъществи индивидуално и представянето ѝ да има състезателен ха-
рактер.

13. урок: Деепричастие

Лингвистична информация и методически насоки 
Дефинирането на сегашното деепричастие е осъществено в духа  на цялата 

серия от уроци, посветени на причастията, чрез акцент върху чисто формални 
белези – наставката –йки и това, че не се изменя. Семантичната илюстрация, 
представяща елементи от конструктор „Лего“, и в този урок отлично онагледя-
ва начина, по който се образува деепричастието. От изключителна важност е 
учениците да овладеят една от граматичните норми, чието нарушаване води до 
нарушения в смисъла на изказването, а именно, че за да е допустима употребата 
на деепричастие,  трябва да са налице две условия:

1. Едновременност на действията, означени с глагола сказуемо и с деепри-
частието;

2. Един и същ вършител на действията, означени с глагола сказуемо и с дее-
причастието.

Представен е начинът, по който деепричастието функционира в изречение-
то. Важно е учениците да осмислят, че то изпълнява служба на обстоятелствено 
пояснение за начин. По практически път – чрез примери, е демонстрирана въз-
можността деепричастия да са част от обособени обстоятелствени пояснения. 
Синтактичните трансформации, представени в урока, са един от ключовите ак-
центи в него и са насочени към овладяването на синтактичната синонимия на 
езика.

С важна практическа стойност в урока са правописните и пунктуационните 
акценти и информацията за някои специфични употреби на деепричастията. 

Решения на задачите
1. Деепричастията в текста са:
премахвайки – от премахвам
прекъсвайки – от прекъсвам
управлявайки – от управлявам
издигайки – от издигам.

2. 
Тези закони уеднаквяват правата на древните българи и славяните в дър-

жавата, премахвайки местните обичайно-правни норми.
Тези закони уеднаквяват правата на древните българи и славяните в дър-

жавата, като премахват местните обичайно-правни норми.
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Прекъсвайки традицията, започва промяната на държавно-админис-
тративната система.

Като прекъсва традицията, започва промяната на държавно-админис-
тративната система.

Управлявайки около 11 години, кан Крум постига териториално разши-
рение и укрепване на държавата, каквито никой друг преди него не успява 
да извърши.

Докато управлява около 11 години, кан Крум постига териториално 
разширение и укрепване на държавата, каквито никой друг преди него не 
успява да извърши.

Победите му в битките на Балканите заздравяват позициите на Бълга-
рия не само пред Византия, но и в цяла Европа, издигайки страната като 
трета по сила на континента.

Победите му в битките на Балканите заздравяват позициите на Бълга-
рия не само пред Византия, но и в цяла Европа, като издигат страната 
като трета по сила на континента.

3. 
За премахвайки: вършител – закони; действие – означено с глаголната фор-

ма уеднаквяват.
За прекъсвайки: вършител – кан Крум; действие – означено с глаголната 

форма започва.
За управлявайки: вършител – кан Крум; действие – означено с глаголната 

форма постига.
За издигайки: вършител – победите му; действие – означено с глаголната 

форма заздравяват.

4. 
е имал – имайки; се нарежда – нареждайки се; оставя – оставяйки; могат 

да се похвалят – можейки да се похвалят; създава – създавайки; разпитал – Ø; 
е довело – Ø; уеднаквяват – уеднаквявайки; трябва да се отбележи – Ø; да 
се въведе – Ø; прави – правейки; започва – започвайки; се назначават – наз-
начавайки се; не зависи – не зависейки; постига – постигайки; не успява да 
извърши – не успявайки да извърши; заздравяват – заздравявайки; продължа-
ва – продължавайки.

Ако учениците помислят върху значението на глаголите от свършен вид, 
макар да не са запознати с категорията „вид на глагола“, биха могли да стигнат 
до заключението, че тъй като тези глаголи означават завършено действие, а не 
действие, представено като процес, няма как с тях да се означи действие, про-
тичащо едновременно с действието, означено с глагола сказуемо.
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5. Деепричастните изрази са употребени неправилно в следните изречения:
Преписвайки на теста от Иван, учителката ме наказа. 
(Двете действия не протичат едновременно; не е един и същ и вършителят 

им – преписва говорещият, а наказва учителката.)

Разказвайки им приказки, децата бързо заспиват.
(Не е един и същ вършителят на двете действия – разказват възрастните, а 

заспиват децата.)

Заблуждавайки те с лъжите си, ти все му прощаваш.
(Двете действия не протичат едновременно; не е един и същ и вършителят 

им – лъже този, за когото става дума, а прощава слушащият.)

Котката дебнеше мишлето, цвърчейки силно.
(Не е един и същ вършителят на двете действия.)

6. Изреченията трябва да се трансформират така:
Той разгръщаше внимателно книгата, като се взираше във всяка страница.
Като излизаше от дома си, тя забеляза спрялата на пътя кола.
Балерината прекоси сцената, като се движеше плавно и грациозно.
Момчетата, като си подаваха ловко топката, се приближиха до врата-

та на съперниците.

7. Допуснати са грешки в следните думи: прЕличаше (вм. прИличаше), 
слязАл (вм. слязЪл), оглеждаИки (вм. оглеждаЙки), необикновеННо (вм. нео-
бикновеНо), издАлжената (вм. издЪлжената), историЙ (вм. историИ), нуждае-
щитесе (вм. нуждаещите се), раздавЪл (вм. раздавАл), сАбул (вм. сЪбул), ня-
кЪкъв (вм. някАкъв), подЪрил (вм. подАрил). Изпуснати са две запетаи: пред 
деепричастния израз оглеждайки необикновено издължената му фигура...; 
след деепричастния израз искайки да помогне на нуждаещите се.

14. урок: Минало неопределено време

Лингвистична информация и методически насоки 
Урокът трябва да започне с преговор на това, което учениците знаят за 

категорията „време на глагола“. Актуализират се понятията „прости и сложни 
глаголни форми“. Добре е те да се илюстрират с форми на един и същ глагол, 
за да се затвърди знанието на учениците, че всеки глагол има различни фор-
ми за различните времена. Важно е да се актуализират и знанията за минало 
свършено деятелно причастие, защото именно то участва в състава на фор-
мите за минало неопределено време. В тясната колона на лявата страница е 
представена и най-съществената информация за спомагателния глагол съм, 
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който също участва в състава на глаголните форми за минало неопределено 
време.

След припомнянето на изученото за глаголните времена и за миналото свър-
шено деятелно причастие чрез кратък текст и схема е представено значението 
на минало неопределено време.

Информацията е насочена към:
– образуването на формите за минало неопределено време, представено схе-

матично и чрез семантична илюстрация;
– към употребите на минало неопределено време в текст.
Представени са някои особености на употребата на формите за минало 

неопределено време в зависимост от словореда на изречението, в което участ-
ват.

Решения на задачите
1. Глаголните форми от репликите на Юлиан са: 
обявиха – обявя, 3 л., мн.ч., мин. св. вр.
се е главозамаял – главозамая (се), 3 л., ед.ч., мин. неопр. вр.
облякъл е – облека, 3 л., ед.ч., мин. неопр. вр.
е сложил – сложа, 3 л., ед.ч., мин. неопр. вр.
помисля – помисля, 1 л., ед.ч., сег. вр.
нямам – нямам, 1 л., ед.ч., сег. вр.
съм – спом. гл., 1 л., ед.ч., сег. вр.
имало е – има (безл. гл.), 3 л., ед.ч., мин. неопр. вр.
гледах – гледам, 1 л., мн.ч., мин. св. вр. (= мин. несв. вр.)
са управлявали – управлявам, 3 л., мн.ч., мин. неопр. вр.
имаше – има (безл. гл.), 3 л., ед.ч., мин. несв. вр.
търсим –  търся, 1 л., мн.ч., сег. вр.
са провъзгласили – провъзглася, 3 л., мн.ч., мин. неопр. вр.
живял е – живея, 3 л., ед.ч., мин. неопр. вр.
бил е – спом. гл. бъда, 3 л., ед.ч., мин. неопр. вр.
е трябвало – трябва (безл. гл.), 3 л., ед.ч., мин. неопр. вр.
е бил, бил е – спом. гл. бъда, 3 л., ед.ч., мин. неопр. вр.
не е оставял – оставя, 3 л., ед.ч., мин. неопр. вр.
се бъркат – бъркам (се), 3 л., мн.ч., сег. вр.

2. Формите за минало неопределено време от репликите на Ким и на Леон са:
е намислил, имало е, са носили, женил се е, е харесвало, е имало, са казва-

ли, не са стигали, е увеличавал.

3. Глаголните форми в авторовата реч след репликите на героите са: възклик-
на, посочи, изтръгна се, зачуди се, каза, засмя се, извика, замисли се – всички 
тези форми са за мин. св. вр.; само формата разсъждаваше е за мин. несв. вр.
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4. В разговорите на героите за Тюдорите преобладават глаголни форми за 
минало неопределено време, употребени поради това, че се твърди нещо въз 
основа на анализ на факти.

5. 
Ким посочи надолу по улицата и подкани другите да видят кой се задава. 

От устата на Юлиан се изтръгна възклицание. По стръмната уличка върве-
ше Нилс, най-големият побойник в класа.

Леон се зачуди какво ли е намислил той.
Юлиан каза, че тази сутрин на празника на стрелците са го обявили за 

крал на децата. Добави, че явно много се е главозамаял от титлата и че е 
облякъл някакъв странен костюм, а на главата си е сложил шапка с перо. 
Юлиан призна, че като се замисли, и той не би имал нищо против да е ис-
тински крал.

При трансформацията на пряката реч в непряка част от глаголните форми за 
минало свършено време са заменени с форми за минало неопределено време, 
като по този начин събитията са представени като резултат от минали действия, 
които не се уточнява кога са протекли.

6. 
Било е пролет. Снегът в планината се е топял. Пълноводни реки са поти-

чали оттам. Дръвчетата са се покривали с нежни зелени листа, в градините 
цветята са разцъфтявали. Птичките са се връщали от юг.

След трансформацията текстът зазвучава като предположение за нещо вече 
случило се, което е резултат от минали събития, за които не се уточнява кога 
са протекли.

7. 
Госпожо, благодаря, че поправяте/сте поправили грешките ми.
Петьо, не го обвинявай, той никога не лъже/не е лъгал.
Той посвещава/е посветил стихотворението на майка си.
За конкурса тя подготвя/е подготвила нова песен. 

8. 
Госпожо, Вие сте забравили да напишете адреса си.
Господине, идвали ли сте друг път в нашия град?
Извинете, виждали ли сте класния ни ръководител?
Разбрах, че сте се интересували от нашия проект.
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15. урок: Минало предварително време

Лингвистична информация и методически насоки 
И този урок е добре да започне с преговор на това, което учениците знаят 

за категорията „време на глагола“. Акцентът този път може да е върху това, че 
едни глаголни времена представят действия в процеса на тяхното протичане, а 
други – като резултат от действия. В този контекст уместно е да се съпоставят 
например минало свършено време, от една страна, и минало неопределено вре-
ме, което току-що е изучено. 

Учителят по своя преценка може да въведе и термина „резултативно вре-
ме“. Понятието, означено с този термин, е представено при обобщението за 
семантиката на минало неопределено време.  Отново там е обяснено понятието 
„минал ориентационен момент“ и във връзка с него са актуализирани знанията 
на учениците за минало свършено и минало несвършено време.

Чрез примери и схема, аналогични на примерите и схемата от предходния 
урок, е представено значението на минало предварително време.

Информацията е насочена към:
– образуването на формите за минало предварително време, представено 

схематично и чрез семантична илюстрация;
– към употребите на минало предварително време в текст.
Представени са някои особености на употребата на формите за минало пред-

варително време в зависимост от словореда на изречението, в което участват.

Решения на задачите
1. Глаголите в минало предварително време, употребени в текста, са:
се беше събрала – събера (се), 3 л., ед.ч.
бяха зяпнали – зяпна, 3 л., мн.ч.
беше застанал – застана, 3 л., ед.ч.
не беше се пренесла – пренеса (се), 3 л., ед.ч.
беше размахал – размахам, 3 л., ед.ч.
бяхме приготвили – приготвя, 1 л., мн.ч.
бях направил – направя, 1 л., ед.ч.
бяха решили – реша, 3 л., мн.ч.
не беше тръгнал – тръгна, 3 л., ед.ч.
бях превърнал – превърна, 1 л., ед.ч.

Информацията, предадена чрез тези форми, е за събития, чийто резултат е 
налице в конкретен минал момент.

2.
се спускаха – спускам (се), 3 л., мн.ч., мин. несв. вр.
смазваше – смазвам (се), 3 л., ед.ч., мин. несв. вр.
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е имало – има (безл. глагол), 3 л., ед.ч., мин. несв. вр.
се приближи – приближа (се), 3 л., ед.ч., мин. св. вр.
знаех – знам, 1 л., ед.ч., мин. несв. вр.
висях – вися, 1 л., ед.ч., мин. несв. вр.

Преобладават глаголни форми за минало несвършено време, тъй като в тази 
част от текста преобладава описание, т.е. събитията са представени не като 
последователно завършени, а в процеса на своето едновременно протичане в 
минал момент.

3. Примерно решение:
Учениците и учителят Киселют отидоха на екскурзия. Сутринта Ки-

селют предупреди всички да не пипат нищо без разрешение и да не добли-
жават Немезидата. Провери дали учениците си носят противоотровата, 
приготвена предишната седмица. Джинкс д’Явол забеляза, че в шишенцата 
на всички други има лилава течност, а единствено в неговото противоотро-
вата е кафява на цвят. 

Точно когато учениците преминаваха покрай Немезидата, Бени и Ара-
ил спънаха Джинкс и той се оказа в опасност – увиснал с главата надолу 
от върха на Немезидата. Учителят му нареди да използва противоотрова-
та. След миг шишенцето беше извадено от джоба на Джинкс и полетя към 
най-близките клони. 

Дървото изпищя и започна да се променя пред очите на всички. Шиповете 
му падаха и на тяхно място поникваха цветенца. Клоните, които държаха 
жертвата, станаха гладки и замирисаха на дъвка. Скоро Джинкс разбра, че 
е превърнал най-злото дърво в Ада в добро.

4.
Глаголните форми, които естествено биха употребили учениците при изпъл-

нението на задача 3, са предимно за минало свършено време. Причината за 
това е, че разказът, предаден по този начин, включва най-вече последователно 
протекли събития, представени като завършени в конкретен минал момент. В 
изходния текст, в който има ретроспекция, събитията са „разместени“ по време 
и това обуславя употребата на формите за минало предварително време.

5. 
... С тях тя смазва всяко същество, което е имало лошия късмет да се 

приближи прекалено много. Зная всичко това, защото вися с главата надолу 
от върха на дървото.

Долу се е събрала малка тълпа. Зяпнали са ме с отворена уста. По сре-
дата е застанал господин Киселют, учителят ми по биология – закръглен, 
весел на вид демон със сини рога, синя кожа и синя папийонка. Тази веселост 
не се е пренесла обаче и върху характера му. 
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В трансформирания вариант на глаголните форми за минало предварително 
съответстват глаголни форми за минало неопределено.

6. Глаголните форми трябва да се променят както следва: бръкна, стисна, 
дръпна, пое си, метна, изпищя, започна да се променя, се свиха, паднаха, из-
никнаха, бяха приклещили, станаха, замирисаха, стана, беше превърнал.

16. урок: Бъдеще време в миналото

Лингвистична информация и методически насоки 
И този урок, както всички уроци, посветени на глаголните времена, е добре 

да започне с преговор, като би било уместно тук акцентът да се постави върху 
понятията  „ориентационен момент“, „предстоящи спрямо момента на говорене 
събития“. В този контекст минало несвършено време и минало предварително 
време да се представят като ориентирани спрямо минал момент. 

Чрез примери и схема, аналогични на примерите и схемата от предходния 
урок, е представено значението на бъдеще време в миналото.

Втората половина от информацията е насочена към образуването на фор-
мите за бъдеще време в миналото, представено схематично и чрез семантична 
илюстрация.

Представени са допълнителни детайли, свързани с образуването и употреба-
та на формите за бъдеще време в миналото.

Решения на задачите
1. Формите за бъдеще време в миналото са:
щеше да хване – хвана, 3 л., ед.ч.
щеше да избяга – избягам, 3 л., ед.ч.
(щеше) да стане – стана, 3 л., ед.ч.
щеше да започне – започна, 3 л., ед.ч.
щяха да се заселят – заселя, 3 л., мн.ч.
щяха да пленяват – пленявам, 3 л., мн.ч.
(щяха) да изгарят – изгарям, 3 л., мн.ч.
щяха да вземат – взема, 3 л., мн.ч.
(щяха) да закопават – закопавам, 3 л., мн.ч.
щяха да откраднат – открадна, 3 л., ед.ч.
щеше да донесе – донеса, 3 л., ед.ч.
щяха да опънат – опъна, 3 л., мн.ч.
(щяха) да скрият – скрия, 3 л., мн.ч.
щяха да спят – спя, 3 л., мн.ч.
щяха да кажат – кажа, 3 л., мн.ч.
щяха да се пукнат – пукна (се), 3 л., мн.ч.
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2. 
нямаше да хване; нямаше да избяга; (нямаше) да стане; нямаше да започ-

не; нямаше да се заселят.

3. Действията, означени с глаголни форми за бъдеще време в миналото в текста, 
не са реализирани, а са представени като възможни спрямо даден минал момент.

4. Форми за бъдеще време в миналото не са употребени във втория абзац 
(защото в него са представени последователно извършени действия) и в третия 
абзац (защото в него са описани действия, които реално се извършват от герои-
те и които протичат едновременно с миналия ориентационен момент). 

5. Трансформациите може да се осъществят така:
Никой нямаше да те кара...

6. Глаголните форми, които трябва да се променят, след трансформацията 
ще са: е изпаднал, изоставят, не обича, са успели, ще хване, ще избяга, ще 
стане, ще започне, се задава, гледа, таи, вървят, доверяват, се договарят, 
има, ще се заселят, ще пленяват, (ще) изгарят, ще вземат, (ще) закопават, 
издирват, се съгласява, ще откраднат, ще донесе, може (да отмъкне). 

7. Предполага се, че в съчиненията си учениците ще употребят доста гла-
голни форми за минало предварително време, поради което си струва да бъде 
поставена допълнителна задача всеки да открие тези форми в своето съчинение 
и в съчиненията на другите.

17. урок: Неизменяеми части на речта. Частица и междуметие

Лингвистична информация и методически насоки 
В началото на урока е добре отново да се преговорят изменяемите и неиз-

меняемите части на речта, които учениците до този момент познават, като се 
открои основната разлика помежду им – това, че благодарение на своите раз-
лични форми за род, число, лице, време и т.н. изменяемите части на речта може 
да се свързват и съгласуват помежду си в потока на речта, а неизменяемите 
части на речта с изключение на наречието означават отношение между нещата, 
за които се говори (предлози и съюзи) или пък отношение на говорещия към 
това, за което говори (частици, междуметия).

В урока е представена информацията за частиците, които са класифицирани 
в таблица според своята семантика. Откроена е информацията за формообразу-
ващите частици и са посочени правописни и пунктуационни особености, свър-
зани с някои от частиците. Важен акцент в урока трябва да е информацията за 
граматичната омонимия.
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Отново в таблица са представени и междуметията. Серията от илюстрации 
визуализира значенията на някои от тях. Акцент в тази част от урока може да се 
постави и върху възможността от междуметия да се образуват съществителни 
имена и глаголи, като се използват примерите от стр. 75.

Решения на задачите
1. Частиците в текста са: 
ето – посочване; не – отричане; ли – питане; дори – изтъкване; да – подбуда 

(в словосъчетанието да огрява).

2. Без част от частиците (ли, да, не) смисълът на текста се разрушава, а без 
останалите (ето, дори) губи от емоционалното си въздействие.

3. Предполага се, че след изпълнението на задачата ще се окаже, че в тексто-
вете от учебниците по математика и по история ще се срещат предимно формо-
образуващи частици, а в художествените текстове от учебника по литература 
ще има най-много и различни по значение частици.

4. Междуметията в текста са:
куд-куд-кудкудяк – звукоподражание
хей – призив
е – призив.

5. Глаголите, образувани от междуметия, в текста са: 
закудкудякала – (минало свършено деятелно причастие от кудкудяк)
кудкудякала – (минало свършено деятелно причастие от кудкудяк)
крякала – (минало свършено деятелно причастие от кряк)
блееш, блея – (от бее).

6. От междуметието кудкудяк образуваме:
съществително име – кудкудякане;
глагол – кудкудякам;
минало свършено деятелно причастие – кудкудякал;
сегашно деятелно причастие – кудкудякащ;
деепричастие – кудкудякайки.

18. урок: Съюз

Лингвистична информация и методически насоки 
В началото на урока е добре отново да се преговорят изменяемите и неиз-

меняемите части на речта, които учениците до този момент познават, като се 
открои основната разлика помежду им. Акцентът при преговора може да падне 
върху току-що изучените частици и междуметия.
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В урока е представена съществена информация за функциите на съюзите и 
за видовете съюзи по състав. Напълно съзнателно е припомнено това, което 
учениците знаят от 5. клас за предлозите, тъй като често съюзите погрешно се 
определят като предлози и обратното. 

Конкретизирана е информацията за функциите на съчинителните и подчи-
нителните съюзи в изречението. С помощта на примери е илюстрирана спе-
цификата на съчинителните и на подчинителните съюзи и е откроена разли-
ката между тях. Най-съществено от практическа гледна точка е във връзка с 
изучаването на съюзите учениците да придобият известна пунктуационна гра-
мотност. Важно е учениците, които вече са изучили въпросителните и относи-
телните местоимения (и местоименни наречия) да осмислят, че в изречението 
те функционират като съюзни думи, т.е. че изпълняват същата функция, която 
изпълняват и съюзите. 

Семантичната илюстрация в края на урока насочва към основната функция 
на съюза като част на речта – да бъде „мост“ между различни елементи на изре-
чението, които са класифицирани в таблица според своята семантика. 

Решения на задачите
1. Предлозите и съюзите (без повтарящите се) в текста са:

Предлози Съюзи
под, в, по, над, от, с, на, за, към, 
около

и, като, за да, което, или, след 
като, която, докато, че, а

2. Със съюза щом може да бъде заменен съюзът след като.

3. Докато лежеше, продължавайки да размишлява и да страда, в съзна-
нието ù започна да се промъква предположението, че у това момче има нещо 
неопределимо, което липсва както на полуделия, така и на здравия Том Кан-
ти. Тя не можеше да опише това нещо, нито да каже какво точно е то, но 
острият ù майчински усет все пак го откриваше и долавяше.

4. Съюзите в текста на стр. 81 са:
и1 – свързва две прости изречения в състава на сложно изречение;
и2 – свързва еднакви по функция второстепенни части в просто изречение;
и3 – свързва еднакви по функция второстепенни части в просто изречение;
като – сигнализира началото на подчинено изречение в състава на сложно 

изречение;
че – сигнализира началото на подчинено изречение в състава на сложно из-

речение;
за да – сигнализира началото на подчинено изречение в състава на сложно 

изречение;
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преди да – сигнализира началото на подчинено изречение в състава на слож-
но изречение;

и4 – свързва две прости изречения в състава на сложно изречение;
че – сигнализира началото на подчинено изречение в състава на сложно из-

речение;
а – свързва две прости изречения в състава на сложно изречение;
да – сигнализира началото на подчинено изречение в състава на сложно из-

речение.

5. Четирикратно е използван съюзът „и“ (вж. в решението на задача 4 какви 
са функциите му в текста).

6. Като съюзни думи в текста са използвани следните относителни местоимения.:
колкото – сигнализира началото на подчинено изречение в състава на слож-

но изречение;
който – сигнализира началото на подчинено изречение в състава на сложно 

изречение;
които – сигнализира началото на подчинено изречение в състава на сложно 

изречение;
(за) когото – сигнализира началото на подчинено изречение в състава на 

сложно изречение.
Отговорът на задачата може да се допълни и с уточнението, че в текста като 

съюзна дума е употребено и едно относително местоименно наречие – „когато“.

7. Съюзните връзки, които променят смисъла на изреченията, са както след-
ва: въпреки че (за 1. изречение); затова (за 2. изречение).

9. 

Съчинителни съюзи: 
и; та; но

Подчинителни съюзи: 
без да; че; за да; че когато; докато

10.
Съюзните връзки, които променят смисъла на изреченията, са:
преди да (за 1. изречение); без да (за 2. изречение); защо (за 3. изречение); 

без да (за 4. изречение).
Запетаи трябва да се поставят пред всички съюзи и съюзни думи с изключе-

ние на: защо, как, къде, кога, и.

11. 
В един ъгъл между две къщи, от които едната се издаваше напред, моми-

ченцето седна да си почине, като сви под себе си измръзналите си крачета. 
От това му стана още по-студено, но то не смееше да се прибере в къщи. 



61

Не беше продало нито една кибритена клечка, нито беше спечелило парица. 
Баща му щеше да го бие, пък и у тях не беше никак топло. Само един покрив 
стърчеше над главата им, а вятърът духаше на воля, макар че бяха запушили 
със слама и парцали най-големите дупки.

12. 
Тялото на сърните през зимата е покрито със сиво-кафява козина, (в 

случай че/която/защото) през лятото става червено-кафява. Лятно време 
сърните си търсят храна поединично, (а/понеже/освен че) през зимата се съ-
бират на стада. През май те раждат от едно до три сърненца, (въпреки че/
които/след като) веднага се изправят на краката си, (независимо от това 
че/а/но) след няколко седмици дори тръгват на паша с майките си. След 3 
– 4 месеца на мъжките сърненца се появяват млади рогца,(защото/ освен 
че/които) отначало са светли, (но/тоест/следователно) после потъмняват. 
През януари те опадат (или, и) на тяхно място израстват постоянните им 
рога. На лов за сърни се ходи само със специално разрешение, (за да/защото/
където) не се изтребват безразборно.

4. РАЗДЕЛ: ДУМИТЕ КАТО ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО

Специфика на лингвистичната информация и общи методически насоки
Макар че са включени в края на учебника и са само два, уроците от този 

раздел са от ключово значение за езиковата и комуникативната компетент-
ност на учениците. Уроците в този раздел са насочени към разширяването на 
представата на учениците за строежа на простото изречение и към формира-
нето на тяхното понятие за един от видовете сложни изречения – сложното 
съчинено изречение. Авторският колектив се ръководи от следните ключови 
постановки:

•  Конструкцията на изречението представлява набор от синтактични пози-
ции, които в потока на речта се запълват с думи от различни класове (с 
различни части на речта);

•  Синтактичните позиции (частите на изречението) в основната конструк-
ция на изречението са за сказуемо, подлог, пряко и непряко допълнение, 
обстоятелствено пояснение.

•  Определението независимо от това как е свързано с определяемото – чрез 
съгласуване, чрез предлог или чрез прилагане, няма собствена синтактич-
на позиция в основната конструкция на изречението, а запълва някоя от 
синтактичните позиции на подлог, допълнение или обстоятелствено пояс-
нение заедно с определяемото, което пояснява. В този смисъл определе-
нието (и приложението) е второстепенна част на изречението от по-нисш 
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порядък в сравнение с допълнението и обстоятелственото пояснение, кои-
то са приглаголни членове. 

•  Колко и какви по вид ще бъдат синтактичните позиции в изречението, 
зависи от глагола, който заема позицията на сказуемо. Именно глаголът, 
проявявайки в потока на речта своята валентност, т.е. способността си да 
„отваря“ или да „не отваря“ определени синтактични позиции, предоп-
ределя какво ще бъде по строеж изречението. Ако например глаголът е 
безличен, в изречението, в което той запълва мястото на сказуемото, ще 
останат „блокирани“ позициите за подлог и допълнения и ще е възможно 
запълването единствено на позиции на обстоятелствено пояснение.

•  Всяка синтактична позиция се запълва с думи от определени класове в 
зависимост от техния набор от граматични признаци. Това прави въз-
можно граматичното свързване на думите в речта. Така например пози-
цията на сказуемо се запълва от глагол, който участва в изречението с 
конкретна форма за число (а при сложните глаголни форми – и за род), 
съответстваща на числото (и рода) на съществителното име подлог. По-
зициите на подлог, допълнение и обстоятелствено пояснение пък се за-
пълват със съществително име (местоимение или субстантивирано при-
лагателно име, числително име или причастие), т.е. с дума, която, мета-
форично казано, в потока на речта проявява поведение на съществително 
име и може да бъде заменена със съществително име. Това на свой ред 
обуславя възможността думите в позициите на подлог, допълнение, а в 
някои случаи – и на обстоятелствено пояснение да бъдат пояснени от 
определение.

Общи методически насоки
Преподаването на синтаксис в духа на посочените по-горе основни положе-

ния позволява на учениците постепенно да осмислят речта си, да усъвършенст-
ват уменията си да строят граматично правилни изречения и да усвоят с леко-
та предвидени за изучаване по-нататък езикови единици и явления като залог 
на глагола (който по своята същност е резултат от действието на синтактичен 
механизъм), сложно съчинено, сложно съставно и сложно смесено изречение, 
както и да овладеят синтактичната синонимия. 

Поради важността на разбирането, че водеща трябва да е прагматиката и че 
всяка двусмислена дефиниция или инструкция може да доведе до неразбиране 
или объркване от страна на учениците, НЕ е препоръчително в процеса на 
изучаването на строежа на простото изречение:

•  при осъществяването на синтактичен анализ на просто изречение негови-
те части да бъдат откривани с въпроси (доколкото задаването например 
на въпроса „Какво?“ може да изглежда напълно логично и правилно, ако 
бъде зададен и към подлог, и към допълнение, и към определение (ако то е 
изразено с име в среден род, единствено число). Това на свой ред може  да 
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накара учениите да се колебаят и да допуснат грешки при определянето на 
синтактичната функция на дадена част от изречението;

•  да се изисква да се прави анализ на сложни изречения или на прости изре-
чения, в които има съставно сказуемо, сказуемно определение, обособени 
и вметнати части, тъй като това би довело до необходимост от допълнител-
ни разяснения – от страна на учителя, и до затруднения и несигурност дали 
това, което правят, е вярно – от страна на учениците.

В хода на конкретната работа по синтаксис от изключително важно значе-
ние е да се работи с изречения с максимално изчистена и недвусмислено ясна 
структура. Именно това разбиране е било водещо при подбора на изречения 
за синтактичен анализ, включени в задачите към уроците от този раздел. Най-
важ ното условие за формирането на умения за правилен синтактичен анализ е 
учениците да бъдат приучени да следват препоръчания и в отделните уроци по 
синтаксис алгоритъм за работа:

1. стъпка – откриване на сказуемото (глагола в изречението);
2. стъпка – откриване на подлога (съществителното име, което, ако бъде 

променено по число, се променя и числото на глагола сказуемо);
4. стъпка – откриване на допълнение (пряко или непряко);
5. стъпка – откриване на обстоятелствено пояснение (едно или повече);
6. стъпка – откриване на определение (едно или повече).
Следването на този алгоритъм дава възможност да бъдат осмислени няколко съ-

ществени особености, свързани със строежа на простото изречение, а именно, че:
•  не е задължително в едно конкретно просто изречение да бъдат запълнени 

всички синтактични позиции;
•  позицията на подлога в българския език може да остане незапълнена и въп-

реки това подлогът да се подразбира от окончанието на глагола сказуемо;
•  сказуемото, подлогът и допълненията оформят „скелета“ на изречението, 

защото думите, с които се запълват техните позиции, означават най-съ-
ществената информация, която се предава с изречението – това, за което 
се говори в него (думата подлог), актуалния признак на това, за което се 
говори, т.е. това, което се случва с него (глагола сказуемо) и обекта/обек-
тите на действието (думите допълнения);

•  обстоятелствените пояснения в изречението може да са повече от едно 
(но според някои изследвания по психолингвистика – не повече от девет) 
в рамките на едно просто изречение, тъй като характеризират действието, 
означено с глагола сказуемо в различни аспекти. 

Преходът към работата по синтаксис в последния раздел на учебника може 
да се осъществи чрез обсъждане на семантичната илюстрация на разделната 85 
страница. Би било добре учениците да бъдат провокирани да разсъждават вър-
ху метафоричния смисъл, вложен в елементите от изображението.
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ЛИНГВИСТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ 
КЪМ ОТДЕЛНИТЕ УРОЦИ ОТ РАЗДЕЛА

19. урок: Еднородни части 

Лингвистична информация и методически насоки
Задължително е, преди да бъде въведено понятието еднородни части, да 

бъде направен обстоен преговор на частите на простото изречение, да бъде 
припомнено разграничението между главните и второстепенните части на изре-
чението, да се актуализират стъпките за осъществяване на синтактичен анализ:

Откриване на глагола сказуемо
Откриване на подлога – думата, която може да се замести с аз, ти, той... и при 

чиято промяна по число се налага да се промени по число и глаголът сказуемо
Откриване на допълнението/допълненията – думата, която може да се замес-

ти с мене/ме, тебе/те, него/го...
Откриване на обстоятелствени пояснения – думи, които може да се заместят 

с тук, тогава, така, толкова
Откриване на определения – думи, които се отнасят към съществителни име-

на в изречението.
Необходимо е да се припомни и изученото за съюзите и да се преговори 

разделянето на съюзите на съчинителни и подчинителни. 
В урока (на цветна подложка) е представена най-важната информация за едно-

родните части. Осмислянето ѝ може да се подпомогне от семантичните илюстрации 
на стр. 87. В края на урока е представена най-важната от практическа гледна точка 
информация, свързана с пунктуацията на еднородните части.

 
Решения на задачите
1. Изреченията в текста, които съдържат еднородни части, са:
Всеки народ и всяка култура имат свои национални особености.
Такива особености откриваме и при приготвянето на храната, (безсъюз-

но свързване) храненето и поднасянето на ястията. 
Традициите в храненето, (безсъюзно свързване) използваните продукти, 

(безсъюзно свързване) похвати на приготвяне и сервиране са до вели до обо-
собяване на кулинарни зони. 

Те обхващат една или няколко страни и дори и по-големи части от кон-
тинентите. 

В тези зони се наблюдават сходни култури на народите и сходни кулинар-
ни традиции.

В тази група се включват още унгарската, (безсъюзно свързване) румън-
ската и южносла вянската кухня.

Затова много ястия, приемани като типични за българската национал-
на трапеза, присъстват и в турската, (безсъюзно свързване) румънската, 
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(безсъюзно свързване) сръбската, (безсъюзно свързване) гръцката или ал-
банската кухня.

Общо за тези народи е, че използват много сурови или консер вирани зе-
ленчуци и силни ароматни подправки.

Тракийската, (безсъюзно свързване) славянската и прабългарската кух ня 
са в основата на българската кухня.

Важно зна чение за оформяне на специфичния облик на нашата кухня 
имат географското положение на страната, (безсъюзно свързване) иконо-
мическото развитие, (безсъюзно свързване) селското стопанство, (безсъ-
юзно свързване) ре лигията и др. 

През различни исторически периоди вли яния идват от гръцката и тур-
ската кухня.

На трапезата най-често е имало зеле, (безсъюзно свързване) моркови, 
(безсъюзно свързване) цвекло, (безсъюзно свързване) ряпа, (безсъюзно свърз-
ване) лук, (безсъюзно свързване) чесън. 

От бобовите растения са били познати лещата и грахът. 
Приготвяли са и ястия от овче, (безсъюзно свързване) козе, (безсъюзно свърз-

ване) свинско, (безсъюзно свързване) говеждо или птиче месо, както и от дивеч. 
По-късно, в периода ХVІ – ХVІІ в., българите се запознават с „екзо-

тичните“ растения и животни, открити в Америка. 
Сред най-често използваните продукти се нареждат фасулът, (безсъюз-

но свързване) пиперът, (безсъюзно свързване) доматът, (безсъюзно свързва-
не) картофът и пуешкото месо.

Пак от изток, от Индия и Шри Ланка, произхожда патладжанът.
От Франция, (безсъюзно свързване) Германия, (безсъюзно свързване) Ав-

стро-Унгария идват различни нови технологии за пригот вяне на храната и 
начини за поднасянето ѝ.

2. Еднородните части в изреченията от първия абзац изпълняват следните 
функции:

Всеки народ и всяка култура имат свои национални особености. (Едно-
родните части са подлози.)

Такива особености откриваме и при приготвянето на храната, (безсъюз- 
но свързване) храненето и поднасянето на ястията. (Еднородните части са 
обстоятелствени пояснения, като първото и третото са разширени с определения.)

Традициите в храненето, (безсъюзно свързване) използваните продукти, (без-
съюзно свързване) похвати на приготвяне и сервиране са до вели до обособяване 
на кулинарни зони. (Еднородните части са подлози, разширени с определения.)

Те обхващат една или няколко страни и дори и по-големи части от кон-
тинентите. (Еднородните части са определения и допълнения, разширени с 
определения.)

В тези зони се наблюдават сходни култури на народите и сходни кулинар-
ни традиции. (Еднородните части са подлози, разширени с определения.)
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3. Изреченията, които съдържат еднородни определения, са:
Те обхващат една или няколко страни и дори и по-големи части от кон-

тинентите. 
В тази група се включват още унгарската, (безсъюзно свързване) румън-

ската и южносла вянската кухня.
Затова много ястия, приемани като типични за българската национал-

на трапеза, присъстват и в турската, (безсъюзно свързване) румънската, 
(безсъюзно свързване) сръбската, (безсъюзно свързване) гръцката или ал-
банската кухня.

Общо за тези народи е, че използват много сурови или консер вирани зе-
ленчуци и силни ароматни подправки.

Тракийската, (безсъюзно свързване) славянската и прабългарската кух ня 
са в основата на българската кухня.

4. Еднородните части на изречението са съответно:
Традициите в храненето, използваните продукти, похвати на приготвяне 

и сервиране са до вели до обособяване на кулинарни зони. (еднородни подлози)
В тази група се включват още унгарската, румънската и южносла-

вянската кухня. (еднородни подлози)
На трапезата най-често е имало зеле, моркови, цвекло, ряпа, лук, чесън. 

(еднородни допълнения)

5. Задачата изисква да се запише тъкмо рецепта за приготвяне на ястие, за-
щото в такъв текст е сигурно, че ще се изброяват хранителни продукти и дейст-
вия, свързани с приготовлението на ястието. Добре е учителят да провокира 
учениците сами да стигнат до този извод.

6. Примерно решение:
Плодовете и зеленчуците (еднородни подлози) са полезни за здравето.
Обичам плодове и зеленчуци (еднородни допълнения).
Подай ми купата с плодове и зеленчуци (еднородни определения).

20. урок: Сложно съчинено изречение

Лингвистична информация и методически насоки
Урокът трябва да започне с преговор на видовете изречения по състав – 

прости и сложни, като на учениците се припомни, че броят на простите изрече-
ния, съставящи едно сложно изречение, зависи от броя на глаголите сказуеми, 
които откриват в него. Преди представянето на същината на сложното съчине-
но изречение отново трябва да се актуализират и знанията за съюзите – този 
път с акцент върху съчинителните съюзи, които може да свързват:

• еднородни части в простото изречение;
• прости изречения в състава на сложното изречение.
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Новата информация започва с акцент върху същността на съчинителния тип 
свързване – свързване на разнопоставени синтактични елементи (думи, слово-
съчетания, изречения). От изключителна важност е учениците да осмислят, че 
съчинителният тип свързване може да се осъществи по два начина:

• чрез съчинителни съюзи;
• безсъюзно.
След изясняването на същността на съчинителния тип свързване може, как-

то това е направено в урока, да се изведе дефиницията на сложно съчинено 
изречение. Темата се развива, като се прави съпоставка между сложното съ-
чинено и сложното съставно изречение. Съвсем съзнателно примерите, които 
са използвани за илюстрация, са изречения, сходни по смисъл. Представяне-
то на равнопоставеността (в първия пример) и на подчинеността (във втория) 
позволява учениците леко да осмислят разликата между двата основни вида 
сложни изречения – сложно съчинено и сложно съставно. Нови за учениците 
са и знанията за семантиката на сложните съчинени изречения – чрез приме-
ри се демонстрира възможността чрез тях да се означат последователни, едно-
временни, успоредно протичащи, противоположни или противопоставящи се 
действия. Съвсем съзнателно в урока не е включена традиционната класифика-
ция, според която сложните съчинени изречения се делят на сложни съчинени 
съ единителни, сложни съчинени противоположни, сложни съчинени раздели-
телни и сложни съчинени разнородни изречения. Причината е, че тази класифи-
кация е твърде условна и няма практическа стойност.

Най-съществената от практическа гледна точка част от урока е свързана с 
пунктуацията на сложното съчинено изречение. Важни са също така детайли-
те, които засягат употребата на съчинителни съюзи, както и някои специфични 
пунктуационни аспекти, включени в тесните колони и на лявата, и на дясната 
страница.

Решения на задачите
1. Сложните съчинени изречения, употребени в текста, са:
(1) Разнесоха се смехове и викот, вдигна се весела олелия.
(2) С тъпани и гайди момичетата излязоха на баирчето при ветрената 

мелница и завиха лудо хоро по изсъхналата трева.
(3) Там едно бяло облаче се бе показало над Витоша, а след него изскачаха, 

едно след друго, други по-малки и разпокъсани. 
(4) Към тях откъде Стара планина бе се устремило друго и като първото 

водеше след себе си още – малки, дрипави, разпокъсани облачета. 
(5) Те ту се пилееха и чезнеха, ту се събираха и образуваха по-големи, чер-

ни като орли облаци. 
(6) А далече в синевината се подемаха като малки пушеци други, растяха, 

умножаваха се и бързо се носеха насам. 
(7) Ще вали, ще вали!
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(8)... чуваха се радостни възклицания и лицата на селяните светеха от 
радост, загрижените им сърца се поотпуснаха. 

(9) Разпокъсаните облачета полека-лека растяха и обгръщаха хоризонта.  
(10) Христина играеше лудо, като че ли на шега, и насмешливо поглежда-

ше младия воденичар. 
(11) После тя отведнъж се пусна от хорото, затича се с подпряна на 

хълбок лява ръка, с размахана кърпа в дясната, спря пред гайдаря и му изко-
мандва: 

(12) Христина понаведе гиздаво глава, трепна с цялата си снага, размаха 
високо кърпата, пристъпи кротко веднъж напред, веднъж назад, подскокна 
леко и заигра. 

(13) Дъхът му спря, сърцето му заби. 
(14) Той изскочи срещу Христина и мълчешком, блед като платно, заигра. 
(15) Викове от възхищение се изтръгнаха от стотина гърди, стотина очи 

заследиха двамата играчи. 
 
Според условието на задачата достатъчно е ученикът да е избрал пет от тези 

изречения, без значение кои са те.

2. Повечето от изреченията представят последователни действия (1, 2, 6, 9, 
11, 12, 13, 14, 15). Едновременни действия представят 4., 8. и 10. изречение. 

3. Изречението с двоен съюз е Те ту се пилееха и чезнеха, ту се събираха 
и образуваха по-големи, черни като орли облаци. Чрез двойния съюз ту – ту 
двете действия, изразени чрез съставящите прости изречения, се разгранича-
ват. В случая не е възможно този съюз да се замени с друг, без да се промени 
смисълът.

4. Примерно решение:
С тъпани и гайди момичетата излязоха на баирчето при ветрената мел-

ница... (еднородни обстоятелствени пояснения)
Към тях откъде Стара планина бе се устремило друго и като първото 

водеше след себе си още – малки, дрипави, разпокъсани облачета.(еднородни 
определения)

Христина понаведе гиздаво глава, трепна с цялата си снага, размаха ви-
соко кърпата, пристъпи кротко веднъж напред, веднъж назад, подскокна 
леко и заигра. (еднородни обстоятелствени пояснения)

5. Правописни грешки са допуснати в следните думи: раиони (вместо райо-
ни), които (вместо който), облачноста (вместо облачността). Изпусната е 
запетаята пред които в предпоследното изречение.



69

6. задача изисква учениците сами да открият сложни съчинени изречения 
в текстове от учебниците по различни предмети. При обсъждането на предло-
жените от тях решения учителят може да възложи преценката за това доколко 
задачата е правилно решена, да бъде направена от самите ученици. 

7. задача има по-творчески характер. Обсъждането на решенията може да се 
направи отново от самите ученици под ръководството на учителя.

8. Трансформациите са възможни, защото в изреченията се представят 
еднов ременни или последователно извършващи се действия и може да се из-
пълнят по следния начин:

Тя се унесе в мисли за него и не чу звънеца.
Той търсеше изход и не губеше самообладание.
Децата пееха и крачеха бодро по пътя.
Утрото настъпи и облаците се разнесоха.
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I. СТРУКТУРА И РУБРИКИ НА УЧЕБНИКА  
ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 6. КЛАС

Новият учебник по литература на издателство „Просвета – София“ изцяло 
отговаря на новата програма на МОН за обучението по литература в 6. клас. 
Структурата и рубриките му са организирани така, че да съответстват на съот
ношенията между нови знания, упражнения и преговор, зададени от програма
та. Седемте урочни единици имат напълно еднаква структура и рубрики. След 
литературния урочен текст следват въпроси и задачи, които пряко се отнасят 
към текста и неговото разбиране. Те са подбрани и формулирани по начин, 
подходящ за деца, които нямат специфични интереси в сферата на словесността 
или имат затруднения при усвояването на учебния материал, без това да е за 
сметка на редукция на компоненти от учебното съдържание.

Нататък са разработени рубриките в следния ред:

НОВО ЗНАНИЕ
Тази рубрика не е постоянна, а се появява само там, където се въвеждат нови 

понятия, свързани със словесното творчество. В този раздел новите термини са 
обяснени достъпно и чрез примери, за да могат учениците пълноценно да влязат 
в света на текстовете в следващите части от урока. Начинът на представяне и 
структуриране на значението на думата създава основа за разбирането, а впос
ледствие – и за уместната употреба на термина, заложен в учебната програма.

НАУЧАВАМЕ ПОВЕЧЕ
Това е основната урочна рубрика на учебника, насочена към изискваните от 

програмата литературни компетентности. Разделена е на параграфи – „точки“ 
с вътрешно озаглавяване, които по достъпен за шестокласниците начин пред
ставят найважните съдържателни и смислови акценти на изучаваната творба: 
герои, характери, сюжет, идеи, авторови послания. Там, където програмата въ
вежда нови понятия по теми, те са разработени именно в „Научаваме повече“, 
обикновено като първи параграф. 

Всички параграфи – „точки“ на рубриката „Научаваме повече“, във всич
ки уроци са последвани от съответстващи въпроси и задачи, ориентирани към 
постигане на целите на обучението.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…
Рубриката отговаря на рефренното и системно изискване на програмата за 

правене на съпоставки – както между различни сюжети и жанрове в различни 

КОМПОНЕНТ ЛИТЕРАТУРА
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теми от учебния материал, така и на равнището на дейностите, свързани с при
добиването на литературните и комуникативните компетентности. В учебника 
рубриката е разработена едновременно като фокус на упражняване и преговор 
– косвено връща вниманието на шестокласниците към вече изучени теми.

ГАЛЕРИЯ
Рубриката е изцяло свързана с дейностите по междупредметните връзки, 

които програмата изисква – от ученика се очаква да „изразява впечатления, 
чувства, настроения, мисли, позиции по проблеми с помощта на различни ези
ци – вербален, визуален (в т.ч. изобразителен)“. В нея визуалното престава да 
бъде просто „илюстрация“ – то прави сюжет, тясно свързан с темата на урока, 
въведено е кратко описание на изображението (картината, скулптурата, фотог
рафията), а въпросите и задачите подтикват учениците към развиването на 
междупредметно мислене и сюжетостроене. Освен за междупредметните връз
ки рубриката допринася и за дейностите по социокултурните и комуникативни
те компетентности на шестокласниците.

ОБОБЩЕНИЕ
В тази рубрика с кратки, синтетични и схематични формулировки са изреде

ни даденостите на разглежданата в урока творба – автор, сюжет, герои, мотиви, 
характери, основна идея. Основната ѝ цел е да осигури за учениците „преглед
ност“ и минимум памет за главните характеристики на произведението. Акцен
тът е поставен върху нравствените послания и отнасянето на дискутираните 
проблеми към опита на индивида и общността.

Всички рубрики в учебника (с изключение на „Обобщение“) съдържат също 
въпроси и задачи, свързани едновременно с акцента на рубриката и с централ
ната тема на урока. Техните формулировки са изцяло съобразени с изисквания
та на програмата.

АЗ СЪЗДАВАМ ТЕКСТ
Учебникът завършва с приложение, в което са разработени методически те

мите, заложени в раздела „Комуникативни компетентности“ – характеристика 
на литературен герой и сбит преразказ. Примерните разработки и критериите 
за оценяване дават възможност на шестокласниците да се ориентират подобре 
и да усвоят необходимото на практика и без затруднения.

В самия край на учебника са поместени и произведенията, включени в учеб
ната програма за 7. клас..
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ІІ. ПРИМЕРНИ РАЗРАБОТКИ НА ТЕМИТЕ  
ОТ УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРА  
ЗА 6. КЛАС

ПЪРВИ РАЗДЕЛ. ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

Тема I .1. 
„ХУБАВА СИ, МОЯ ГОРО“ (ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ)

1. Методически акценти
1.1. Съвременното училище залага много на обучението, което позволява 

ефективно да се формира мотивация за читателска дейност. Часът по литерату
ра трябва да развие читателската компетентност, важна част от която е емоцио
налнооценъчното отношение на четящия към художественото произведение. 
Найефективният начин за постигане на успех в това отношение е пълноцен
ният учебен диалог, основан на проблемни въпроси, които да активизират ана
литичното четене, но и да ангажират учениците емоционално. В резултат от 
такива занятия децата неминуемо ще стигнат до идеята на творбата и ще могат 
да направят задълбочени изводи както за визията за света на конкретния автор, 
така и за начина, по който наученото в час може да бъде приложено в собстве
ния им живот. 

1.2. Уроците за известното на повечето българи като песен Каравелово сти
хотворение „Хубава си, моя горо“ са първото от седемте ядра в учебната прог
рама по литература за 6. клас. С тях се открива първият дял „Човекът и приро
дата“. От съществено значение е шестокласниците добре да навлязат в новата 
проблематика, за да могат да участват пълноценно в дейностите, предвидени 
в различните рубрики на учебника, а като резултат да придобият съответните 
компетентности. В този аспект включените в учебника текстове и изображения 
предоставят възможност за учебни дейности от различно естество, тъй като 
съдържат синтезирана информация за същността и функциите на лирическия 
текст, без учениците да се обременяват с излишна терминология. Търси се об
разът на преживяващия човек, съизмерващ се с вечната природа. Въпросите и 
задачите към учениците подпомагат формирането на представа за вписването 
на човека в природната среда, която впоследствие да послужи като основа за 
задълбочаване и прецизиране на знанията им.

1.3. Целите на уроците се свеждат главно до:
●  проследяване на образа на гората, успореден с човешките преживявания и 

представящ родното като цяло;
●  създаване на нагласа за възприемане на национално самобитното и уни

версалното;
●  открояване на връзката между преживяването, изобразено в творбата, и 

личната съдба на автора; 
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●  осмисляне на опозицията „старост – нов живот“, с която завършва произ
ведението;

● оформяне на представа за спецификата на лирическото преживяване.
2. Вариант за тезиси
Запознаването на учениците със стихотворението на Любен Каравелов може 

да започне с изясняването на особеностите на лириката и да продължи с прочит 
на избрани творби като илюстрация. Или обратното – найнапред да се проче
тат избрани от учителя стихотворения, а после учениците да направят изводи за 
разликата между повествователния и лирическия текст. Всеки от двата подхода 
има своето място, но той трябва да е съобразен с особеностите на конкретния 
клас. Учениците могат да направят изводи за основните теми в поезията и защо 
те имат както национално, така и общочовешко звучене; свързани са с епохата 
на своето създаване, но и звучат винаги актуално. 

После идва ред на прочита и евентуалното изслушване на професионално 
изпълнение на песента, създадена от Георги Горанов (1882 – 1905) по текста 
на Каравелов. След запознаването с кратката лирическа творба е добре да се 
продължи с дискусия и поставяне на проблемни въпроси:

● Кой говори в творбата? 
● На кого и как говори?
● Защо гората е наречена „моя“?
● Как е представено чувството? 
●  Как си обяснявате факта, че красивата гора поражда тъга, а не радост и 

възторг?
●  Проследете употребата на думата „сърце“ в текста и направете изводи за 

значението, с което думата е използвана в творбата.
● Какво прави гората красива за човека, споделящ чувствата си?
Тук може да се коментира предварително подготвена от любознателен уче

ник или от учителя презентация за ролята на гората в българския свят (място 
за почивка и пречистване на мислите; майка, сестра, приятел; закрилница на 
непокорни юнаци...). Вариантите за развитие на учебната ситуация са много, но 
тъй като часът е започнал с музикално изпълнение, може би е найефектно, а и 
е ефективно да се продължи с избрано изпълнение на народната песен „Зайди, 
зайди, ясно слънце“: 

Зайди, зайди, ясно слънце, 
зайди, помрачи се! 
И ти, ясна ле месечино,
бегай, удави се! 
Църней, горо, църней, сестро, 
двете да църниме, 
ти за твойто листье ле, горо, 
яс за мойта младост. 
Твойте листье, горо, сестро, 
пак ке се повратят. 
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Мойта младост, горо ле, сестро, 
нема да се врати.
Оттук много лесно може да се развие успоредяването на финалните идеи в 

двата текста.
• Какви идеи внушава творбата?
Може да се направят изводи, че в творбата са разкрити:
�  прелестите на българската земя – съвкупност от цветове, звуци, мисли и 

емоции; 
�  тъгата, породена от възможността за завръщане в гората, т.е. в родината, 

само в спомена; 
�  природата като единствената достъпна за човека проява на безсмъртие; 

гората е вечно млада и възраждаща се, а животът на човека има край и за 
него в един момент няма да има следваща пролет.

Тема I .2. 
„ОТЕЧЕСТВО ЛЮБЕЗНО, КАК ХУБАВО СИ ТИ!“ (ИВАН ВАЗОВ)

1. Методически акценти
1.1. Емоционален и рационален център на Вазовото творчество е любовта 

към България. Народният поет в множество свои творби осмисля родината като 
идеална и я представя като основополагаща ценност в живота на българите. 
Стихотворението „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ е една от опорите 
на националното самосъзнание и самочувствие и това задължава учителя да 
приобщи шестокласниците към света на творбата максимално отговорно – да 
превърне поетичното чувство, вложено в произведението, в осъзната ценност 
за подрас тващите, в съществен елемент от тяхната личностна ориентация.

1.2. В друг аспект тази отдалечена от нас епоха следва да „оживее“ пред 
очите на шестокласниците под вещото ръководство на преподавателя, тъй като 
така ще се изгради фундаментът на общата и специфичната литературна култу
ра на учениците.

1.3. Целите на уроците се свеждат главно до:
•  проследяване на образа на отечеството, представен в движение и с множес

тво детайли, градящи представата за земята рай;
•  създаване на нагласа за възприемане на национално самобитното и уни

версалното;
• осмисляне на опозициите в текста, които изплитат смисловата му тъкан; 
• обогатяване на представата за спецификата на лирическото преживяване.
2. Вариант за тезиси
В началото на цикъла от часове, посветени на Вазовия шедьовър „Отечество 

любезно, как хубаво си ти!“, под формата на кратка презентация, в която са 
включени множество визуални материали, учителят може да представи в клас 
историята на образа на родината майка в българската литература, тръгващ от 
Неофит Бозвели. Подходящо е шестокласниците да потърсят информация за 
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етимологията на думите, назоваващи родната земя – родина, отечество, татко
вина – и да направят съответните заключения.

След създаването на активна учебна среда идва ред на запознаването с тек
ста и търсенето на основните опори за размисъл чрез отговори на въпросите 
от с. 10. Така учениците последователно ще навлязат в света на стихотворе
нието, разгръщащо мотива за земята рай – найкрасива и найбогата на света, 
превърната чрез многобройните изброявания в център на Вселената. Като де
тайлизира и обобщава мнението си за прелестите на отечеството, Вазов дава 
воля на своето желание всеки българин да се присъедини към възторжените 
чувства, който изпитва самият той. На този мотив е противопоставен друг – за 
„слепотата“ на следосвобожденския българин към родните красоти. Патриар
хът на българската литература не премълчава проблема за отчуждаването на 
следосвобожденския българин от родината, в поголям мащаб – на човека от 
природата. Това са знаци за кризата на родолюбието и загубата на нравствени 
сетива в поширок план. Задоволяването с „покривката и хляба“, ограничава
нето на интересите в сферата на битовото превръщат хората в „чужденци“ в 
собствената им земя. 

След запознаването с кратката лирическа творба е добре да се продължи с 
дискусия и поставяне на проблемни въпроси, които да стабилизират знанията 
на учениците за подходите към разкриване на смисловите послания на худо
жествения текст:

• Кой говори в творбата? 
• На кого и как говори?
• Защо отечеството е наречено „любезно“?
• Как е представено чувството? 
• Колко са частите, на които творбата може да се раздели?
•  Как строежът на творбата, съвместната употреба на думи с пряко и пре

носно значение и множеството въпроси с ясен отговор въздействат на 
възприемащия произведението?

•  Кои са противопоставянията в творбата? (свое – чуждо; красота – невъз
можност за възприемането ѝ; прилично оценяване – срам; истинно/задъл
бочено – лъжливо/ повърхностно; представителите на животинския свят 
– хората „чужденци“...)

• Какви идеи внушава творбата?
Може да се направят следните изводи:
�  „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ е стихотворение, в което чувства

та са изведени на преден план – възхищение от красотата на българския 
свят и горчивина от недооценяването му; 

�  двуделната структура на творбата, основана на принципа на контраста, 
съответства на основните чувства – възторг и болка; 

�  истинският нравствено извисен човек е емоционално привързан към роди
ната майка и високо я цени; 

�  стихотворението на Вазов поставя проблеми, актуални и сега (отчуждава
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нето на човека от природата; липсата на уважение към отечеството; допус
кането стремежът към битово благоденствие да надделява над духовните 
стойности; възможността човек да бъде чужденец в собствената си среда, 
ако не се вълнува от преживяванията на близките и сънародниците си...).

ВТОРИ РАЗДЕЛ. ЧОВЕКЪТ И ИЗКУСТВОТО

Тема II .1. 
„КОСАЧИ“ (ЕЛИН ПЕЛИН)

1. Методически акценти
1.1. „Косачи“ е един от найпредставителните разкази на Елин Пелин, с 

който шестокласниците се запознават като първо произведение в раздела 
„Човекът и изкуството“. При неговото изучаване трябва непременно да се 
откроят редица понятия, основополагащи за литературната и общата кул
тура на учениците: разказ (без да е изведено ново понятие, в очакваните 
резултати от обучението недвусмислено се казва, че от ученика се изисква 
да „разпознава жанрови характеристики на разказа, проявени в „Косачи“), 
повествовател, пейзаж (понятието се въвежда с очевидното очакване за 
актуализация на знанията от първия раздел „Човекът и природата“). В съ
щото време се очаква сюжетът да бъде видян през призмата на въздействие
то на произведенията на изкуството върху света на човека. Ученикът трябва 
да различава и тълкува действията и развитието на герои в сюжета, да обяс
нява мотивацията им, да определя проблеми и конфликти, като ги съпоставя 
с личния си опит и обосновава позиция по тях. 

1.2. Целите на системата от уроци са свързани със:
• запознаване на учениците със специфичните особености на разказа;
• запознаването им със същността на понятията повествовател и пейзаж;
• изграждане на умения за обяснение на мотивацията на герой;
•  изграждане на умения за определяне на начини, по които художественият 

текст въздейства естетически, и обосноваване чрез примери от художест
вения изказ;

• осъзнаване на ролята на изкуството и въображението в човешкия живот;
•  овладяване на същността и на техниките за създаване на описание на пей

заж.
2. Вариант за тезиси
Урокът за „Косачи“ е уместно да започне с творческата биография на Елин 

Пелин и с изясняване на специфичните особености на разказа като епически вид 
– опростено и изчистено от детайли представяне на опорните точки в изследва
нето за българския разказ на проф. Искра Панова. По този начин и найдобре ще 
се съчетаят изискваните от програмата теоретични знания за повествователя и 
пейзажа. 
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Анализът неизбежно ще следва сюжета и движението по линията на основна
та опозиция истина – приказка и вариациите ѝ в текста.

Тъй като методиката на обучението по литература препоръчва един урок да 
има от пет до осем учебни ситуации, предлагаме ви съобразно качествата и ин
тересите на своите ученици да подберете въпроси, с които да активизирате мис
ленето им по основната проблематика на текста:

• Какъв е смисълът на заглавието?
•  Какво настроение създава началният пейзаж? Какви са опорите в описа

нието на природата? Как се движи човешкият поглед?
•  Кои са и как са представени героите? Сред тях има ли опозиционна двойка? 
•  Какво мотивира поведението на хората – действителността или измисли

цата, истината или приказката и песента?
•  Как в началото Лазо възприема приказката на Благолажа? Защо? Покъс

но настъпва ли промяна?
•  Пред какъв избор е изправен младият косач? (Тук може да се направи 

връзка между „покривката и хляба“ в „Отечество любезно, как хубаво си 
ти!“ и „пуста печалба“ в „Косачи“.)

• Кога Лазо взема своето решение да се върне вкъщи?
•  Каква е функцията на периодично появяващите се в разказа елементи на 

пейзажа?
• Каква е ролята на Стамо?
• Как Благолажът помага на Лазо „да разбере, че е човек“?
При възможност и интерес от страна на децата може да им се предложи роле

ва игра, при която разиграната в диалога на „Косачи“ ситуация да се осъвремени. 
Целта е разказаното от „Благолажа“ наистина да се отнася до „Лазо“ и да му 
въздейства.

Тема II .2. 
 „ХУДОЖНИК“ (ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ)

1. Методически акценти
1.1. Анализът на стихотворението „Художник“ не е от лесните задачи, с които 

шестокласниците следва да се справят. По традиция анализът на лирика създава 
напрежение за учениците, тъй като липсва сюжетността, която им дава опора. 
Осмислянето на обобщения метафоричен свят, изграден от поета, обикновено 
е сериозен проблем дори и за силните класове. В този аспект работата върху 
стихотворението „Художник“ е предизвикателство както за децата, така и за учи
теля, който трябва да намери пътя за събиране на лирическите нишки в цялостен 
образ, който да изясни ролята на изкуството в живота на човека, заменящо бед
ността с богатство, мъртвилото с живот, теснотата на стаята с широкото прос
транство на целия свят. Тук отговорността на преподавателя е огромна, тъй като 
на него е възложено да формира отношение към изкуството, което ще предопре
дели мястото му в живота на младото поколение.
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1.2. Целите на системата от уроци са свързани със:
•  задълбочаване на познанията на учениците за специфичните особености 

на лирическата творба;
•  изграждане на умения за различаване и тълкуване на преживявания, нас

троения, състояния на героя;
•  усъвършенстване на уменията за определянето на начините, по които ху

дожественият текст въздейства естетически, и обосноваване чрез примери 
от художествения изказ;

•  изграждане на умения за изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по отделни проблеми, произтичащи от текста;

• осъзнаване на ролята на изкуството и въображението в човешкия живот;
•  овладяване на същността и на техниките за съпоставка на епически и лири

чески образи на света, обединени от обща тема, но създадени от различни 
автори (сравнение на стихотворението „Художник“ и разказа „Косачи“).

2. Вариант за тезиси
Урокът, въвеждащ учениците в света на стихотворението „Художник“, може 

да започне с тълкуване на заглавието на творбата – художникът е човек, който 
със своите дарба и въображение изгражда света по нов начин в своите произве
дения, като превръща грозното в красиво, мъртвото – в живо, обикновеното – в 
празнично, и въздейства на тези, които общуват с неговото изкуство. 

За навлизане в света на творбата много подходящо е след прочита на текста да 
се отговори на поставените въпроси на с. 24 в учебника. 

В хода на урока учителят може да подпомогне работата с текста, като пос
тави на обсъждане твърдение и предостави възможност на децата да докажат 
неговата истинност или да го оборят. Например: Картините на художника 
обикновено отразяват неговите мисли и спомени за любими хора, места и 
случки. Те помагат както на човека, който ги е създал, така и на тези, които 
общуват с тях като зрители, да преодоляват усещането си за самота. Чрез 
отразеното в картините духовно богатство на художника бедната стая се 
изпълва с живот.

Проблемни въпроси:
•  Опишете стаята, която първоначално художникът вижда. Обърнете вни

мание на детайлите и разтълкувайте техния смисъл („празни стени“, „очи 
от влага, / от пирони, от пукнатини“, „гола“, „бедна“, „стаята с мъртвеш
ките очи“ „мъртвите пустини“). Обобщете представата си за бедност, гро
зота, пустота и липса на живот.

•  Разсъждавайте върху промяната, която художникът внася със своите кар
тини – от „бедна“ тя става „найбогата стая на света“. Какво е нарисува
но на картините? Какво настроение създават образите? Как е постигната 
представата за изобилие, светлина и красота?

•  Обобщение за извисяващата роля на изкуството, което обогатява света на 
хората и придава смисъл на човешкото съществуване.
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ТРЕТИ РАЗДЕЛ. ЧОВЕКЪТ И ДРУГИТЕ

Тема III .1. 
ИЗ „ПОД ИГОТО“: „РАДИНИ ВЪЛНЕНИЯ“ (ИВАН ВАЗОВ)

1. Методически акценти
1.1. Конфликтът в романа „Под игото“ е сложен и разгърнат на няколко рав

нища:
•  свое – чуждо: родното трябва да бъде защитено от посегателствата на 

поробителя, който е чуждият; 
•  бит – бунт: сигурното пространство на дома следва да бъде напуснато, 

ако българите желаят да постигнат свободата си; 
•  добро – зло: според разбирането, залегнало в основата на романа, добър е 

този, който има висок морал и подчинява себе си на идеалите на Българско
то възраждане (просвета, независима Църква, национално освобождение), 
а лош е безскрупулният, егоистът, поставящият се в услуга на поробителя. 

На учениците предварително трябва да се изясни това, като се актуализират 
знанията им за романа. След това е функционално да им се постави като задача 
за наблюдение да проследят как тези нива на конфликтност са разгърнати в 
главата „Радини вълнения“, за да се изгради здрава основа на разсъжденията за 
конфликтите, неминуемо заобикалящи човека – център на третия дял от учеб
ната програма, озаглавен „Човекът и другите“.

1.2. Целите на системата от уроци са свързани със:
•  запознаване на шестокласниците със същността и правилата за създаване 

на характеристика на литературен герой; 
•  задълбочаване на познанията на учениците за специфичната роля на по

вествователя;
•  изграждане на умения за различаване и тълкуване на преживявания, нас

троения, състояния на героите;
• обясняване на мотивацията на литературния герой;
•  усъвършенстване на уменията за определянето на начините, по които ху

дожественият текст въздейства естетически, и обосноваване чрез примери 
от художествения изказ;

•  изграждане на умения за изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по отделни проблеми, произтичащи от художествения 
текст;

•  създаване на умения за свързване на примери за проблеми и конфликти от 
главата „Радини вълнения“ от „Под игото“ с лични идеи за обосноваване 
на собствена гледна точка.

2. Вариант за тезиси
Найнапред учениците се запознават със сюжетния ход на глава XI от пър

вата част на романа и изпълняват поставените на с. 32 задачи: открояват основ
ните епизоди, озаглавяват ги, предават съдържанието накратко, подготвяйки се 
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по този начин за сбит преразказ на текста, изразяват мнението си за конфликта 
в тази глава от „разказов“ тип, дават морална оценка на поведението на героите 
и търсят мотивите за техните постъпки, проследяват оценките за героите и съ
битията, дадени от повествователя.

Център на дейностите за придобиване на комуникативни компетентности 
тук е усвояването на техниките за създаване на характеристика на литературен 
герой. Учителят е улеснен от теоретичната и практическата разработка в при
ложението към учебника (с. 48 – 52).

Присъствието на Огнянов на обществени места (в случая е училището, но в 
романа това се случва и в кафенето, в черквата, по време на представлението, 
на тлаката...) е израз на пречупване на робското и извисяване на духа. С участи
ето си в тези обществени събития Огнянов служи на революционните идеи. На 
тези места той впечатлява обществото със своите познания, с добротата, бла
городството и чувството си за справедливост. Използването на обществените 
събития за популяризирането – спонтанно или преднамерено – на революцион
ните идеи е знак за духовното преобразуване на българското възрожденско 
пат риархално общество.

Главата „Радини вълнения“ представя образа на късновъзрожденския учител, 
атмосферата в училището – с култа към просветата, с новия възрожденски по
рив на българина към знанието. Годишният изпит е празник за цялото общество. 
Подчертан е интересът към българската история, която е източник на национално 
себепознание като път към формиране на националното самочувствие. (За уче
ниците, познаващи главата „Гост“, няма да е трудно да успоредят изпита, прове
ден от чорбаджи Марко в собствената му градина, и годишния изпит на Радините 
ученички в девическото училище.) Вярата в освободителната мисия на Русия е 
основополагащ възглед за българския народ през Възраждането, но публичното 
изричане на тази истина е революционен акт, за чиито рискове героите явно още 
не са готови (завладени са от смут, страх, но някои герои, като кака Гинка напри
мер, запазват самообладание и проявяват дързост).

3. Развитие на комуникативните компетентности
3.1. Примерен план за сбит преразказ
Тъй като се очаква шестокласниците да се упражняват в създаването на сбит 

преразказ при всяко повествователно произведение, което се изучава, помест
ваме примерен план, с който учениците може да бъдат подпомогнати, ако учи
телят прецени, че това е необходимо:

•  Представяне на Рада Госпожина – хубаво момиче, сираче, храненица на 
Хаджи Ровоама, готвят я за монахиня, учителка.

•  Подготовка за провеждането на годишния изпит – пременени ученички 
преговарят, украсената класна стая се пълни, Рада наставлява ученичките 
си, реч на главната учителка, Стефчов отсъства.

•  Начало на изпита – главният учител вдъхва спокойствие, Рада окуражава 
децата;

� Кириак Стефчов изпитва – сложни въпроси, всеобщо притеснение;
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�  Бойчо Огнянов се намесва – същите въпроси, зададени разбираемо, все
общо облекчение.

•  Изпитът на Събка – смущаващ отговор, реакциите след него.
• Край на изпита – спокойствие.
• Благодарността на Рада.
3.2. Примерен план за характеристика на герой
Задача: Направете цялостна характеристика на Рада Госпожина според гла

ва ХI „Радини вълнения“ от романа „Под игото“ на Иван Вазов

Име – лично, 
фамилно, прякор, 
прозвище, псевдоним

Рада Госпожина

Пряка (авторова) 
характеристика: 

„Тежка е участта на всички сирачета момичета. Рано 
обезнас ледени от бащина любов и защита и от майчина 
нежна грижа, хвърлени на произвола на хорската милост 
или жестокосърдие, те отрастват и виреят, без да ги е 
огряла сладка, животворна усмивка, сред чужди тям рав
нодушни лица. Те са цветя, поникнали под покрив: невесе
ли и без дъх. Пропуснете въз тях една великодушна струя 
светлина и техният скрит аромат умирисва въздуха.“

Непряка (косвена) 
характеристика:

Биография
• името на литературния
• герой 
• семейна среда 
• условия, при които е 
формирана личността 
на героя и неговия 
житейски мироглед
• произход

„…тъй я наричаха нея за означение, че принадлежи на 
госпожа Хаджи Ровоама.“ 
„Сираче от дете, Рада от много години живееше под 
един пок рив с Хаджи Ровоама, която я беше прибрала 
за храненица. Пос ле покровителката ѝ я направи „пос
лушница“ в метоха, сиреч момиче, което се приготвя за 
монахиня, и я облече с обезателните черни дрехи.“
„Сега Рада служеше като учителка на девойките от 
първия клас, с хилядо гроша годишна заплата.“ 
„Рада беше порасла в тая задушлива и мъртвешка ат
мосфера на килийния живот, под строгия несъчувствен 
надзор на старата сплетница.“

Портретна 
характеристика 
• фигура 
• изражение на лицето
• мимики, жестове
• възраст
• облекло

„беше високо, стройно и хубаво момиче, с простодушен 
и светъл поглед и с миловидно, чисто и бяло лице, което 
черната забрадка отваряше още повече.“

Речева 
характеристика и/или 
вътрешен монолог 
• специфични думи
• начин на изразяване
• стил на изказване

„Рада с глух глас произнесе друго име.“
„Когато Огнянов приближи Рада, да се прости с нея, тя 
му каза развълнувано:
– Господин Огнянов, благодаря ви сърдечно, за мене и 
за моите девойчета. Няма да забравя тая услуга. – И 
нейният дълбок поглед страстно светеше... Подир него 
Рада вече никого не виждаше от гостите, които се про
щаваха с нея.“
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Действена характе-
ристика
• постъпките в отделни 
сюжетни моменти
• отношението на героя 
към другите 
• поведението на героя 

„Ето защо преди няколко време видяхме Рада, учителка 
вече, че шъта на чорбаджийската трапеза на Хаджи 
Ровоаминия брат.“
„Тия звънливи и ясни гласета, тия мънички розови уст
ца, които привличаха целувки, решаваха съдбата ѝ. Тя 
ги заливаше със светлия си поглед, тя ги ободряваше с 
небесна усмивка и туряше цялата си душа на техните 
трепетни устни.“
„Тия дни Рада беше твърде улисана в училището, защо
то приб лижаваше годишният изпит.“

Психологическа ха-
рактеристика 
• душевното състояние 
на героя 
• преживяванията на 
героя

„Рада с напрегнато внимание следеше за отговорите 
им и техните случайни запинания се отзоваваха болез
нено върху чертите на лицето ѝ.“
„Рада от едно прехласване мина в друго. Учудена, 
трогната до сълзи, изненадана, тя гледаше с благо
дарност тоя великодушен човек, който ѝ дойде на по
мощ в такава тежка минута. Пръв път тя срещаше, 
и то у един непознат, топло и братско участие. Тоз ли 
бе шпионинът! Той сега стоеше като ангел хранител 
неин! Той стъпка Стефчова като червей. Тя тържест
вуваше, тя порасте пак, тя погледна гордо и щастливо 
навсякъде – и навсякъде срещна съчувствени погледи. 
Сърцето ѝ се изпълни с признателно вълнение, а очите 
ѝ със сълзи...“ 
„Рада стоеше като тресната. Капка кръв не беше 
останало в лицето ѝ; мъченически тръпки подръпва
ха бледните ѝ бузи; по челото ѝ, дето одеве се четяха 
толкова деликатни усещания, няколко едри капки пот 
избиха и измокриха сколуфите ѝ. Тя не смееше да дигне 
очи. Чинеше ѝ се, че потъва в земята. Нещо я душеше 
гърдите, идеше ѝ да заплаче с глас – и едвам се удър
жаше.“
„Рада, която се зарумени и наведе смутено глава. Гър
дите ѝ се издигаха високо от вълнение.“

Отношението и мне-
нието на други персо-
нажи за героя
• одобрение, възхище
ние, удивление
• укор, обвинение, раз
лични гледни точки за 
същността на героя

„На Хаджи Ровоама нито минуваше през ума, че е въз
можно почовеколюбиво отношение към тая сирота; 
тя не можеше да съзре колко деспотизмът ѝ ставаше 
почувствителен и несносен за Рада, заедно с разбужда
не на съзнанието ѝ и човешката ѝ гордост.“ 
„Някои от тия погледи бяха укоризнени, други – одоб
рителни.“
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Тема III .2. 
„БРАТЧЕТАТА НА ГАВРОШ“ (ХРИСТО СМИРНЕНСКИ)

1. Методически акценти
1.1. Стихотворението на Христо Смирненски „Братчетата на Гаврош“ е ху

дожествен образ на социалното разслоение. Уроците за тази творба, част от 
цикъла „Децата на града“, насочват вниманието на шестокласниците към нес
праведливия обществен ред – щедростта към едни е проява на жестокост към 
други. Темата е важна за придобиване на умения за анализ на лирическа творба 
– от една страна, а от друга – дава възможност за обсъждане на въпроси, далеч 
надхвърлящи специфично литературното. Много подходящо е да се предвиди и 
комбиниран урок по литература и история. 

1.2. Целите на уроците се свеждат главно до:
•  въвеждане на понятието мотив в художествения текст;
•  създаване на нагласа за възприемане на национално самобитното и уни

версалното;
•  открояване на връзката между преживяването, изобразено в творбата, и 

личната съдба на автора; 
•  осмисляне на опозицията „скован от злоба“ град – „бедните деца“, която е 

център на произведението;
•  детайлизиране на вече оформената представа за спецификата на лиричес

кото преживяване.
2. Вариант за тезиси
Запознаването на учениците със стихотворението на Христо Смирненски 

може да започне с прочита на творбата и отговор на въпросите на с. 38. След 
това е добре да се продължи с поставяне на проблемни въпроси, които да под
готвят въвеждането на понятието мотив:

•  Какъв е смисълът на заглавието? (Защо поетът е използвал умалително 
съществително? Кой е Гаврош? – вж. с. 39.)

•  Кой говори в творбата?
•  На кого и как говори?
•  Как е представено чувството? 
•  Как е изграден образът на одушевения, но бездушен град?
•  Как са представени бедните деца?
Оттук лесно може да се изведе значението на понятието мотив, а чрез въп

росите към рубриката „Ново знание“ (с. 38) новото понятие, без съмнение, ще 
бъде усвоено. Може да се включат и допълнителни въпроси:

•  Защо Христо Смирненски е използвал точно думата „сграбчил“ („жи
вота сграбчил ги отвред“), а не „хванал“ например? Кой може да сграб
чи? А как се нарича сграбченият? На кои образи от творбата съответ
стват те?
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•  Проследете детайлите на пестеливия, но много красноречив портрет на 
Гаврошовците (акцент върху очите).

•  Цялата творба е сякаш пряко произнесена обвинителна реч към града. 
Как става ясно това? (възклицания, въпроси, местоимения във второ 
лице...)

Работата с текста би била ефективна, ако учениците успеят в края на часа да 
запишат в таблица контрастни двойки, характеризиращи двата основни мотива. 
Например:

МОТИВЪТ ЗА ГРАДА МОТИВЪТ ЗА БЕДНОСТТА 
И СТРАДАНИЕТО

шум плахи въздишки, мълчание

празник делник, скръб, мъка

вечерта (краят на деня) утрото на живота (децата)

надежди реалност, разочарования

живот обреченост

разкош бедност

щедрост жестокост

блясък мизерия, бездомност

излишък недостиг

Обобщение: В стихотворението „Братчетата на Гаврош“ поетът противо
поставя блясъка и разкоша на мизерията, въздишките на бедните деца и не
възможността да имат изобилието, което виждат по витрините. Големият град 
създава големите контрасти в обществото. Той ражда трагедията на бедните, 
лишените от сила, от защита, от бъдеще. В този бездушен каменен град кра
сотата, добротата и невинността са осъдени на гибел. Това е несправедливо и 
трябва да се намерят пътища за осигуряване на подобър живот.

Тема III .3. 
„СЕРАФИМ“ (ЙОРДАН ЙОВКОВ)

1. Методически акценти
1.1. Системата от уроци за емблематичния за Йордан Йовков разказ „Сера

фим“ дава възможност за провокиране на шестокласниците в процеса на ус
вояване на нови знания и обогатяване на личния опит. Интересно е как децата 
възприемат героя, който носи името на ангел и действително се проявява като 
нравствено съвършен: милосърден, щедър, безкористен. Дали смятат, че пос
тъпките на Серафим могат да се превърнат във вдъхновение за днешния човек 
по пътя му към самоусъвършенстването и истинското добруване. Друга по
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сока, в която би могло да се активизира мисленето на учениците, е свързана 
с помощта: на кого Серафим помага повече – на Павлина и болния ѝ съпруг 
Иван, или на Еню, който благодарение на чудака осъзнава, че е прегрешил, като 
е отказал да даде исканите пари, и се е върнал на страната на доброто.

1.2. Съвременните ученици са свикнали информацията да им бъде предос
тавяна наготово от учебника или от материали, подготвени от учителя и адап
тирани в съответствие с възрастовите им особености, а това не е ефективният 
начин за развитие и овладяване на трайни знания. Рецептивните умения на шес
токласниците биха могли да получат тласък, ако им се възложи извършването 
на съобразена с възможностите им изследователска работа. Темата, център на 
която е разказът „Серафим“, предоставя чудесни условия за самостоятелна ра
бота и работа в екип. При разчупване на стереотипния модел на лекционното 
поднасяне на материала ролята на учителя е предимно организационна и напът
стваща, а учениците постигат образователните цели, като „учат чрез правене“. 
Така в часовете е интересно и забавно, но в същото време децата проявават 
инициативност, критично мислене, творчество. .

1.3. Целите на уроците се свеждат главно до:
•  задълбочаване на познанията на шестокласниците за същността и прави

лата за създаване на характеристика на литературен герой; 
•  задълбочаване на познанията на учениците за специфичната роля на по

вествователя;
•  изграждане на умения за различаване и тълкуване на преживявания, нас

троения, състояния на героите;
•  обясняване на мотивацията на литературния герой;
•  усъвършенстване на уменията за определянето на начините, по които ху

дожественият текст въздейства естетически, и обосноваване чрез примери 
от художествения изказ;

•  изграждане на умения за изразяване на впечатления, чувства, настроения, 
мисли, позиции по отделни проблеми, произтичащи от художествения 
текст;

•  създаване на умения за свързване на примери за проблеми и конфликти от 
„Серафим“ с лични идеи за обосноваване на собствена гледна точка.

2. Вариант за тезиси
•  Ролята на нравствените норми в обществото – благодарение на нравстве

ните норми различните човешки общности могат да разграничават кое 
в човешките постъпки е добро и трябва да се изведе като положителен 
пример за подражание и кое трябва да получи негативна оценка и да се 
заклейми като престъпление. Чрез тези норми, като се стреми към добро
то и отрича злото, човешката личност изгражда себе си, утвърждава се и 
доказва мястото си сред другите.

За основа на понататъшните разсъждения може да послужи мнението за 
връзката на всеки човек с цялото човечество на Антоан дьо СентЕкзюпери, 
изразено в класическия му роман „Земя за хората“: Защо да се ненавиждаме? 
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Ние сме сдружени, понесени от една и съща планета, екипаж на един и същ 
кораб. [...] Щом за да се освободим, е достатъчно да си помогнем за осъзна
ване на една цел, която ни свързва едни с други. [...] И така е за всички – дори 
до найобикновения овчар. Защото оня, който бди под звездите над няколко 
овце, ако осъзнае своята роля, ще види, че е нещо повече от служител. Той е 
часовой. А всеки часовой е отговорен за цялото владение.

•  Чудачеството на Серафим (Какво прави Серафим различен?); „градското“ 
и „селското“ у героя, но найвече неговите изключителни постъпки.

•  Защо Серафим винаги говори много тихо, а последните му думи са изре
чени „с някаква особена радост“?

•  Направете прогноза за бъдещето на героя. Как ще протече животът му 
през следващата година?

•  Възможно ли е човек в съвременния свят да се грижи за ближния пове
че, отколкото за себе си, както постъпва Серафим? (Дядо Добри, наричан 
Светецът от Байлово.)

3. Материали към урока
...За мен любовта към ближния е преди всичко РАЗБИРАНЕТО на ближ

ния. И тук ние се докосваме до найогромния въпрос, стоящ вечно пред 
човека – разбирането като преодоляване на огромните разстояния меж
ду отделните човешки същества. Разбиране, което не значи непременно 
приемане, което не значи непременно отхвърляне, а е ПРИБЛИЖАВАНЕ. 
Много от бедите в нашите отношения идват от това, че ние така чес
то приемаме или отхвърляме другите, без да сме ги разбрали, както така 
често осъждаме и оправдаваме, без да разбираме. Самото РАЗБИРАНЕ е 
любовта...

...Сигурно обичта към ближните изисква найвисоки нравствени и инте
лектуални качества. Не е никак лесно да обичаш другите. Много полесно 
е да ги мразиш, което, преведено със същия език, значи – да не ги разбираш. 
Мога да кажа съвсем категорично, че не зная разбиране, което да не е довело 
до любов, и не зная омраза, която да е довела до разбиране...

...„Обичай ближния си!“ беше апелът на един човек, или Бог, за разбира
не, за мир и щастие между хората. Проследявайки тия две хиляди години, 
човек вижда как този повик бива прегърнат от милиони хора като едничък 
източник на надежда. Не говоря за създаването на религията с нейните ин
ститути, ритуали и идеологии. Говоря за простото осъзнаване на необходи
мостта хората да се разбират... 

...Както никога в цялата своя предишна история, днес ние изпитваме 
върху гърба си обратния повик: „Мрази ближния си“. Или: „Не го разбирай, 
няма за какво да го разбираш!“... „Обичай ближния си“ се е превърнала в 
празна красива фраза, която от Коледа на Коледа снася по едно яйце на 
благодеянието за сиропиталища и болници. Подарете известна сума на про
сяците и вие наистина обичате ближните си. Това не се различава много от 
Нероновото: „Дайте на просяците трохите!“...
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...Ние не обичаме другите, защото не ги разбираме. Ние ги порицаваме, 
съдим ги, отхвърляме ги, мразим ги, бягаме от тях или пък обратното – 
прег ръщаме ги, правим им подаръци, обсипваме ги с хубави думи и си вярваме, 
че ги обичаме – без някога да сме се опитали да се приближим истински до 
тях, да ги разберем. Помежду нас стоят планини от предразсъдъци, върхове 
от нови и стари лъжи, пропасти, пълни с вода или огън. И полесното е да 
се върнем назад.

А всички знаем – или ако не знаем, то поне чувстваме – че човекът, све
тът, имат едноединствено спасение, единединствен път, еднаединствена 
реална промяна, ако тази планета ще продължи да съществува – 

ОБИЧАЙ БЛИЖНИЯ СИ.
    Георги Марков, из „Обичай ближния си“,

от „Когато часовниците са спрели: нови задочни  
репортажи за България“

•  Какво означава да обичаш ближния си, според писателя Георги Марков?
•  Защо според автора е полесно да мразиш другия?
•  Какво е мястото на обичта и омразата, разбирането и неразбирането на 

другите в съвременния свят? Дайте примери, за да мотивирате твърдения
та си.
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