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ВЪВЕДЕНИЕ
Скъпи колеги,
През учебната 2017/2018 г. влиза в сила новата учебна програма за 6. клас
по история и цивилизации. Партньорството ни с вас е с цел търсене на найдобрите подходи за усвояване на знания и формиране на умения, като същевременно възпитаваме любов към историята. В 5. клас учебното съдържание предлага една великолепна възможност да привлечем вниманието на децата чрез
митовете и легендите, чрез разкази за смайващи съкровища и строежи. Твърде
амбициозната учебна програма за 6. клас, която включва разнородни проблеми
от Европейското и Българското средновековие, включително периода на османското владичество в българските земи (ХV – ХVІІ в.), както и натрупването
на значителна терминология, останала „скрита“ в очакваните резултати, прави
работата ни много по-трудна и отговорна.
За да се ориентирате по-добре в учебния комплект, който ви предлагаме,
позволете ни с няколко думи да ви представим отделните негови елементи.
● Учебник по история и цивилизации – печатен вариант
Всеки раздел в учебника започва с карта с обобщена информация за раздела
и линия на времето с основни събития от раздела.
Учебникът съдържа 39 теми за нови знания. Всеки урок започва с въведение в съдържанието на урока и завършва с обобщение на най-важното в урока.
Отделно от това в учебника ще откриете 5 теми, представящи прилагането на
специфичните техники на историческо познание под заглавието „Работилница“
и 7 урока упражнение. Така напълно се покриват изискванията на Учебната
програма по история и цивилизации за 6. клас по отношение на компетентностите. Всеки урок е в съотношение 1:1,5 на текстовата част спрямо методическата. Най-важното за нас беше да намерим баланс между фактите и разказа,
да постигнем яснота и точност на изказа, да избегнем скритите понятия в текста
и претрупването му с факти. Надяваме се, че се получи достъпен, ясен, но и
емоционален разказ за средновековната история.
Методическата част на всеки урок представлява комбинация от разнообразни исторически източници: илюстративен материал, документи, исторически
карти, рубрики. Всеки от тези елементи е отбелязан с препратка в основния
текст на урока. Към тях също така са поставени въпроси и задачи за самостоятелна работа на учениците. Специално внимание сме отделили на илюстративния материал. Отново ще намерите ЗD реконструкции, насочени към всекидневието на хората през Средновековието, които да улеснят вашата работа при
представяне на миналото. И в този учебник изображенията в учебника разширяват, допълват и илюстрират основния текст на всеки урок.
Общо 24 исторически карти, 15 схеми и картосхеми съпътстват разделите
и уроците. Специално място сме отделили и на линиите на времето, така че
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да дадат възможност на учениците да свържат събитието с времето, да открият синхронност и асинхронност между отделни събития, личности и процеси. Уроците съдържат и две рубрики. Чрез „Лицата на историята“ показваме
колко многолика може да бъде историята. Освен исторически личности, като
Юстиниан І, Мохамед, св. св. Кирил и Методий, цар Симеон Велики и др., в
тази рубрика учениците ще открият облика на една столица – Константинопол,
на съсловие – средновековния рицар, или на духовна институция – Рилския
манастир, и др. В учебника е включена и рубриката „Любопитно“, в която
представяме интересни факти от Средновековието: за древните българи, кралете – чудотворци във Франция, научните знания във Византия, завладяването
на Константинопол от рицарите, Света гора (Атон) и др. Към всеки урок ще
откриете и речник, както и разнообразни въпроси и задачи.
Всеки раздел на учебника завършва с обобщение, в което сме включили
всички компетентности като очаквани резултати от обучението в същия дял,
както и обобщение на наследството, което са ни оставили средновековните цивилизации.
След него – върху две страници под надслов „Работя самостоятелно“, всеки
шестокласник може да провери доколко е овладял основните умения по история. Така прилагаме похвата за преговор през умения. Новата задача в тези
страници е „Извличам информация от документ“, в която всеки ученик сам
може да определи степента на своите знания и умения чрез дадени критерии
за самооценка. В края на учебника може да намерите „Азбучен показалец на
новите думи и понятия“.
Чрез предложения учебник всички ние, учителите, имаме шанса да превърнем преподаването на историята в нещо повече от постигане на очакваните резултати, заложени в програмата. Имаме шанса да накараме ученика да „вкуси“
самата история.
● Учебник по история и цивилизации – електронен вариант
Електронният учебник по история и цивилизации може да се използва постоянно в час. В него са включени над 200 допълнителни ресурса. Чрез предложените тематични задачи в края на часа ще затвърдявате знанията за основни
факти, събития и личности, поставяйки учениците в игрова ситуация. Същевременно по време на самия урок може да ползвате всички елементи от методическия апарат – карти, линии на времето, документи, изображения, като освен
въпросите и задачите към тях, които са в учебника, са поставени допълнителни
такива, които да помогнат на учениците да упражнят своите умения с разнообразни източници на информация. Тях ще откриете под съответното название:
ориентирам се по карта, схема, във времето, както и работя с изображение,
реконструкция и др.
За поредна година едно от големите предимства на електронните учебници
на издателство „Просвета“ са 3D анимациите. В електронния учебник за 6. клас
са включени над 40 3D анимации, които ще ви помогнат заедно с учениците да
се разходите из аул на древните българи, по улиците на средновековен град,
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из ателието на Леонардо да Винчи или в печатницата на Гутенберг; да разгледате въоръженията на рицари, викинги, монголи, османци; да се окажете в
центъра на битките при Хейстингс, Лепанто, Варна и др.; да разгледате как се
е променяла модата през Средновековието. Голямо предимство на учебника са
и кратките документални филми, създадени от издателството в партньорство с
БНТ, за цар Самуил и битката при Траянови врата, за св. св. Кирил и Методий,
за въстанието на Петър Делян, за св. Патриарх Евтимий и др.
● Тетрадка за ученика
Тя е важен елемент от учебния комплект по история и цивилизации за 6.
клас. Тетрадката е замислена да даде възможност на ученика не само да възпроизвежда дадена историческа информация, но и постоянно да развива своите
умения, да изпитва своята наблюдателност и въображение. Към всеки урок за
нови знания са дадени три или четири задачи. Тяхната цел е чрез откриването
на решенията им ученикът още веднъж да повтори под различна форма компетентностите като очаквани резултати от обучението в 6. клас. Към всеки урок
е включена една задача – откъс от документ, роман, научен текст или създаден
за целите на обучението методически текст, който да помага за развиване на
четивната грамотност на учениците. В тетрадката ще откриете още задачи от
типа: допиши, попълни, открий, свържи; задачи към контурни карти и изображения, както и такива, свързани с попълване на таблици, които може да ползвате и в час. Тетрадката за ученика съдържа два теста – за начален и за годишен
преговор, както и три обобщителни теста, съобразени по време с обобщенията
в учебника, които се състоят от задачи с избираем и със свободен отговор.
● Книга за учителя
С нея сме се постарали да бъдем максимално полезни. Надяваме се да ви
спестим време, да ви помогнем в организацията на работата през учебната година, както и да ви ориентираме във възможностите, които предоставя учебникът в конкретната ви работа в час. В нея вие ще намерите:
– учебна програма по история и цивилизации за 6. клас (общообразователна подготовка);
– годишно тематично разпределение (съгласно изискванията на Наредба
№ 5/30.11.2015 г. за общообразователната подготовка, чл. 10 – 16);
– методически акценти/насоки с отговори към елементите от методическия
апарат и отговори на задачите от тетрадката за ученика към всеки урок;
– като приложение – откъси от исторически романи на български писатели,
които могат да направят разказа по-емоционален и да провокират желанието на децата към четене.
Надяваме се да бъдем партньори и очакваме да споделите вашия опит с нас,
както и с други колеги. Всичко, което сте изпитали в собствената си работа, ако
сте открили грешки или сте срещнали затруднения, както и всяка оригинална
идея изпращайте на електронната поща на издателството.
Очакваме с нетърпение срещите с вас и вашите коментари.
От авторите
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МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ КЪМ УРОЦИТЕ
НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР
Началният преговор акцентира върху наследството на Античността,
разбирането на основния смисъл на историческите понятия, историята на
Древен Рим и възникването и разпространението на християнството. Така
естествено се прави връзката с новото учебно съдържание, с навлизането в
новата историческа епоха – Средновековието.
Работата с включените задачи в началния преговор цели учениците да:
– използват правилно основните нови понятия от 5. клас;
– работят с линия на времето;
– извличат информация от текст.
Компетентности като очаквани резултати от обучението в 5. клас:
Познава паметници на античната култура като част от световното културно
наследство.
Разбира ролята на религията.
Описва възникването и разпространението на християнството.
Попълва върху линия на времето.
Описва делата на исторически личности (Константин Велики).
Отговори на задачите от НАЧАЛНИЯ ПРЕГОВОР от учебника:
Задача 1
А) 776 г. пр.Хр. – провеждане на първите Олимпийски игри; начало на летоброенето на древните елини; 753 г. пр.Хр. – създаване на града Рим, начало на
летоброенето на древните римляни
Б) Годините на събитията са дадени, затова вярното изпълнение на условието зависи от точното място върху линията на времето, на което е нанесена
съответната година.
Задача 2
А) египетската; Б) елинската; В) на Двуречието/Месопотамия; Г) тракийската; Д) римската
Задача 3
епоха – в); империя – a); общество – г); император – б)
Задача 4
● Къде и кога възниква християнството?
Християнството възниква в началото на I в. в римската провинция Палестина с проповедите на Исус Христос.
● Какво проповядвал Исус Христос?
Исус проповядвал, че всички хора – богати и бедни, свободни и роби, не-
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зависимо от своя произход и пол, са равни пред Бога. Говорел, че земният
живот е даден на човека, за да върши добрини, да обича хората около себе
си и да прощава дори на враговете си.
● Защо християнството привлякло последователи от всички слоеве на римското общество?
Защото според Исус всички те са равни пред Бога и само трябва да вярваш в Бог и да бъдеш добър, за да получиш спасение и вечен живот.
● Кога християнството се разпространило в днешните български земи?
През ІІІ – ІV в. християнството се разпространило в римските провинции
Мизия и Тракия, които обхващали днешните български земи.
● Как били организирани първите християни?
Първите християни били организирани в общини. В неделя те се събирали
за обща молитва и се причестявали. Заедно празнували християнските празници, които припомняли събития от живота на Христос.
Задача 5
Г), Б), Д), В), А)
Отговор на задачите от теста (входно ниво) от тетрадката за ученика
Задачи с избираем отговор:

1
А)

2
В)

3
Б)

4
В)

5
А)

6
В)

7
В)

8
Г)

9
Б)

10
Г)

11. А) хронология; Б) империя; В) общество; Г) Античност
12. Документ: Едикт на император Галерий
А) Разрешава християнските ритуали, но при определени условия: да не
нарушават реда и да се молят за благото на императора и държавата.
Б) Разрешението се дава, за да се запазят целостта на държавата и спокойствието на християните.
13. ІІ хил. пр.Хр – 2); І хил. пр.Хр. – 4), 1); І хил. сл.Хр. – 3), 5), 6)
14. А) Колизеумът в Рим; Б) Египетските пирамиди; В) Античният театър в
Пловдив
Урок 1. Епохата на Европейското средновековие (V – ХV в.)
Урокът запознава с хронологичните граници на Европейското и Българското средновековие, като установява синхронност/асинхронност между
събития, процеси.
Акцентите са върху:
Епохата на Средновековието
Западът и Изтокът в Европейското средновековие
Периодизация на българската средновековна история
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Епохата на Средновековието
Представят се границите на Средновековната епоха, като се отбелязва тяхната условност. Използва се допълнителна информация за името на епохата.
Открояват се основните характеристики на епохата: християнството (Църквата) и монархията (владетелят, който получава своята власт от Бог).
Западът и Изтокът в Европейското средновековие
Още в първия урок се залагат различията между Изтока и Запада, които поставят началото на две значими политически, обществени и културни традиции
в Европа.
Изтокът – Византия, която съхранява античната традиция, гръцкия език и
самочувствието на единствената империя, създадена от Бога.
Западът – върху земите на рухналата Западна Римска империя се създават
нови държави, обединени от общия християнски център – Рим, римската традиция и латинския език.
За разграничаването на европейския Изток и на европейския Запад може да
се ползва таблицата от задача 2 от УТ.
Периодизация на българската средновековна история
Разграничават се периодите на Българското средновековие, като учениците
сами могат да установят наличието на синхронност/асинхронност в историята
на българската държава, европейския Изток и европейския Запад.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– развиват умения за изчисляване, работейки с линия на времето (с. 9);
– извличат информация от картосхема (4);
– развиват умения за работа с изображение (2);
– развиват умения за свързване на текст с изображение (1), (5), (6);
– формират трайни представи за средновековни паметници (5);
– усвояват новите понятия – Средновековие/Средни векове, Църква,
университет.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Използва хронологични и пространствени ориентири при определяне на
епохата на Европейското и на Българското средновековие.
Разпознава основни черти на епохата на Средновековието.
Установява синхронност или асинхронност между събития, процеси.
Отговори към елементите от методическия апарат:
(2) Византийски император, мозайка от храма „Св. София“ (дн. Истанбул,
Турция)
● Кой елемент от изображението подчертава божествения произход на
властта на императора?
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Ореолът около главата му, който се слага върху изображения на Исус и
светци и светици.
(4) Картосхема: Византийската столица Константинопол, ІV – VІ в.
● Запишете в тетрадките си по един елемент от схемата, част от гръцкото,
римското и християнското наследство на града.
гръцко наследство: Акропол; римско наследство: хиподром, форуми;
християнско наследство – църквите
● Кои предимства на мястото карат император Константин да го избере за
построяване на новата столица на Римската империя?
Мястото е естествено защитено от морето от три страни. Столицата е разположена върху бреговете на два континента – Европа и Азия. Има
много пристанища, което помага за развитие на търговията.
● Кое показва, че Константинопол е столица?
Императорските дворци, които се издигат в него. Крепостните стени,
издигнати от двама императори – Константин Велики и Теодосий Велики,
които показват значимостта на града за империята.
Отговори на задачите от тетрадката за ученика:
1/1 Вярното изпълнение на задачата зависи от точното място върху линията
на времето, на което са нанесени границите на Европейското средновековие и
периодите на Българското средновековие.
1/2
РазлиЕвропейски Изток
Европейски Запад
чия
През първите шест века Изтокът Западната Римска империя е
превъзхожда Запада. Византия се унищожена. Появяват се нови
смята за единствената империя, държави.
създадена от Бог.
Съхранява античната традиция и Новите държави са обединени
използването на гръцкия език.
от единен християнски център –
Рим, римската традиция и използването на латински език
В Късното средновековие държавите от Изтока започват да изчезват под ударите на новите завоеватели.
1/3 Константинопол
1/4 Б), В), Е), Ж)
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От ХІІ в. на Запад се възражда
градският живот, появяват се първите университети, владетелите
се превръщат в могъщи господари
на държавите си.

Урок 2. Ранната Християнска църква
Урокът запознава с налагането на християнството в Римската империя,
създаването на Църквата като институция през Средновековието и появата на монашеството. Учениците добиват представа за изграждането и
устройството на християнския храм.
Акцентите са върху:
Триумфът на християнството
Устройство на Църквата
Монашеството – строгото християнство
Домът на Бога – християнският храм
Триумфът на християнството
Християнството се налага като равноправна религия в Римската империя
след издадения от Константин Велики Медиолански едикт (313 г.). Постепенно
обаче се зараждат първите ереси. Това довежда до свикването на Първия Вселенски събор в Никея през 325 г., където е приет Символът на християнската
вяра. При управлението на император Теодосий Велики с едикт християнството се утвърждава като единствена държавна религия.
Устройство на Църквата
Църквата се изгражда като общност от вярващи на Петдесетница и включва
в себе си църковния клир и миряните. В началото действа моделът на пентархията, като важните решения за вярата се вземат на Вселенски събори. Отците на
Църквата имат съществена роля при разясняването и тълкуването на Библията.
Свещеното писание е преведено на латински език от св. Йероним. Постепенно
се оформят два различни църковни модела. На Изток религиозната власт на
патриарха попада в зависимост от светската власт, докато на Запад правомощията на Римския папа стоят над тези на владетеля.
Монашеството – строгото християнство
През III в. в земите на Египет и Палестина се появяват първите манастири.
Те се обитават от т.нар. „съвършени християни“, които, пребивавайки в усамотение и лишения, се стремят към извисяване към Бога. Животът им се ръководи
от установени правила. На Изток уставът е създаден от св. Василий Велики, а
на Запад – от св. Бенедикт Нурсийски.
Домът на Бога – християнският храм
През IV в. християните започват да строят първите си храмове. Интериорно църквата следва определен канон, който внушава съответна символика.
Централният купол се обвързва с божественото и на него винаги се изобразя-
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ва Христос Пантократор. Колоните изграждат връзката на реалния с отвъдния
свят, а иконите представят сцени от живота на Иисус и светците. Иконостасът
разделя олтара от наоса.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– извличат информация от документи (2), (6);
– развиват умения за свързване на текст с изображение (1), (3), (4);
– формират трайни представи за средновековни паметници и утвърждават
активно отношение за опазване на паметниците на миналото (5);
– разпознават достижения на средновековната цивилизация (2), (3);
– усвояват новите понятия – ерес, езичество, патриарх, папа, манастир.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Описва разпространението и утвърждаването на християнството.
Познава основни елементи на християнството.
Дава примери за отношенията между Църквата и държавата на Изток и на Запад.
Разпознава достиженията на средновековните цивилизации.
Отговори към елементите от методическия апарат:
(2) Документ: Принципите на християнството
● В кои точки от документа е определена единната същност на Бог Отец,
Бог Син (Исус Христос) и Светия Дух?
Единната същност на Бог Отец, Бог Син и Светия Дух е определена в точки
1, 2 и 8.
● Какво означава за вярващия изразът „живот в бъдещия век“?
За вярващите това означава животът след смъртта, раят.
(6) Документ: Правилата за живот на монасите
● Запишете в тетрадките си в астрономически часове как протичал денят на
монасите.
От 6,00 до 10,00 ч. монасите се занимават с каквото е необходимо (физически труд).
От 10,00 до 12,00 ч. се занимават с четене (книжовна дейност).
От 12,00 до 13,30 ч. обядват и се отдават на почивка.
След 13,30 ч. се връщат на работа.
● Какъв е смисълът на сравнението с апостолите?
Те живеят като апостолите – прехранват се с труда си, който съчетават с молитва и книжовна дейност. За миряните те са съвършените християни – като апостолите.
„Въпроси и задачи“
1. Как Християнската църква утвърждава основните принципи на вярата?
Християнството налага принципите си чрез дейността на Отците на
църквата и провеждането на Вселенски събори. Още на Първия Вселенски
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събор е приет Символът на християнската вяра и Църквата започва борба с
новопоявяващите се ереси.
2. Какво отличава духовната власт в Изтока и в Запада?
На Изток начело на Църквата стои патриархът. Там духовната власт е
подчинена на светската. На Запад съществува един духовен глава – Римският папа, който смята себе си за пряк наследник на апостол Петър.
3. Кои са монасите? Как са създадени първите манастири?
Монасите са съвършените християни. Те живеят по свои правила, в усамотение и лишение. Монасите създават първите религиозни общности – манастирите в Египет, Сирия и Палестина.
4. Какво символизират колоните, куполът и олтарът в християнския храм?
Колоните символизират връзката на реалния с отвъдния свят, куполът
се свързва с Небесния свят и със самия Бог, а олтарът изобразява Божествения свят и до него имат достъп само владетелите и свещениците.
За затвърдяване на новите понятия в края на урока може да ползвате задача
2 от ТУ.
Отговори на задачите от тетрадката за ученика:
2/1 – Б) 313 г.; А) 325 г.; Д) ср. на ІV в.; Г) 381 г.; В) нач. на VІ в.
2/2
П Н Н И Г У М Е Н
М А И С Р В Я О Н
А Н Т П Е А П М И
Н У И Р Т Х О Г М
А И Е С И Н Г П И
С С О И А А М М Р
Т М Р Х П И Р Х Я
И Р А А И Т Т Х Н
Р Н П М Х П Н М И
Понятие
манастир
патриарх
папа
игумен
монах
миряни
ерес

Определение
религиозна общност от монаси или монахини
най-високата духовна длъжност в Църквата на Изток
през Средновековието – единствен духовен глава на християните в Западна Европа
ръководител на манастир на Изток
вярващ, който живее в манастир, като води усамотен живот, обречен на лишения и физически изпитания
обикновените вярващи в Християнската църква
учение, което се отклонява от общоприетите принципи на Църквата
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2/3 А) Християнската църква се управлява от петима патриарси и това е
определил самият Бог.
Б)
● континентите, на които са разположени петте християнски центъра: Европа, Азия и Африка
● античната държава, в чиито граници са разположени: Римската империя
В) Авторът го сравнява с човешкото тяло и обяснява единството на петимата патриарси с петте чувства – зрение, слух, обоняние, вкус и осезание.
Работилница І: Изработване на схема
Урокът за практически дейности задава модела (стъпка по стъпка) за
изработване на схема.
Акцентите са върху:
Какво представлява схемата?
Стъпка по стъпка – как се изработва схема
Пример 1; Пример 2; Пример 3
Какво представлява схемата?
Схемата е елемент от методическия апарат, с която учениците са свикнали
от 5. клас. Тогава тя е помагала по-лесно да си представят абстрактни понятия,
като общество или държавно управление. В 6. клас учениците трябва да се научат как да извличат информация от схема и как сами да я изработват.
Стъпка по стъпка – как се изработва схема
По преценка на учителя учениците могат да ги препишат в тетрадките си.
Учителите могат да използват Пример 1, за да обяснят и приложат последователността на стъпките. Съзнателно е избран познат пример за учениците – училището като институция. Следва да определят елементите в схемата, тяхната
йерархизация, изборът на фигури/цветове, с които да се разграничат, и стрелките, които показват зависимостта между елементите. Накрая е даден пример
каква информация може да се извлече от тази схема.
Отговори към елементите от методическия апарат:
Пример 2
● Прочетете текста, включен в т. 2 и т. 3 на с. 12 в учебника (урок 2 „Ранната Християнска църква“) Кои елементи, включени в организацията на
Църквата и в църковната общност, се открояват?
петима патриарси; Вселенски събор, духовници, монаси, обикновени вярващи (миряни)
● Пречертайте схемата в тетрадките си и попълнете липсващите елементи.
Вярното изпълнение на задачата зависи от вписването на точното мяс-

14

то в схемата на липсващите елементи – петима патриарси; монаси и в основата на Църквата стоят обикновените вярващи.
Пример 3
Следващия пример, свързан отново с Християнската църква, изисква от
учениците да йерархизират елементите в една схема. Тези елементи са служителите в Църквата. Учениците напълно са улеснени в задачата си, защото в самия пример елементите са дадени в своята йерархия.
Работилница ІІ: Работа с изображения от Средновековието
Урокът за практически дейности задава модела (стъпка по стъпка) за
извличане на информация от характерни за епохата изображения – стенописи, икони, миниатюри.
Акцентите са върху:
Основни стъпки при работа с изображения
Извличане на информация от стенописи
Извличане на информация от икони
Извличане на информация от миниатюри
Основни стъпки при работа с изображения
По преценка на учителя учениците могат да препишат основните стъпки в
тетрадките си. Стъпките трябва да се проиграят последователно с всяко от характерните за епохата изображения.
Извличане на информация от стенописи
● Стенопис – чудото на Исус със слепците
Обърнете внимание на допълнителната информация за изображението – стенопис от български храм, представена е сцената на чудото на Исус със слепците.
След това учениците да обърнат внимание на композицията. В нея са обособени две групи: на учениците на Исус и на двамата слепци, както и свързващата фигура между тях. В центъра на композицията е Исус – с допълнителни
опорни въпроси помогнете на учениците да го опишат: „Какво го отличава от
останалите фигури?; Накъде е обърнат погледът му? Какво изразява жестът на
ръката му?“. Обърнете внимание и на фона, на който се развива действието.
Тук водеща е вашата роля. Учениците още не са овладели достатъчно умението
да описват произведение с религиозно съдържание и нямат достатъчно богат
речник в това отношение. След това учениците могат да опишат двете обособени групи – на учениците на Исус и на двамата слепци.
Обърнете внимание на цветовете, които е използвал средновековният художник. Могат да свържат всеки цвят с неговия символ.
Накрая учениците могат да отговорят на въпросите към изображението.
● Припомнете си от изученото в 5. клас кой е цар Давид.
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Според библейския разказ Давид бил наследник на първия еврейски цар
Саул. Давид завладял целия Ханаан и провъзгласил Йерусалим за столица на
Еврейското царство.
● Какво чудо извършил според вас Исус?
● Предположете какво било предназначението на стенописите в храма.
Дайте възможност на учениците да изкажат своите предположения, като
постепенно ги насочите към конкретното им предназначение: разказвали в картини библейските разкази, което помагало на обикновените вярващи да разбират Божието слово; по-силно да се въздейства върху вярващите.
Извличане на информация от икони
Въвежда се понятието „икона“, като учениците го визуализират с дадените
примери. Първият е класическият пример с Божията майка и Младенеца, а вторият – със св. Климент Охридски, познат на учениците от часовете по човекът
и обществото от 3. и 4. клас.
● Опишете действието на Божията майка, изражението на лицето Ӝ.
● Какви цветове преобладават?
Дева Мария прегръща детето Исус, хванала е ръката му, а синът Ӝ допира лицето си в нейното и също я прегръща. На лицето Ӝ е изписана цялата
нежност, любов на майката към детето.
● Опишете външността и изражението на светеца.
Спокойно, удължено лице, дълга брада, символ на мъдрост, съсредоточен
поглед. Има ореол на главата.
● Какво държи в лявата си ръка? Предположете защо иконописецът го е
изобразил така.
В ръката си държи книга. Иконописецът го е изобразил така заради заслугите му за съхраняване на славянската писменост и книжовната му дейност с България.
Извличане на информация от миниатюри
Обяснете тяхното място в средновековното изкуство, значението им за историците от информацията, която съдържат за живота на хората. Отново обърнете внимание на допълнителната информация към изображението, на века,
през който е създадена.
● Коя е столицата на Еврейското царство, пред чиито порти е седнал цар
Давид? Използвайте знанията си за историята на древните евреи. Йерусалим
● Какво отличава цар Давид от останалите фигури? Той е седнал, има корона и държи жезъл.
● Опишете фона, на който се развива действието. Град с високи крепостни
стени, колони. Вътре в него се виждат червените покриви на високи
постройки.
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● Опишете един от воините. Конник, язди кон със синьо покривало. Има
ризница, която покрива и главата му. Има щит и дълго копие.
Когато описват воините, може, без още да въвеждате новото понятие „рицар“,
да им дадете като пример някое от изображенията на рицари в учебника от с. 40,
41 и др. Така по-ясно ще разберат как творецът от ХІІІ в. е нарисувал воините
от библейския разказ – по начина, по-който те са изглеждали по неговото време.
Домашната задача се приема за изпълнена, ако учениците са спазвали при
описанието на една от двете миниатюри дадените стъпки, независимо дали са
отговорили изчерпателно.
Урок 3. Великото преселение на народите
Урокът запознава с Великото преселение на народите – важен процес от
европейската история, довел до нова историческа епоха – Средновековието.
Акцентите са върху:
Причини за Великото преселение на народите
Преселението на варварите
Създаване на варварски държави на запад – Франкското кралство
Последици от Великото преселение на народите
Причини за Великото преселение на народите
Причините се коренят в климатичните промени и нахлуването на варварски
племена в земите на Римската империя в търсене на богата плячка. Императорите отговарят с политика на заселване на варварите по границите на империята срещу задължението да я бранят от нападенията на други племена. Във
Великото преселение на народите участват германци, славяни, както и племена,
дошли от Азия, като хуните и древните българи.
Преселението на варварите
Някои племена нахлуват и в двете половини на Римската империя, като вестготите и хуните. Други, като вандалите, нахлуват в западните предели на империята. Движението на варварски племена в Европа става особено интензивно
след нахлуването на хуните. Във Великото преселение на народите са увлечени
и славяните, които населяват Централна и Източна Европа.
Създаване на варварски държави на запад – Франкското кралство
През 476 г. варваринът Одоакър сваля последния император на Западната
Римска империя – година, която се приема от учените за начало на епохата на
Средновековието.
Вождът на франките Хлодвиг създава най-силната държава на запад. Опора
на краля е военната му дружина. Издадени са първите писани закони, в които
2. Книга за учителя по история и цивилизации за 6. клас – Е. Михайлова и др.
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е записано обичайното право на франките – „Салически законник“. Хлодвиг
управлява с помощта на най-близките си служители, всеки от които отговаря за определена част от управлението. Чрез приемане на християнството от
Римския папа в края на V в. той укрепва властта си и подпомага смесването на
франките с местното население.
Последици от Великото преселение на народите
Те са политически, стопански и културни. Появяват се нови държави и нови
европейски народи. Заимства се държавният опит на римляните. Властта на
краля нараства. В стопанството робският труд е изместен от труда на свободния земеделец.
Сложен е край на античната цивилизация и е поставено началото на нова
историческа епоха – Средновековието.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– развиват умения за работа с изображение (1), (2);
– се ориентират в динамично променящите се граници на европейските
държави (4);
– извличат информация от документи (3), (6);
– използват хронологични и пространствени ориентири при описание на
исторически събития (линия на времето);
– развиват умения за свързване на текст с изображение (2);
– описват исторически личности (5);
– обогатяват езиковата си култура – разбиране на смисъла на понятията (1);
– усвояват нови понятия – варвари, крал, етнически.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Определя причини и последици от Великото преселение на народите.
Открива причини и последици от създаването на средновековните държави.
Познава значими военни конфликти през периода V – ХІ в.
Извлича информация от различни източници за развитието на средновековните държави.
Използва пространствени ориентири при локализирането на Франкската
държава.
Търси информация чрез ИКТ по зададени показатели.
Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на исторически събития.
Отговори към елементите от методическия апарат:
(1) Разграбването на Рим от вандалите, рисунка, ХІХ в.
● Потърсете в тълковния речник значението на думата „вандализъм“ и го
запишете в тетрадките си. жестоко и безогледно ограбване, унищожаване на културни ценности; жестоко и безогледно опустошаване
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(3) Документ: Животът на германските племена
● Опишете в тетрадките си живота на германците по следните показатели:
външен вид, облекло, семейство.
Германците били руси, със свирепи сини очи и голямо тяло. Обличали се с
късо наметало и кожи от животни, а жените – с червено ленено наметало.
Отнасяли се строго към брака. При създаване на семейството не жената, а
мъжът Ӝ поднасял зестра.
● Кое в живота на германците впечатлява римския историк?
Впечатляват го тяхната външност, едрото им тяло, телосложението
на децата, отношението на германците към брака.
● Потърсете в интернет информация за автора на документа.
Публий Корнелий Тацит бил римски историк и политик. Живял през І – ІІ
в. Смятан е за един от най-видните римски юристи.
(4) Карта: Великото преселение на народите (кр. на ІV – VІІ в.)
● В кои посоки се движели различните варварски племена в Европа? главните посоки били на юг и на запад
● Кое германско племе изминало най-голямо разстояние? вандалите, възможен верен отговор е и вестготите
● Кои варварски държави възникнали в земите на Западната Римска империя?
Франкско кралство, Вандалско кралство (отбелязани са като територии); възможни други отговори – кралства на вестготи, остроготи, юти,
англи и сакси (отбелязани са със стрелки)
(6) Документ: Наказания на франките
● За какви обиди били налагани наказания? Ако наречеш някого чудовище,
вълк или заек.
● С какви монети се заплащали глобите? Как може да се обясни това?
С римски златни монети. Франките още нямали свои монети, те използвали онези, с които били свикнали, защото живеели в земите на римляните
преди разпадането на Западната Римска империя.
● Докажете, че законът защитавал честта и достойнството на франките.
Има наказание, ако обвиниш някого, че е страхливец. Най-голямата глоба
се налага, ако наречеш някого негодник или лъжец. Законът защитава честта
и достойнството, защото не може да обвиняваш някого, без да го докажеш.
„Въпроси и задачи“
1. Кои били причините за Великото преселение на народите? климатични
(застудяването); търсенето на плячка и земи за заселване; нахлуването на
хуните и търсенето на убежище от тях
2. Как Хлодвиг превърнал кралството си в най-силната варварска държава
на запад? чрез коварство и хитрост; с военна сила; с дипломация; като записал старите закони на франките и приел християнството
3. Какви били последиците от Великото преселение за историята на Европа?
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Политически: появяват се нови варварски държави, унищожена е Западната Римска империя, заимства се държавен опит от римляните, властта
на краля нараства. Стопански: робският труд е изместен от труда на свободния земеделец.
Културни: сложен е край на античната цивилизация.
Етнически: създават се нови европейски народи от смесване на новодошлите с местното население.
Отговори на задачите от тетрадката за ученика:
3/1 А) роби, скъпи съдове, статуи, културни паметници; Б) чрез лодки (по реката)
В) жестоко и безогледно ограбване, унищожаване на културни ценности;
жестоко и безогледно опустошаване
3/2 Причини: А), Д), Ж), Е); Последици: Б), В), Г), З), И)
3/3 А) Заповедта войската да се събере на Марсово поле, за да се провери
изправността на оръжията; Б) Внушението е, че той стои по-високо от войниците си и те трябва да се съобразяват с желанията му и да ги изпълняват/нямат
право да му противоречат/който му се опълчва, ще бъде наказан; В) Не са покръстени, защото разграбват църква.
Урок 4. Древните българи и славяни във Великото преселение
на народите
Урокът запознава с историята на древните българи и славяните по време
на Великото преселение на народите и с характерните черти в техния обществен живот, които показват различията между тях.
Акцентите са поставени върху:
Пътят на древните българи и славяни в Европа
Древните българи
Славяните
Пътят на древните българи и славяни в Европа
Проследява се разселването на двата народа в Европа под натиска на готи и
хуни. В движението от Централна Азия към Европа част от древните българи
се установява трайно в земите на север от Кавказките планини, а друга част от
тях заедно с хуните – в Централна Европа. През V – VII в. древните българи се
вписали трайно в историята на Византия.
Славянските племена се обособяват в три големи групи: източни, западни
и южни, още в прародината си в Централна и Източна Европа. Масовото им
разселване започва след разпадането на Хунския съюз. Южните славяни достигат до земите на север от р. Дунав, като от края на VI в. започват трайно да
се заселват в балкански провинции на Византия.
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Древните българи
Разкрива се развитието на древните българи номади по време на Великото
преселение на народите. Те живеят в юрти и отглеждат основно коне. С преминаването към уседналост в стопанството им постепенно навлиза и земеделието.
Вярват в един бог – Тангра („Небе“). Всяко племе се ръководи от хан, който е
и върховен жрец. По време на Великото преселение настъпват и други промени
в техния политическия живот: превръщане на ханската власт в наследствена,
утвърждаване на владетелските родове в управляващи династии.
Добре развитата военна организация и едноличната власт у древните българи довеждат до появата на български държави в различни райони на Европа.
Първата от тях е Старата Велика България, създадена от хан Кубрат от рода
Дуло през 632 г. Нейната обширна територия се простира в земите на север от
Азовско и Черно море.
Славяните
Разкрива се развитието на славяните, които за разлика от древните българи
са земеделски народ. Живеят в землянки. Селищата им се разполагат край реки,
езера и гори.
Славяните почитат много богове, но един от тях е върховен – Перун. Вярват
в свръхестествени същества, като самодиви и русалки. Славяните се делят на
много племена. Всяко от тях има свой княз, а важните решения се вземат от
племенното събрание.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– се ориентират в динамично променящите се граници на европейските
държави (3);
– локализират обекти и процеси върху днешните български земи (2), (4);
– развиват умения за свързване на текст с изображение (1), (2), (4), (5), (8);
– описват исторически събития, личности и процеси (6), (7);
– развиват умения за работа с изображения (1);
– усвояват нова понятия – хан, княз.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Определя причини и последици от Великото преселение на народите.
Открива причини и последици от създаването на средновековните държави.
Извлича информация от различни източници за развитието на средновековните държави.
Определя принадлежност към общност въз основа на езика и религията.
Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на исторически събития.
Дава примери за устойчивост и промени в начина на живот през епохата.
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Отговори към елементите от методическия апарат:
„Въпроси и задачи“
1. Каква е съдбата на древните българи и славяни по време на Великото
преселение на народите?
По време на Великото преселение на народите древните българи заедно с хуните започват движението си от Централна Азия към Европа, като
част от тях се заселват в земите на север от Кавказките планини, а друга
част от тях заедно с хуните – в Централна Европа. Славяните обитават
обширна територия в Централна и Източна Европа, обособени в три групи:
източни, западни и южни славяни. Разселването им започва след разпадането на Хунския съюз. Южните славяни стигат до земите на север от р.
Дунав, като от края на VI в. започват трайно да се заселват в балканските
територии на Византийската империя.
2. Опишете бита (поминък, жилища, селища) и вярванията на древните българи и славяни.
Използвайте попълнената таблица от ТУ.
3. Какво е характерно за държавната традиция на древните българи?
Държавната традиция на древните българи се характеризира с еднолична ханска власт и добре развита военна организация, които довели до появата на български държави в различни райони на Европа.
4. Коя е първата българска държава в Европа и каква е нейната съдба?
Първата българска държава в Европа е Старата Велика България, създадена през 632 г. от хан Кубрат, който е от рода Дуло. След смъртта на
великия хан държавата се разпада.
Отговори на задачите от тетрадката за ученика:
4/1
Древни българи
Древни славяни
движе- Заедно с хуните започват движе- След разпадането на Хунския
ние в
нието си от Централна Азия в Ев- съюз започва разселването им
Европа ропа към Панония, р. Волга, Южна от Централна и Източна ЕвроИталия, Балканския полуостров.
па към земите на север от р.Дунав и в балканските провинции
на Византийската империя.
стопан- Българите са номади. Занимават се Славяните са земеделци. Отство
със скотовъдство, лов и риболов. глеждат различни зърнени кулОтглеждат основно коне. С пре- тури и домашни животни. Под
минаването към уседнал начин на влияние на местното население
живот в тяхното стопанство посте- на Балканите усвояват отглежпенно навлиза и земеделието.
дането на маслини, лозя и др.
жилища юрти
землянки
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власт и
общество

религиозни
вярвания

Начело на всяко племе стои хан,
който е и върховен жрец. По време
на Великото преселение на народите ханската власт става наследствена. Родовете, от които произхождат владетелите, се утвърждават
като управляващи династии.
Вярват в един Бог – Тангра („Небе“).
Почитат предците си, звездите и
различни животни – куче, вълк, заек
и др.

Славяните са разделени на
много племена. Начело на всяко племе стои княз, а важните
решения се вземат от събрание
на племето.
Славяните почитат много богове, но един от тях е върховен
– Перун. Вярват и в свръхестествени същества, като самодиви и русалки.

4/2 А) В Панония, Южна Италия, югозападната и североизточна част на
Балканския полуостров; Б) Котраг; В) Каспийско и Черно море; Г) Фанагория;
Д) руси, белоруси, украинци
4/3 А) Славяните са описани като свободолюбиви, многобройни и издръжливи; Б) Те не влизат в преки битки на открито, а използват засади и внезапни
нападения над врага; В) Славяните са въоръжени с малки копия, дървени лъкове и малки стрели, намазани с отрова. Някои имат и щитове, които обаче са
неудобни за носене.
Урок 5. Могъществото на Византийската империя (V – VII в.)
Урокът представя политическото и културно издигане на Византия във
времето на император Юстиниан Велики и промените, извършени в империята при управлението на император Ираклий вследствие на проведените от
него военни кампании.
Акцентите са върху:
Юстиниан І Велики – възстановяване на единството на империята
Постиженията на Юстиниановата епоха
„Свещената война“ на император Ираклий
Обновяването на империята
Юстиниан І Велики – възстановяване на единството на империята
Юстиниан І насочва цялата си външна политика към възстановяване на имперското единство чрез отвоюването на Запада. Войските му са предвождани
от един от най-великите пълководци – Велизарий. За няколко години империята
успява да разгроми кралството на вандалите в Северна Африка и да отвоюва
Рим от остготите. Единството на Римската империя е възстановено. По източната граница проблем създава Персийската империя и императорът с цената на
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преговори си осигурява мира. За да спре набезите от север на славяни, българи
и авари, Юстиниан Велики използва дипломатически хитрости и интриги. В
продължение на няколко години той успява да отбие нападенията на варварите.
Това обаче има кратковременен резултат.
Постиженията на Юстиниановата епоха
Времето на Юстиниан Велики остава в историята и със създадения от него
законодателен сборник. Там римските закони са тълкувани чрез християнския
морал. „Юстиниановият кодекс“, съдържа решения на въпроси, засягащи брака, собствеността, правата на жените; престъпленията и съответстващите им
наказания и др. И до днес този документ остава основен исторически извор за
римските закони и ромейското общество. За да затвърди окончателно християнския облик на империята, Юстиниан изгражда и църквата „Св. София“ в Константинопол – най-внушителния храм в цяла тогавашна Европа. Огромният му
позлатен купол се извисява в небесата, а капители са донесени от всички краища на империята, за да символизират нейното единство. След като османците
завладяват Константинопол, те превръщат храма в джамия. Заради мащабните
строителни планове Юстиниан І е наречен Велики.
„Свещената война“ на император Ираклий
През VII в. на престола във Византия се възкачва император Ираклий. При
него настъпва съдбоносно време, тъй като през 614 г. персите нападат и превземат свещения за християните град Йерусалим, като отнемат Кръста Господен.
Скоро след това в техни ръце пада и житницата на империята – Египет. През
626 г. Константинопол е обсаден от славяни, перси и авари. С помощта на Църквата и тогавашният патриарх Сергий Ираклий мобилизира силите на империята
и предприема „свещена война“. На следващата година персите са разгромени в
битка при Ниневия, а Кръстът е върнат в Йерусалим. В края на управлението
си Ираклий става свидетел на зараждането на нова, неподозирана сила на изток
– арабите, които превземат отново източните провинции на Византия.
Обновяването на империята
Във времето на император Ираклий са извършени съществени административни промени. Територията на страната е разделена на теми, управлявани от
стратези. Създадена е и постоянна византийска войска от стратиоти, в която
участват свободни селяни срещу получените от императора земи. Оформят се
институциите на централното управление. Постепенно като официален държавен и църковен език в империята се налага гръцкият. Титлата на императора е
заменена с „василевс на ромеите“. Започва процес на грецизация в империята.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– развиват умения за работа с изображение (2), (9);
– извличат информация от историческа карта (7);

24

–
–
–
–
–

работят с реконструкция и линия на времето (2);
извличат информация от документи (4), (5), (8);
развиват умения за свързване на текст с изображение (1), (3), (6);
разпознават достижения на средновековната цивилизация (2), (3);
усвояват нови понятия – дипломация, кодекс, „свещена война“, василевс.

Компетентности като очаквани резултати от обучението
Използва пространствени ориентири при локализирането на Византия.
Описва форми на държавно управление: Византия.
Разпознава паметници от епохата с национално и световно културно значение: църквата „Св. София“ в Константинопол.
Описва исторически личности по зададени показатели: Юстиниан I.
Дава примери за успехи на средновековната дипломация от периода.
Познава значими военни конфликти през периода V – ХІ в.
Извлича информация от различни източници за развитието на средновековните държави.
Извлича информация от писмени документи, карти, изображения.
Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на исторически събития.
Отговори към елементите от методическия апарат:
(2) Храмът „Св. София“, реконструкция
● Какво било изобразено върху купола на храма?
Там е изобразен ликът на Христос Вседържител (Пантократор). В основата на купола има 40 прозореца, от които навлиза светлината.
● Срещу всяка от цифрите запишете в тетрадките си архитектурния елемент, който Ӝ съответства. 1 – купол; 2 – прозорци; 3 – колони; 4 – фасада
● Какъв бил ефектът за вярващите от контраста между външния и вътрешния вид на храма?
Вътрешните стени са покрити със златни мозайки и мрамор и създават
свръхестествено усещане, което подтиква към молитва. Външните стени
са направени от хоросан и камък. Този контраст създава усещането за величие и могъщество на Бог.
(4) Документ: Строежът на „Св. София“
● С какво храмът предизвиква възхищението на автора?
Храмът предизвиква възхищението на автора със своя блясък и мащабни
размери. Куполът сякаш се спуска от небето и е изключително красив.
● Как според автора е постигната тази красота? Тя е постигната с Божията
воля.
(5) Основни права на византийците
● Кои основни човешки права са посочени в откъса?
Свобода и справедливост. Затова човек трябва да живее честно, да не
причинява вреда на друг, всеки да отговаря лично за действията си.
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● С какво задължение е свързана свободата?
Свободата е свързана със задължението да не се нарушава законът.
(7) Карта: Византийската империя през VІ – VІІ в.
● Кои територии, принадлежащи на Римската империя, били отвоювани
от Юстиниан? Отвоювани са територии в Северна Африка, Италия и
част от Пиренеите.
● Кои били основните врагове на император Ираклий?
Основните му врагове са персите на изток, а на север – славяните, аварите и древните българи. На запад врагове на империята са варварските
германски народи.
● Върху кои континенти се разпростирала Византия по времето на император Юстиниан и по времето на император Ираклий? Империята се
разпростирала върху три континента: Европа, Азия и Африка.
(8) Документ: Свещеният кръст
● Посочете изразите в текста, които представят самочувствието на персийския владетел. Цар на царете, побеждаващ и умиротворяващ страните
● Защо Свещеният кръст е особено ценен за него?
Кръстът е важен, защото чрез него той иска да получи послушанието на
християните и те да му се подчиняват във всичко.
(9) Византийски войници, украса върху ковчег от слонова кост, Х – ХІ в.
● Опишете въоръжението на византийските войници.
Византийските войници са въоръжени с мечове, щитове, носят шлемове
и ризници.
„Въпроси и задачи“
1. Каква е основната цел във външната политика на император Юстиниан и
какви действия предприел той, за да я постигне?
Основната цел на император Юстиниан Велики е да възстанови единството на Римската империя. Поради това той предприема военни кампании срещу варварските народи в Италия, Испания и Северна Африка.
2. Какво представлява „Юстиниановият кодекс“ и какво е неговото значение?
„Юстиниановият кодекс“ е сборник с римски закони, преработени в духа
на християнската вяра. Той оказва голямо влияние върху развитието на
средновековното законодателство и днес остава основен източник за римските закони.
3. Символ на каква идея е построената в Константинопол църква „Св. София“?
По своя замисъл храмът трябва да е образ на единния християнски свят.
Той символизира могъществото, величието и богатството на Византийската империя.
4. Как протича „свещената война“ между перси и византийци?
Персите завземат свещения за християните град Йерусалим и отнели Свещения кръст. Ромеите започват „свещена война“ за връщането му, след като
през 626 г. перси, славяни и авари обсаждат столицата Константинопол. През
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627 г. византийците нанасят погром на персите при Ниневия. За християните
краят на войната настъпва, когато в Йерусалим е върнат Свещеният кръст.
5. Какви промени настъпват във Византия при управлението на император
Ираклий?
Сложен е край на римския период в историята на Византия. Латинският
език е заменен с гръцки. Променена е и титлата на византийския владетел –
„василевс на ромеите“. Територията на страната е разделена на области,
наречени теми, а всяка от тях се ръководи от стратег.
Отговори на задачите от тетрадката за ученика:
5/1 А) – В) Изпълнява практическите задачи върху контурната карта; Г) Военните походи на персите са насочени на североизток и югозапад.
5/2 А) Нанасят върху линията на времето периодите на управление на императорите Юстиниан І Велики (527 – 565) и Ираклий (610 – 641); Б) Юстиниан
Велики – VІ в.; император Ираклий – VІІ в.; В) 45 години
5/3 А) Римската империя; Б) дипломация; В) държавата/империята; Г) законите; Д) Константинопол.
5/4 Хоризонтално: 3. тема; 5. дипломация; 6. кодекс; 7. стратиот; Вертикално: 1. василевс; 2. стратег; 4. логотет.
5/5 А) Той не бил от благороден произход, но получил шанс благодарение на
чичо си Юстин, който станал император. Като млад заминал за Константинопол,
получил високо за времето си образование и се оженил по любов за бедна танцьорка – Теодора; Б) Той бил ловък политик и дипломат, амбициозен, проницателен държавник, щедър, съзидател и дарител; В) Единството на държавата постигнал с военни походи, които възстановили териториалното единство на Римската
империя. Единството на законите постигнал с издаването на „Юстиниановия кодекс“, който преработил старите римски закони в духа на християнството. Както
всички били равни пред Бога, така трябвало да бъдат равни и пред закона. Единството на християнската вяра било вградено в новия храм „Св. София“, построен
в Константинопол; Г) Отговорът на този въпрос трябва да се оцени индивидуално – според избора на ученика. В случая обаче няма грешен отговор, особено ако
ученикът е обяснил защо е избрал конкретното достижение.
Урок 6. Владетел и общество във Византия (ІV – ХІ в.)
Урокът запознава със спецификата на владетелската институция във
Византия, с взаимоотношенията между светската и духовната власт,
представя структурата на византийското общество.
Акцентите са върху:
Византийският император
Византийското общество
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Византийският император
За ромеите императорът е Божи наместник на земята, който е получил властта си от Бога, за да води целия християнски свят. Той има неограничена власт, а
управлението на империята е строго централизирано. Във Византия за свещена
се смята само императорската титла, но не и човекът, който я носи. Затова императорската корона невинаги е наследствена.
Важно място в устройството на Византия заема Християнската църква. Константинополският патриарх е зависим от императора, който има решаващ глас
при неговия избор. Същевременно между светската и духовната власт е изграден свещен съюз, като първата е доминираща.
Византийското общество
Във византийското общество има различни обществени групи: знатни, едри
земевладелци, интелектуалци, духовенство, градско население, селяни и др. Издигането в службата и в обществото зависи преди всичко от благоволението на
императора. Най-многобройното население в империята, както и в останалите
държави в средновековна Европа, са селяните – свободни и зависими. Освен
по мястото в обществената йерархия поданиците на императора се различават
и по своята народност – гърци, славяни, арменци, сирийци и др. Това, което ги
обединява, са гръцкият език и християнската вяра.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– развиват умения за работа с изображение (3);
– извличат информация от документи (8);
– развиват умения за свързване на текст с изображение (1), (6), (7);
– разпознават достижения на средновековната цивилизация (3);
– усвояват нови понятия – интелектуалец;
– развиват умения за работа със схема на византийското общество (4).
Компетентности като очаквани резултати от обучението
Описва форми на държавно управление: Византия.
Дава примери за отношенията между Църквата и държавата на Изток и на
Запад.
Извлича информация от писмени документи, карти, изображения, схеми.
Отговори към елементите от методическия апарат:
(3) Император Юстиниан Велики със свитата си, мозайка от базиликата
„Сан Витале“ в Равена (дн. Италия), VІ в.
● Какво отличава фигурата на императора? Пурпурната му дреха, короната и ореола около главата му. Той е в центъра на композицията.
● Кои групи от византийското общество са представени в неговото обкръжение?
Духовенството, аристокрацията и военните.
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(8) Документ: В тронната зала на василевса
● Как били посрещани чуждите пратеници в императорския дворец?
Те били посрещани в изключителна тържественост, така че постоянно да
усещат превъзходството на Византия над останалия свят. Затова и посланикът се покланял три пъти пред императора, извършвайки дълбок поклон.
● С какво впечатлявал императорският трон?
Той впечатлявал със сложните си механизми, с начина, по който се издигал над всички и всичко, с цялата пищност на златното дърво и златните
птици и лъвове – царете на останалите животни.
● Какво трябвало да внуши на чужденците такова посрещане?
Внушавало се колко велика държава е Византия и колко възвишен е нейният владетел, както и колко незначителен е в сравнение с него пратеникът.
„Въпроси и задачи“
1. Защо властта на императора е свещена?
Защото я получавал лично от Господ, за да води целия християнски свят.
2. В какво се изразява неограничената власт на императора?
Лично назначава висшите служители в държавата и контролира дейността им; определя данъците, обявява война и сключва мир, издава закони
и отсъжда наказания при тяхното нарушение; той е върховен собственик на
имперските земи.
3. Какви са отношенията между владетеля и Църквата?
Император и патриарх изграждат свещен съюз, като първият господства
в светските дела, а вторият направлява духовния живот във Византия.
4. Какво е мястото на всяка група във византийското общество?
Богатите и знатните, както и духовенството заемат своето място
след императора в обществената йерархия. В основата на византийското
общество са селяните, занаятчиите и градската беднота.
Отговори на задачите от тетрадката за ученика:
6/1
Политически
Религиозни
Обществени
Обявява война и сключ- Представлява Бога на зе- Организира игри на хива мир.
мята.
подрума.
Назначава военачалници Избира и назначава па- Явява се пред народа и
и чиновници.
триарха.
изслушва поданиците си.
6/2 При държавните чиновници – богати търговци,офицери; при духовенство – епископи; монаси; при градска беднота – селяни, занаятчии. Стрелките, които показват посоката на подчиненост, тръгват от императора и показват
строгата централизация на управлението.
6/3
А) Богатите във Византия, които участвали и в управлението; Б) Седят тър-
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жествено, имат ослепителни дрехи, разкошна трапеза; богати спални и цветни чуждестранни килими; уреждат празненства и постоянно са заобиколени от
слуги; В) Те живеят при по-хигиенични условия/имат осигурена по-добра хигиена и за тях се грижат лекари, което ще направи живота им по-продължителен.
Урок 7. Възникване и утвърждаване на исляма
Урокът запознава с възникването на исляма, третата монотеистична
религия. Вековните му контакти/конфликти с християнския свят са важен
фактор през Средните векове.
Акцентите са върху:
Светът на арабите (преди възникването на исляма)
Начало на исляма – пророкът Мохамед
Утвърждаване на исляма
Разпространение на исляма
Светът на арабите
В пустинята на Арабския полуостров от векове живеят бедуините. Тези номадски племена имат собствена азбука и лунен календар, вярват в различни богове и воюват помежду си. През земите им преминават важни търговски пътища, около които възникват градове. Най-прочут сред тях е Мека. Там се намира
свещеното за всички племена място Кааба, в което се съхраняват техните идоли.
Начало на исляма – пророкът Мохамед
Създателят на исляма е Мохамед. Той чувал глас, който му казвал, че е избран от Аллах, единствения бог, за да разпространи истинската вяра. Мохамед
проповядвал, че Аллах е създател на света и на хората, а в Деня на Страшния
съд само вярващите в него ще отидат в рая.
Знатните граждани на Мека се изплашили от проповедите му. Малката група
негови последователи – мюсюлмани, е подложена на преследване. Те са приети
в град Ясриб. Денят, в който пророкът Мохамед пристига в този град – 26 юли
622 г., се приема за начало на мюсюлманското летоброение. Ясриб е наречен
Медина – град на Мохамед.
Утвърждаване на исляма
Чрез редица задължения и забрани ислямът се включва в ежедневието на
вярващите: пет публични молитви в точно определено време на денонощието;
свещеният месец рамазан (не се хранят и не пият течности от изгрева до залеза
на слънцето), забрана на употребата на свинско месо и вино и др.
Пророкът ръководи обществения и религиозния живот на малката общност
в Медина. Построява първата джамия. Мюсюлманите записват проповедите на
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Мохамед в Корана (книга). Те вярват в покровителството на Аллах и превръщат войната с неверниците в религиозно задължение (джихад).
Единствено християните и евреите запазват своята религия, защото вярват в един
Бог, който ги дарил с „книга“, но трябвало да приемат първенството на исляма.
Разпространение на исляма
След дълга поредица от войни победените езически племена на Арабския
полуостров се задължават с договор да се покорят на Аллах. Така новата религия обединява арабите и полуостровът им се превръща в свят на исляма. След
632 г., когато починал Мохамед, многобройната мюсюлманска войска превзема
източните провинции на Византия и ликвидира Персийската империя.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– извличат информация от документи (7);
– развиват умения за свързване на текст с изображение (1), (5), (4);
– извличат информация от историческа карта (2);
– разпознават достижения на средновековната цивилизация (1);
– описват исторически събития, личности и процеси (3);
– формират отношение към етичните кодекси и кодекси на поведение, общоприети в различните общества и обществени среди (6), (7);
– усвояват нови понятия – ислям, мюсюлмани, джамия, Коран.
Компетентности като очаквани резултати от обучението
Използва пространствени ориентири при локализирането на Арабския халифат.
Описва разпространението и утвърждаването на исляма.
Познава основни елементи на исляма.
Описва характерни паметници на световната култура.
Дава примери за взаимни влияния между различни култури.
Описва появата и развитието на религии и техни основни елементи.
Определя принадлежност към общност въз основа на езика и религията.
Отговори към елементите от методическия апарат:
(7) Забрани за мюсюлманите
● За кои сфери на живота се отнасят забраните в посочения текст от Корана?
Ежедневието (храненето, пиенето на вино, хазартните игри и забавленията) и религиозния живот (поклонението на езическите каменни идоли).
● Кои са опасностите от изкушенията според текста?
Ще всеят ненавист и вражда между хората, ще започнат да странят от
своя бог и така няма да сполучат.
„Въпроси и задачи“
1. Как живеят арабите през най-ранната си история?
Обединени в племена, които постоянно воюват помежду си. По това време те са езичници и вярват в различни богове.
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2. Как възниква ислямът?
Той възниква с проповедите на пророка Мохамед и създаването на общността на вярващите в Аллах.
3. Какви задължения и забрани имат мюсюлманите?
Задължения на мюсюлманите: да се молят пет пъти на ден; да даряват
част от доходите си на бедните; през свещения месец рамазан да не ядат
и пият вода от изгрев до залез; поне веднъж да посетят Мека. Забрани на
мюсюлманите: да пият вино и да ядат свинско; да играят хазартни игри.
4. С помощта на картата опишете посоките на разпространението на исляма.
Ислямът се разпространява по целия Арабски полуостров. С арабските
завоевания се разпространява на северозапад – по Средиземноморското
крайбрежие на Африка и Пиренейския полуостров, както и на изток – в Месопотамия, цяла Предна Азия до Индия.
Отговори на задачите от тетрадката за ученика:
7/1 югозападната; Червено море; скотовъдство; номади; градове; търговски;
кервани
7/2 мюсюлмани; Коран; рамазан; джамия
7/3 хронологическа последователност: 4, 1, 3, 2
7/4 А) Ислямът възникнал на Арабския полуостров през VІІ в.; Б) Появата
му се свързва с проповедите на пророка Мохамед. Той бил роден в Мека, имал
трудно детство и станал керванджия. Когато се замогнал, се отдал на размишления. Чувал глас, който му казвал, че е избран от Аллах, единствения бог, за да
разпространи истинската вяра. Мохамед проповядвал, че Аллах е създател на
света и на хората, а в Деня на Страшния съд само вярващите в него ще отидат
в рая; В) Задълженията и забраните на исляма навлезли във всекидневието на
мюсюлманите. Те започнали да се молят пет пъти на ден, не ядели свинско, забранено било пиенето на вино. Променило се и семейството – всеки мъж имал
право на четири съпруги; Г) Мюсюлманите се отнасяли с търпимост към християните и евреите, защото и те като тях вярвали в един Бог, който ги дарил със
свещена книга (Библията), но трябвало да приемат първенството на исляма; Д)
Мюсюлманите обявили за свещена войната си с всички езичници. Те подчинили другите арабски племена, които били езичници, като последните приемали с
договор исляма. Така постепенно новата религия обединила арабските племена
в силен политически съюз. За разлика от византийския император Мохамед не
само управлявал мюсюлманската общност, но той бил и пророкът – изпратеният от Бога, който проповядвал неговите слова – на него принадлежала както
светската, така и религиозната власт в съюза.
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Работилница ІІІ: Как да сравняваме в часа по история?
Урокът за практически дейности задава модела (стъпка по стъпка) за
попълване на сравнителна таблица. Същевременно учениците овладяват важни компетентности като очаквани резултати от обучението: Познава
основни елементи на християнството и исляма; Посочва ценности, общи за
християнството и исляма
Акцентите са върху:
Показатели за сравнение
Свещена книга
Храм – молитвен дом
Свещен град
Нравствени ценности
Конфликти и контакти
По преценка на учителя учениците може да препишат в тетрадките си условията за сравнение.
Целият урок може да бъде осъществен чрез изпълнението на поставените
задачи и постепенното попълване на таблицата с всеки от посочените за сравнение елементи.
Показатели за
Християнство
сравнение
свещена книга
Библия
свещени градове
Йерусалим
молитвен дом
църква
вътрешна украса на Църквата е богато
храма
украсена с икони, стенописи и скулптури.

Ислям

Коран
Мека, Медина, Йерусалим
джамия
Джамията е украсена с красиво изписани цитати от Корана
и орнаменти, а подът Ӝ е покрит с пъстри килими.
нравствени ценности Любов между хората, добрата дума, с която се обръщат едни към други; уважение към възрастните. Да
проявяват щедрост и да дават милостиня.
Отговори към елементите от методическия апарат:
Свещена книга
● Какви сведения съдържат Библията и Коранът?
Библията съдържа сведения за историята на евреите и живота на Исус Христос, за нравствените ценности на християните. Коранът съдържа посланията на
пророка Мохамед, сведения за живота, бита и културата на арабите, за нравствените им принципи.
3. Книга за учителя по история и цивилизации за 6. клас – Е. Михайлова и др.

33

● Разгледайте страниците от Библията и Корана. Кой елемент от украсата
на Библията липсва в Корана? В Корана липсват човешки изображения.
Храм – молитвен дом
● Разгледайте схемите. Кои архитектурни елементи от църквата са близки
до тези на джамията?
И двата храма имат преддверие. Близки елементи са абсидата с михраба; камбанарията с минарето.
● По какво се различават в украсата си двата храма?
Църквата е богато украсена с икони, стенописи и скулптури. Ислямът забранява да се изобразяват лица и затова джамията е украсена с красиво изписани цитати от Корана и орнаменти, а подът Ӝ е покрит с пъстри килими.
Свещен град
От дадената информация в работилницата учениците разбират в какво се
изразява свещеността на Йерусалим за три религии: юдаизъм, християнство,
ислям. От историческата карта на с. 31 откриват и записват в таблицата свещените за мюсюлманите градове.
Нравствени ценности
● Какви ценности проповядват двете религии?
Любовта между хората, добрата дума, с която се обръщат едни към
други; уважение към възрастните. Да проявяват щедрост и да дават милостиня.
● Кои черти и действия на хората не се одобряват?
горделивостта, самохвалството, скъперничеството, лицемерието
Конфликти и контакти
От изученото учениците могат да дадат примери за конфликти по време на
експанзията на арабите към Европа – битките при Константинопол и Поатие;
османското завоевание по-късно.
Контактите се осъществяват чрез преплитането на културите и пример за
това е джамията катедрала в гр. Кордоба (Северна Испания).
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– работят със схема;
– извличат информация от документи;
– откриват прилики и разлики;
– сравняват по дадени показатели;
– попълват сравнителна таблица по зададени показатели;
– работят с реконструкция;
– формират отношение към етичните кодекси и кодексите на поведение,
общоприети в различните общества и обществени среди.

34

Компетентности като очаквани резултати от обучението
Описва разпространението и утвърждаването на християнството и исляма.
Познава основни елементи на християнството и исляма.
Посочва ценности, общи за християнството и исляма.
Дава примери за взаимни влияния между различни култури.
Описва появата и развитието на религии и техни основни елементи.
Определя принадлежност към общност въз основа на езика и религията.
Урок 8. Арабският халифат (VІІ – ХІ в.)
Урокът запознава със създаването и историята на Арабският халифат,
превърнал мюсюлманския свят в огромна империя, обхващаща земите и Атлантическия до Индийския океан.
Акцентите са върху:
Промененият „Дом на исляма“
Халифатът на Омаядите
Династията на Абасидите
Промененият „Дом на исляма“
След смъртта на Мохамед в 632 г. „Домът на исляма“ се управлява от четирима халифи, негови наследници. Те продължават експанзията и арабските
владения бързо се увеличават. В тях се заселват бедуински племена, които забогатяват от плячка и данъци. Мюсюлманският свят се променя. Започва остър спор за избора на халиф. Според сунитите халифът трябва да е избран от
цялата мюсюлманска общност, а според шиитите, техни противници, само от
семейството на пророка Мохамед. Спорът прераства във война между тях.
Халифатът на Омаядите
Муавия, управителят на Египет, се обява за халиф и спира междуособиците. Арабският племенен съюз се превръща във военизирана държава, в която халифите притежават цялата власт. Те насочват газавата (свещената война)
към Европа. Завладяват Пиренейския полуостров, но не успяват да проникнат
в земите на франките. Много пъти обсаждат Константинопол, но опитите им
да завладеят центъра на християнския свят, също са без успех. Преживяват
жесток погром при обсадата в 717 – 718 г., когато са обкръжени от войските
на българския хан Тервел. Експанзията им не спира, но обръща посоката си на
изток. Арабите завладяват Средна Азия и стигат до Индийския океан.
Династията на Абасидите
Военизираната арабска държава става теократична монархия. Новата династия на Абасидите премества столицата в Багдад. Арабите постепенно губят

35

водещата си роля в армията и управлението, заменени от персийци и тюрки,
които приемат исляма. В този пъстър свят арабският остава общ религиозен
език. Въведено е всеобщо мюсюлманско право (шериат), основано на Корана.
Огромната територия на халифата благоприятства бурното развитие на търговията, занаятите и науката, но затруднява управлението. Към религиозните
конфликти се прибавят етнически и социални. Започва откъсването на различни области. Халифатът бавно се разпада и в средата на ХІ в. Багдад е превзет
от селджукските тюрки.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– работят с линия на времето;
– извличат информация от историческа карта (от с. 31);
– извличат информация от документи (4);
– развиват умения за свързване на текст с изображение (1), (2);
– извличат информация от реконструкция за обществото, стопанските дейности и всекидневието на хората (3);
– усвояват нови понятия – халиф, теократична монархия, кадия.
Компетентности като очаквани резултати от обучението
Използва пространствени ориентири при локализирането на Арабския халифат.
Открива причини и последици от създаването на средновековните държави.
Описва форми на държавно управление: Арабски халифат.
Извлича информация от различни източници за развитието на средновековните държави.
Познава значими военни конфликти през периода V – ХІ в.
Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на исторически събития.
Установява синхронност или асинхронност между събития, процеси и личности.
Определя принадлежност към общност въз основа на езика и религията.
Отговори към елементите от методическия апарат:
(3) Реконструкция „Животът в Багдад“
● Какви дейности са представени?
земеделие, рибарство, занаятчийство, търговия, образование
● Как е осигурявана водата за града? На коя река е разположен?
Чрез сложно съоръжение с огромни зъбчати колела. Градът е разположен на р. Ефрат.
● Опишете облеклото на арабските му жители.
Те са облечени в широки дрехи в различни цветове. Мъжете носят бели
чалми, а жените са с черно покривало. Главите на децата не са покрити.
(4) Документ „Разгромът на арабите при Константинопол“

36

● Каква част от арабската армия е поставена срещу българската страна?
Двадесет хиляди араби от общо петдесетхилядната им армия, т.е. повече от една трета.
● Предположете защото зимата се отразява зле на арабската войска.
Арабите живеят в горещи области и не могат да издържат на студа.
„Въпроси и задачи“
1. Какви промени настъпват в мюсюлманската общност след смъртта на Мохамед?
След смъртта на Мохамед водачите на племенния съюз се избират между роднините на пророка. Завладени са много земи и границите на съюза се
отдалечават от неговия център. В новите земи се заселват бедуински племена, които бързо променят живота си – забогатяват от военната плячка
и данъците, които събират от завладените народи.
2. Как племенният съюз на мюсюлманите се превръща в арабска империя?
Военният управител на Египет слага край на междуособиците между
сунитите и шиитите. Династията на Омаядите превръща племенното обединение в централизирана държава. Тя властва над различни народи, с различна култура и религия – халифатът се превръща в обширна империя.
3. Като ползвате картата на с. 31, опишете етапите на арабското завоевание
и териториите, които са включени в мюсюлманския свят. Как завършват опитите на арабите да завладеят християнска Европа?
До смъртта на Мохамед мюсюлманите завладяват голяма част от Арабския полуостров. При първите наследници на пророка са завладени целият
Арабски полуостров, Месопотамия и Египет. По време на династията на
Омаядите са завладени цялото северно крайбрежие на Африка и Пиренейският полуостров в Европа, а в Азия териториите се разширяват към Каспийско море и достигат р. Инд.
4. Какво е устройството на Арабският халифат при Абасидите?
Арабският халифат е теократична монархия. Халифът е абсолютен владетел. Въведени са всеобщи мюсюлмански закони (шериат), основани на Корана, и по тях отсъжда кадията в съда.
Отговори на задачите от тетрадката за ученика:
8/1 Династия на Омаядите: Моавия; Дамаск; обсада на Константинопол;
Династия на Абасидите: Харун Ал Рашид; Багдад; културен възход
8/2 Задачата се приема за изпълнена, ако ученикът е използвал два до три
цвята за украсата на керамичния съд.
8/3 А) краят на VІІІ – началото на ІХ в.; Б) отворената книга и голямата
джамия, която се вижда зад него; В) „Слепецът, въжарят и халифът“, „Багдадският търговец“, „Приказка за трите ябълки“, „Приказка за шегите на Хитрата
Далила“ и др.
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УРОК УПРАЖНЕНИЕ: Ислямската култура
Урокът упражнение има за цел чрез самостоятелно прилагане на уменията за работа с разнообразни източници на информация учениците да се
запознаят с богатството на ислямската култура.
Акцентите са върху:
Образование
Развитие на науките
Литература и поезия
Архитектура и изкуство
Учителят при всеки акцент в началото представя накратко включената допълнителна информация, след което само организира самостоятелната работа
на учениците.
Образование
● Опишете двете групи от ученици.
В едната група около 7 – 8 момчета стоят прави. Тези от първата редица
държат в ръцете си Корана и четат и наизустяват откъси от него. В другата група 8 ученици са седнали на земята в кръг около учителя си и слушат
какво им говори.
● Каква е ролята на учителя?
Единият учител следи учениците да четат в ритъм текстовете, а другия наблюдава спокойно и строго учениците, докато им говори. Ролята на
учителя е водеща.
● Според вас кои от учениците са по-напреднали в обучението си? Защо?
По-напреднали в обучението са изправените ученици. Видимо те са по-големи, облечени са различно от седналите на земята. За разлика от седналите на земята те вече могат да четат.
Развитие на науките
● Припомнете си от изученото в 5. клас кои са споменатите антични учени
(Евклид, Архимед, Птолемей, Хипократ, Платон и Аристотел) и в какви
сфери от науката работят.
Евклид е прочут математик, определян като баща на геометрията. Архимед е
математик, астроном и физик, създал и редица механизми. Птолемей е географ
и астроном, автор на най-известното географско съчинение през Античността
и на най-стария запазен атлас с карти. Хипократ е наричан „баща на медицината“. Платон и Аристотел са най-големите елински философи.
● При какви условия се развиват науките в арабския свят?
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При проява на голямо внимание от страна на владетели, които създават отлични условия за работа на учените. Ислямските училища дават възможност
повече хора да получат добро образование.
● Кои науки претърпяват голямо развитие и защо? Науките са математика, физика, астрономия, медицина. Защото ползват натрупания опит от
Античността и го доразвиват. Защото тези науки са важни за живота на
хората.
● Кои цифри, преработени от европейците, най-много си приличат в индийския или в арабския вариант? И в трите варианта най-много си приличат 1 и 0. Осмицата е еднаква в индийския и в европейския вариант.
● Кои цифри претърпяват най-голяма промяна? Най-голяма промяна претърпяват цифрите 2, 4 и 6.
Литература и поезия
● От какво е подтикнат да тръгне Синдбад? От голямото си желание да
търгува, да печели пари и да опознава нови страни.
● Как се подготвя за плаването? Търговецът трябва да разполага с голяма
сума пари. Тогава купува стоки и необходимите му за пътешествието
вещи. Те се опаковат, превозват се до пристанището и се товарят на
кораб.
● От коя река започва плаването му? Вж. картата на с. 31 в учебника.
р. Тигър
● Какво правят Синдбад и спътниците му във всяка страна, която посещават?
Навсякъде, където стъпват Синдбад и спътниците му, те посещават
търговците и големците на съответната страна, а също и купувачи и продавачи, с които търгуват и разменят стоки.
● Какви опасности крият пътуванията? Корабът, с който пътуват търговците, може да попадне на буря и да потъне. Търговците може да
загубят цялата си стока, потънала в морето, а някои – дори живота
си, като се удавят.
● Разделете се на 6 групи. Всяка от тях да проучи едно от пътешествията
на Синдбад Мореплавателя: откъде тръгва, къде минава, на какви места
попада, какво вижда, кого среща. В час представител на всяка група да
представи проученото от нея пътешествие.
Тази задача я поставете предварително на учениците. По време на урока упражнение, при разглеждане на литературата, представителите на
групите представят проученото от групата пътешествие в не повече от
2 минути.
Архитектура и изкуство
● Кои от елементите на арабската архитектура откривате на всяко от трите
изображения? 1) арки; 2) арки и градина; 3) купол
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● Кое от изображенията ви харесва най-много и защо?
Всеки отговор на учениците е верен, ако те се аргументират за избора си.
● В коя от арабеските са вплетени арабски букви? в тази отляво
● В коя от арабеските преобладават стилизирани растения? в тази отдясно
Като домашна задача на учениците може да се постави да проучат в интернет един от споменатите мюсюлмански учени в упражнението или в други ислямски паметници от епохата на Средновековието, част от световното културно наследство на ЮНЕСКО. Като използват показателите от таблицата на с. 8
в учебника, може да ги представят писмено във вид на кратко съобщение. Сред
паметниците на ислямското изкуство може да открият историческия център на
Бухара (Узбекистан); медресето, мавзолея на Гур Емир и джамията „Биби Ханъм“ в Самарканд (Узбекистан); дворцовите комплекси Алхамбра и Хенералифе в Гренада (Испания); голямата джамия с болница в Дивриги (Турция) и др.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– работят с реконструкция;
– извличат информация от документи;
– откриват прилики и разлики;
– формират трайни представи за средновековни паметници;
– търсят и извличат информация от интернет;
– развиват умение за разбиране и оценяване на историческата стойност на
архитектурната среда;
– утвърждават активно отношение за опазване на паметниците на миналото;
– придобиват знания за средновековната култура.
Компетентности като очаквани резултати от обучението
Разпознава достижения на средновековните цивилизации.
Разпознава паметници от епохата със световно културно значение.
Търси и подбира информация чрез ИКТ по зададени показатели за култура
и културно наследство от епохата.
Описва характерни паметници на световната култура.
Дава примери за взаимни влияния между различни култури.
Определя принадлежност към общност въз основа на езика и религията.
Извлича информация от писмени документи, карти, изображения, схеми.
Урок 9. Империята на Карл Велики (768 – 814)
Урокът запознава учениците с династията на Каролингите и управлението на най-значимия Ӝ представител и ранносредновековен владетел в европейския Запад – Карл Велики.
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Акцентите са върху:
Династията на Каролингите
Войните и императорската титла на Карл Велики
Устройството на Франкската империя
Династията на Каролингите
Принципът за наследяване на кралската власт при франките предизвиква
постоянни конфликти сред владетелите от Меровингската династия, което води
до отслабване на властта им.
Постепенно управлението на държавата преминава в ръцете на майордомите – дворцовите управители. В края на VII в. един от тях (Пипин II) обединява
цялото кралство (като майордом), прави властта си наследствена и полага началото на нова династия – Каролингската.
Синът му Карл Мартел (пак майордом) разбива арабите и спира мюсюлманското нашествие в Западна Европа. Той създава и тежковъоръжените конници
– рицарите.
Неговият наследник Пипин III Къси официално е коронясан за крал от папата. Владетелят му дарява земи и така се създава Папската държава.
Войните и императорската титла на Карл Велики
Най-прочутият представител на Каролингската династия Карл Велики воюва почти през цялото си управление. Завладява кралството на лангобардите,
част от земите на аварите и отвоюва от арабите Барселона. Най-дълго воюва
срещу езичниците сакси. За да ги покори, раздава земи и титли на благородниците им и ги покръства.
Така той обединява почти целия европейски Запад в границите на една държава. Израз на неговата мощ е коронацията му за „император на римляните“
през 800 г., извършена от папата. Чрез символичното възстановяване на Западната Римска империя папата печели силен съюзник в съперничеството си с
Византия за духовната власт над всички християни.
Устройството на Франкската империя
В края на управлението си Карл установява двора си в Аахен, който става
столица на Франкската империя. Там резидират служителите от централното
управление, всеки от които отговаря за определена сфера от администрирането
на държавата.
Местното управление е поверено на графовете, които разполагат с военната, финансовата и съдебната власт в графствата. Църковните земи и някои
градове се управляват от епископи (вж. схемата). По границите съществуват
марките – специално създадени за военните нужди области, управлявани от
маркграфовете. Местната власт се контролира от т.нар. „пратеници на господаря“, които обикалят страната, следят за нередности и се отчитат пред владетеля.
Карл полага грижи и за образованието и културата.
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Работата с методическия апарат цели учениците да:
– развиват умения за работа с изображение (1), (3);
– развиват умения за работа със схема (6);
– се ориентират по карта (карта на с. 18);
– извличат информация от документи (2);
– работят с линия на времето;
– развиват умения за свързване на текст с изображение (4), (5);
– формират трайни представи за средновековни паметници (4);
– описват исторически личности (1), (2), (5);
– усвояват ново понятие – рицар.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Използва пространствени ориентири при локализирането на Франкската
държава.
Описва исторически личности по зададени показатели: Карл Велики.
Описва форми на държавно управление: Франкска държава.
Дава примери за отношенията между Църквата и държавата на Изток и на
Запад.
Търси и подбира информация по зададени показатели за личности, исторически събития и процеси чрез ИКТ.
Познава значими военни конфликти през периода V – ХІ в.
Дава примери за успехи на средновековната дипломация от периода.
Извлича информация от различни източници за развитието на средновековните държави.
Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на исторически събития.
Разпознава достижения на средновековната цивилизация
Отговори към елементите от методическия апарат:
(1 – 2)
● Върху какво акцентира авторът в описанието на външността на владетеля?
Авторът акцентира върху осанката на владетеля, която излъчва власт и
достойнство. На статуетката е показано точно това.
● С помощта на интернет потърсете информация за автора на текста.
Айнхард е франкски книжовник и историк, живял в края на VIII и първата
половина на IX в. Той е автор на първата и много популярна биография на
Карл Велики.
(3) Сравнете изображението на коронацията на Карл Велики с това на византийския император от с. 28. От кого получава властта си всеки от тях?
Византийският император е коронясан от Исус Христос – той получава
властта си от Бог, а Карл Велики е коронясан от папата. Коронацията от
Римския папа показва влиянието на духовната власт над светската.

42

(*) Примерни въпроси към линията на времето: Управлението на кой български владетел съвпада с последните години от управлението на Карл Велики?
Колко години след битката при Поатие идва на власт Карл Велики? Колко
години след коронацията на Пипин Къси Карл Велики става император?
„Въпроси и задачи“
1. С кои събития е поставено началото на династията на Каролингите?
С разбиването на арабите, създаването на рицарската конница и създаването на папската държава.
2. Как Карл Велики постига териториалното разширение на държавата си?
Чрез успешни войни, дипломация (раздаване на земи и титли на саксонските благородници) и покръстване на езичниците в завладените земи.
3. Опишете устройството и управлението на империята на Карл Велики.
Централното управление се държи от близки до краля служители, назначени лично от него. Всеки от тях отговаря за определена сфера от администрирането на страната – конетабълът командва конницата, канцлерът
отговаря за канцеларията и държавната документация, сенешалът отговаря за слугите и дейността на двореца и командва пехотата, а палатинският граф следи за правораздаването в двореца.
Местното управление е поверено на графовете, които имат военната, съдебната и финансовата власт в графствата, и на епископите, които управляват църковните владения. По границите са разположени марките – области,
управлявани от маркграфове, които разполагат с по-големи правомощия от
графовете, особено в командването на войската. Специални пратеници на Карл
Велики контролират работата на местната власт и докладват на владетеля.
4. Намерете в интернет съвременна политическа карта на Европа. Запишете
в тетрадките си териториите на кои съвременни държави влизат в границите на
Франкската империя.
Франция, Белгия, Люксембург, Холандия, Швейцария, Австрия, Германия,
по-голямата част от Италия и части от Испания, Унгария и Словения.
Отговори на задачите от тетрадката за ученика:
9/1 А) Изпълнява практическите задачи върху контурната карта; Б) Северно
море, Атлантически океан, Средиземно море, Балтийско море; В) 1. Аахен; 2.
Рим; 3. Барселона ;Г) Изпълнява практическите задачи върху контурната карта;
Д) Франция, Белгия, Люксембург, Холандия, Швейцария, Австрия, Германия,
по-голямата част от Италия и части от Испания, Унгария и Словения.
9/2 Б), В), Д)
9/3 А) коронацията на Карл Велики за император; Б) император
В) Франките са много силни и е по-добре да бъдат съюзници, отколкото
врагове. Често съседите се превръщат във врагове.
Г) Централно управление: сенешал, канцлер, конетабъл; Местно управление: граф, епископ
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Урок 10. Обществото в средновековния Запад (VI – X в.)
Урокът запознава учениците с трите съсловия в западноевропейското общество и с личните отношения и връзка между сеньора и васала.
Акцентите са върху:
Общество, основано на личната връзка (връзка между сеньор и васал)
Общество, разделено на съсловия (трите съсловия и техните функции)
Общество, основано на личната връзка
Сеньорите са благородници, които притежават значителни поземлени владения. Те отдават част от земята си, заедно със селяните, на дребни аристократи,
наречени васали. Тази земя, наречена феод, осигурява изхранването и въоръжението на васала. Васалът събира данъците, управлява и съди селяните в нея.
Васалът полага лична клетва пред сеньора и приема да му служи. Той участва във войската му, оказва му парична помощ и се обръща към него при съдебен спор. Сеньорът покровителства васала, а в случай на смърт поема грижите
за семейството му.
Върховен сеньор е кралят. Негови васали са херцозите и графовете, които
имат свои васали. Всеки васал е подчинен и лично обвързан само към собствения си сеньор. В сила било правилото „Васалът на моя васал не е мой васал“.
Общество, разделено на съсловия
Средновековното общество е разделено на три съсловия: духовенство, аристокрация и селяни: молещи се, воюващи и работещи. Всяко от тях изпълнява
важна дейност, без която другите не могат да съществуват.
Духовниците се молят за спасението на душите. Те се опитват да ограничат
насилието чрез движението за Божи мир. То постановява забрана на войната в
определени дни и защита на невъоръжените хора.
Благородниците воюват и защитават свещениците и селяните. Под влияние
на Църквата се оформя специален модел на поведение на рицаря благородник.
Той трябва да бъде храбър, силен, издръжлив, галантен с дамите и Христов
воин.
Селяните се трудят и с работата си осигуряват всичко необходимо за живота
на останалите. Някои от тях притежават земя и са свободни. Повечето селяни
обаче са лично зависими от феодалите и духовниците и се наричат серви. Те
нямат право да напускат земите, които обработват. Над всички стои кралят.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– развиват умения за работа с изображение (4);
– развиват умения за работа със схема (6);
– извличат информация от документи (2);
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– развиват умения за свързване на текст с изображение (1), (3), (4), (5);
– усвояват нови понятия – сеньор, васал, феод, съсловие.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Обяснява основни характеристики на трите съсловия в западноевропейското общество чрез източници от епохата.
Обяснява системата на васалитета в Западна Европа.
Обяснява основни исторически понятия и може да посочи примери за тях.
Извлича информация от писмени документи, карти, изображения, схеми.
Отговори към елементите от методическия апарат:
(2) Документ: Клетва за вярност
● Кой е сеньорът, пред когото се полага клетвата за вярност?
Сеньорът е граф Гийом.
● Кой елемент в клетвата на васала е много важен?
Заклева се над мощите на светците – така свидетел на клетвата за вярност става самият светец (а чрез него – и Бог).
● С какво се задължава васалът?
Да бъде верен на сеньора си и да спазва клетвата си неотклонно.
„Въпроси и задачи“
1. Как на основата на собствеността върху земята се оформя феодалният ред
в Запада?
През Средните векове земеделието е най-сигурният начин за препитание,
а земята – основната ценност. За да си осигурят верни и лоялни васали,
сеньорите трябва да им дадат в замяна нещо много ценно – земя. Затова сеньорите отдават на своите васали част от земите си заедно с живеещите
на нея селяни. Васалите се издържат от предоставения им по този начин
феод, за който полагат лична клетва пред сеньорите си.
2. Защо обществото на Запада е наречено „общество на личната връзка“?
Защото отношенията между сеньор и васал, които са определящи за
функционирането и устройството на феодалното общество, се основават
на лична клетва, полагана от васала, обвързваща ги лично двамата един с
друг. Единият дължи служба и вярност, а другият – закрила и феод.
3. На какви съсловия се дели западното общество?
Съсловията са три: духовенство, аристокрация и третото съсловие (в
него най-многобройни са селяните; към него принадлежат и занаятчии, търговци, градска беднота).
4. Кои са зависимите селяни?
Зависимите селяни се наричат серви. Те са закрепостени към земята, където са се родили и която обработват. Нямат право да я напускат. Когато
дадена земя е отстъпвана за издръжката някой феодал, селяните са преотстъпвани заедно с нея.
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5. Разделете се на 3 групи, по една за всяко съсловие. Подгответе доказателства за важността на съответното съсловие от гледна точка на средновековния
човек. Обсъдете вашите изводи в клас.
Духовенството: Заради това, че християнството оказвало огромно
влияние върху обществения живот през Средновековието, се смятало, че
най-важната задача имали духовниците. Те осигурявали най-важната цел в
християнството – спасението на душата. Затова духовенството заемало
първо място след краля в обществото.
Аристокрацията: Със своята дейност благородниците осигурявали защитата на другите две съсловия. Те бранели селяните, за да могат последните
да обработват земите си спокойно и да осигуряват прехраната и издръжката на всички. Аристократите защитавали и духовниците, манастирите и
църквите, за да могат клириците да се молят за спасението на всички.
Селяните: Със своя труд селяните осигурявали прехраната на всички. Храна, дрехи, пари, стоки – всичко това се доставяло от тях. Те, както и благородниците, осигурявали физическото оцеляване на средновековния човек.
Отговори на задачите от тетрадката за ученика:
10/1 А) Слугува (чисти конюшнята) и преминава през военно обучение
(езда, бой с меч, брадва); Б) Да е силен, храбър, защитник на слабите и невъоръжените, галантен; В) Крал Филип е сеньор на графа на Блоа, а графът е васал на краля; Графът на Блоа е сеньор на Робер, а Робер е васал на графа; Луи
е оръженосец на графа; Гийом е прислужник/паж на графа. Вярното попълване
на схематичното представяне на васалните отношения зависи от това къде според посоката на стрелките ще бъдат записани понятията „сеньор“ и „васал“.
10/2 аристокрация: А), Е); духовенство: В), Д) трето съсловие: Б), Г)
10/3 Задачата е творческа. Всеки опит на учениците да измислят елементи и
девиз за герба на своето семейство, е верен.
УРОК УПРАЖНЕНИЕ: Животът във феодалното имение
Урокът упражнение има за цел чрез самостоятелно прилагане на уменията за работа с разнообразни източници на информация учениците да
затвърдят своите знания за сложните отношение в западноевропейското
средновековно общество.
Акцентите са върху:
Животът на селяните
Замъкът
Животът на благородниците
Учителят при всеки акцент в началото представя накратко включената до-
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пълнителна информация, след което само организира самостоятелната работа
на учениците.
Животът на селяните
● Като използвате информацията в текста, съставете схема на задълженията на зависимия селянин към сеньора. Вж. Работилница I.
Задължения на зависимия селянин към феодала

ДАНЪЦИ
в пари и в натура
(част от това, което
произвежда)

БЕЗПЛАТЕН ТРУД
(от лат. ангария)
по поддръжката на
замъка, строеж на
мостове и др.

ТАКСИ
за ползване на мелница,
производство на вино, събиране на дърва и лов в гората
на феодала и др.

Документ: Храната на селянина за деня
● Кои храни присъстват най-често на трапезата на селянина? А кои –
най-рядко?
Най-често на трапезата на селянина присъстват черен хляб, ядки и зеленчуци, особено бобови храни. Най-рядко присъстват месо, риба и бял хляб.
● Предположете при какви обстоятелства се проявява „късметът“ на селяните.
Като наруши забраната да не влиза в гората на господаря. В гората селянинът може да събере ядки, гъби, горски плодове, да ловува и да осигури
месо за семейството си.
Замъкът
● Защо сградите и съоръженията, означени с цифрите 2, 3 и 4, са разположени в защитеното пространство на замъка?
Пекарната, цистерната с вода и ковачницата са изключително важни за оцеляването на хората, събрани в замъка по време на обсада. Пекарната и цистерната им осигуряват най-нужното за оцеляване на човешкия организъм, а ковачите могат постоянно да поправят счупените оръжия и ризниците на рицарите,
както и да изработват нови.
● Кои са основните помещения на замъка и какви са техните функции?
Основните помещения на замъка са донжонът, тронната зала, залата за пиршества и съкровищницата. Донжонът е най-укрепената и защитена част на замъка и мястото, където живее сеньорът. В тронната зала той приема своите
васали или собствения си сеньор, а в залата за пиршества организира пирове,
в които участват неговите васали. В съкровищницата се пази богатството на
господаря.
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● Опишете как е защитен замъкът.
Замъкът е защитен с високи крепостни стени и е обграден с ров. До него
се стига по подвижен мост. На крепостните стени са обособени бойници и
кули, които предпазват защитниците на замъка от нападателите. От пролуките между тях те стрелят по врага.
Животът на благородниците
● Кой е домакинът и по какво се разпознава?
Домакинът на този пир е сеньор, господар на замъка, който седи на специална маса, отделена от другите, в центъра на масата, облечен в синьо, и
е вдигнал стъклена чаша в едната си ръка.
● Опишете групите фигури, отбелязани с А и Б.
Група А: Това са трима музиканти, които свирят за доброто настроение на гостите, докато те се хранят. Като инструменти използват лютня,
цигулка и свирка. Те са облечени с туники и панталони, които приличат на
чорапогащник.
Група Б: Масата на господаря, на която са седнали две съпружески двойки. Едната е на господаря, а другата може да е на неговия брат.
● Как се осветява залата?
Залата е тъмна, без прозорци, и се осветява от огъня в камината.
● Каква е храната на господарите и в какви съдове е поднесена?
Стъклени шишета с вино, блюда с печено прасе, кокошка или фазан, соленки с пълнеж, плодове и сирене. Хранят се в чинии, отпиват от стъклени
чаши и се хранят с вилици.
● Опишете сцената на пира.
Васалите са насядали на дълги маси заедно със съпругите си. Сред тях
има и духовници, които седят по-близо до господарската маса. Слуги сервират ястия и напитки за гостите. Отпиват вино от метални чаши. Пред
всеки е поставена една дървена дъска, на която поставят храната си. Храната е като господарската: печено месо: свинско и птиче, соленки с пълнежи, плодове (грозде и ябълки), сирена и др.
Обобщителни въпроси:
● Какви са взаимоотношенията между сеньора и селяните в имението?
Както земята, така и селяните, които я обработват, са собственост
на сеньора. Селяните осигуряват всичко, от което се нуждае господарят:
поправят замъка, строят различни съоръжения, осигуряват му постоянно
продукти и храна, пари. Сеньорът прибира своите селяни зад стените на
замъка, когато го нападат неговите врагове, и ги защитава.
● Какво е характерно за живота на селяните?
Те полагат всеки ден тежък физически труд. Имат много задължения
спрямо господаря си и едва оцеляват от това, което им остава.
● Кои са основните занимания на благородниците?
Те прекарват част от живота си, като защитават своето имение, вою-
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вайки срещу съседните сеньори. В свободното си време се отдават на развлечения, с които усъвършенстват военните си умения. Ходят на лов, организират рицарски турнири и пиршества.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– развиват умения за работа с реконструкции;
– развиват умения за изработване на схема;
– извличат информация от документи;
– затвърдяват нови понятия – сеньор, васал, феод, съсловие.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Обяснява основни характеристики на трите съсловия в западноевропейското общество чрез източници от епохата.
Обяснява системата на васалитета в Западна Европа.
Извлича информация от различни исторически източници за всекидневието
на средновековните хора.
Обяснява основни исторически понятия и може да посочи примери за тях.
Урок 11: Създаване и укрепване на Дунавска България
Урокът представя причините и последиците от създаването на Дунавска България, чиято наследница е съвременна България, както и нейното устройство.
Акцентите са върху:
Създаване на Дунавска България от хан Аспарух
Укрепване на Българското ханство при хан Тервел
Създаване на Дунавска България от хан Аспарух
Проследяват се причините, довели до създаването на Дунавска България:
заселването на Аспаруховите българи в Онгъла, славяните, които живеят отдавна в земите на ромеите, и общата заплаха от техните съседи.
Две събития са водещи – съюзът между хан Аспарух и славяните, който
поставя началото на българската държава, и договорът с Византия, който води
до нейното официално признаване.
Древните българи и славяни изграждат обща държава на основата на приемането от страна на славяните на върховната власт на българския хан, като
запазват самоуправлението си (властта на князете в славянските племена). Важен за създаването на държавата е военният и държавнически опит на древните българи, които поемат управлението на новата държава. Разпределени са
военните задължения между поданиците на хана и постепенно се обособява
столицата на новата държава – Плиска.
4. Книга за учителя по история и цивилизации за 6. клас – Е. Михайлова и др.
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Създаването на Дунавска България има голямо значение за Европа – тя е
първата трайна държава, възникнала върху територията на Византия; една от
най-старите държави в Европа, която и до днес съхранява своето име. Местоположението Ӝ отрежда през Средновековието важна роля в отношенията между европейския Изток и Запад.
Укрепване на Българското ханство при хан Тервел
Представят се действията на хан Тервел за укрепване на държавата и неговите качества на умел дипломат и държавник: помощта на император Юстиниан ІІ, договорът с търговски клаузи с империята и помощта, която хан Тервел
оказва при разбиването на арабите край Константинопол.
Признанието на България са високата титла и териториалното разширение,
които получава хан Тервел от византийския император.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– откриват причини и последици;
– описват исторически събития, личности и процеси;
– работят с линия на времето;
– извличат информация от документи (2), (6);
– се ориентират в пространството – работа с карта (с. 18 – 19);
– развиват умения за работа с изображение (3);
– формират трайни представи за средновековни паметници (4);
– търсят и извличат информация от интернет;
– развиват умения за свързване на текст с изображение (1), (5), (7);
– усвояват нова понятия – кесар.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Използва пространствени ориентири при локализирането на България.
Описва форми на държавно управление: България.
Описва исторически личности по зададени показатели: Аспарух, Тервел.
Разпознава паметници от епохата с национално и световно културно значение: Мадарски конник.
Открива причини и последици от създаване на средновековните държави.
Познава значими военни конфликти през периода V – ХІ в.
Дава примери за успехи на средновековната дипломация от периода.
Търси и подбира информация по зададени показатели за личности, исторически събития и процеси чрез ИКТ.
Извлича информация от различни източници за развитието на средновековните държави.
Отговори към елементите от методическия апарат:
(2) Документ: Договорът с Византия
● Как авторът си обяснява българските успехи? С многото грехове на ромеите.
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● Защо сключването на договора с българите е срам за ромеите?
Защото е срамно за империя, която е подчинила според автора целия
свят – на изток и на запад, на север и на юг, да бъде победена от един новопоявил се народ.
(3) Работа с картина: Хан Тервел сключва договор с император Юстиниан ІІ
(худ. Димитър Гюдженов)
● Какви дарове получава българският владетел? Много златни съдове и
скъпи платове и дрехи.
● Опишете облеклото на българския хан и това на византийския император.
Хан Тервел е с военно снаряжение – шлем, ризница, и върху нея е наметнал червена мантия. Византийският император е облечен с цветни дрехи, с
пурпурна мантия, а на главата си има корона.
● Какво изразяват позата и жестовете на всеки от двамата владетели?
Позата на хан Тервел изразява превъзходство пред византийския император. Той е сложил единия си крак върху даровете и се е подпрял на своя
меч. Позата на византийския император изразява благодарност, уважение,
почит/страхопочитание. С ръка той сочи към даровете, които се поставят
пред българския хан, и все едно му казва: „Всичко това е за теб; приеми
моите дарове“. Лицата и на двамата владетели са усмихнати, изразяват
задоволство.
(6) Документ: Хроника на първите български владетели
● Откъде според текста води началото си родът Дуло? От Атила, предводителя на хуните.
● Кои събития се разграничават в историята на древните българи с изразите „оттатък Дунава“ и „отсам Дунава“?
Историята/Управлението на хановете на двете големи държави на древните българи – Старата Велика България и Дунавска България.
(*) Примерни въпроси към линията на времето: Управлението на кой български владетел съвпада с началото от управлението на франкския владетел Карл
Мартел? Колко години след битката при Онгъла хан Тервел помага за разгрома
на арабите при Константинопол? Колко години след идването на династията
на Омаядите на власт в Арабския халифат е създадена Дунавска България?
„Въпроси и задачи“
2. Как е организирана държавата?
Сключен е съюз между хан Аспарух и князете на славянските племена,
които обитават земите в близост до поселенията на българите. Славянските князе признават неговата върховна власт, но запазват самоуправлението си. Българските знатни родове поемат управлението на държавата.
4. Потърсете с помощта на интернет информация и изгответе в електронен
вид кратко описание на битката при Онгъла.
Император Константин IV Погонат бил силно обезпокоен от появата
на нов враг на империята – древните българи. Затова през 680 г. органи-
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зирал голям поход срещу тях. Числеността на войските вероятно била от
50 до 60 хиляди войни, от които 10 хиляди конници. Начело с императора
войските отплавали на кораби към Онгъла. Древните българи се затворили
в укреплението си и взели мерки за продължителна отбрана. В продължение
на няколко дни по неизвестни причини византийците не посмели да предприемат настъпление. Константин ІV решил, вместо да чака до момента
на битката, да се оттегли в Месемврия (дн. Несебър), защото бил болен и
искал да се лекува там. Вестта за внезапното му отплаване се разпространила сред армията и сломила бойния дух на ромеите. Те започнали панически
да отстъпват. Аспарух се възползвал от това, българската конница излязла
от укреплението и връхлетяла върху отстъпващите ромеи. Византийската
армия била пометена, а оцелелите потърсили спасение по корабите.
В преследване на бягащата византийска армия древните българи преминали р. Дунав, навлезли в Добруджа и стигнали до Одесос (дн. Варна). Победата над ромеите в битката при Онгъла белязала пътя към създаване на
Дунавска България.
Отговори на задачите от тетрадката за ученика:
11/1 Причини: А); В); Г); Последици: Б); Д)
11/2 А) съюзът на хан Аспарух със славянските князе; помощта, която оказва хан Тервел на император Юстиниан – получава територии и титла; търговският договор, който сключва хан Тервел с Византия; отблъскването на арабите от Константинопол чрез едновременните действия на ромеи и българи.
11/3 Вярното изпълнение на задачата зависи от точното място върху линията на времето, на което е записана буквата. Г) – 661 г.; А) – 681 г.; Д) – 705 г.;
Б) – 717/718 г.; Е) – 732 г.; В) – 751 г.
11/4 А) Хан Аспарух е от рода Дуло, син е на хан Кубрат, владетеля на Старата Велика България. След смъртта на баща си той повежда част от древните
българи към Балканския полуостров, за да търсят нови земи за заселване; Б)
Той успява да отблъсне опасността от Византия в началото, като я побеждава в
битката при Онгъла, а след това – като сключва съюз с князете на славянските
племена. Военните му победи принуждават византийския император да сключи мирен договор с него; В) Българските знатни родове поемат управлението
на държавата. Според сключения от хан Аспарух съюз славянските князе признават неговата върховна власт, но запазват самоуправлението си. Те поемат
защитата на старопланинските проходи, а древните българи – охраната на североизточните земи. Ханската резиденция Плиска се превръща в столица на
общата държава; Г) Създавайки Дунавска България, хан Аспарух поставя началото на историята на нашата държава – една от най-старите европейски държави, запазила и до днес името си, такова, каквото Ӝ дали българските ханове.
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Урок 12. България през първата половина на IX в.
Урокът запознава с разширението на България, нейната централизация и
утвърждаване като фактор в Европа наред с Византия и Франкската империя.
Акцентите са върху:
България – обединителен център на южните славяни
Централизацията на държавата
Обновената столица Плиска
България – обединителен център на южните славяни
Посочва се значението на хан Крум като основоположник на нова династия,
управлявала българската държава почти два века. Проследява се неговата дейност, свързана с териториално разширение на България, което започва с присъединяване на земи, заселени със славяни и авари след разгрома на Аварския
хаганат от Карл Велики. Съществена роля за неговото продължаване изиграват
две важни събития: превземането на Сердика през 809 г. и българската победа
над ромеите в битката при Върбишкия проход през 811 г. Те създали условия за
настъпление в Македония и Тракия. Българските войски превзели важни крепости в Тракия и стигнали до Константинопол.
Синът на хан Крум – хан Омуртаг, сключва 30-годишен мир с Византия, с
който се признава част от българските териториални завоевания. Той разширява северозападните български граници, воювайки срещу франките. По време
на хановете Маламир и Пресиян се постига ново териториални разширение в
Тракия, Родопската област и Македония и към държавата се присъединяват
още земи, населени със славяни.
Централизацията на държавата
Представят се действията на ханската власт, свързани с централизацията на
България: въвеждане на единно законодателство в държавата от хан Крум; разделянето на страната на военно-административни области – комитати, от хан
Омуртаг. Техните управители (комити) се назначавали от хана.
Обновената столица Плиска
Посочва се заслугата на хан Омуртаг за утвърждаването на Плиска като
българска столица. Нейният облик се определял от: внушителна каменна стена,
ограждаща Вътрешния град, Големия дворец, новия езически храм, Цитаделата,
която ограждала новопостроения Малък дворец.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– развиват умения за работа със схема и картосхема (2), (4);
– се ориентират в пространството – работа с карта (с. 18);
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–
–
–
–
–
–

развиват умения за свързване на текст с изображение (1), (5);
развиват умения за работа с изображение (3);
извличат информация от документ (6);
работят с линия на времето;
описват исторически събития, личности и процеси;
развиват умение за разбиране и оценяване на историческата стойност на
архитектурната среда;
– утвърждават активно отношение за опазване на паметниците на миналото;
– усвоят нови понятия – Македония, поданици.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Описва форми на държавно управление: България.
Описва исторически личности по зададени показатели: Крум.
Познава значими военни конфликти през периода V – ХІ в.
Дава примери за успехи на средновековната дипломация от периода.
Извлича информация от писмени документи, карти, изображения, схеми.
Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на исторически събития.
Отговори към елементите от методическия апарат:
(3) Работа с изображение: Хан Крум вдига наздравица след победата над император Никифор I Геник, миниатюра, български превод на Манасиевата хроника
● По какво се разпознава фигурата на владетеля?
По короната на главата и по облеклото, по мястото, което заема на
масата (стои начело на масата) и по това, че неговата фигура е направена
от средновековния художник по-голяма от другите.
● Какво символизира цветът на дрехата му? Царствения му произход.
(6) Документ: Законите на хан Крум
● Какви наказания предвиждали Крумовите закони?
Който клевети и лъже, да бъде убит; да се строшават краката на крадците.
● Кое престъпление се определяло като особено тежко и за българи, и за
франки? Вж. док. на с. 21 Клеветата и лъжата.
„Въпроси и задачи“
1. Каква е целта на войните, водени от хан Крум и неговите наследници?
Проследете на картата на с. 18 териториалното разширение на България до средата на ІХ в.
Целта е териториално разширение на българската държава и превръщането Ӝ в обединителен център на южните славяни.
По времето на хан Крум територията на Българското ханство се разширява значително на север, отвъд р. Дунав, на запад и в земите на Тракия
на юг. При неговите наследници Маламир и Пресиян са включени нови земи в
Тракия и Македония.
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2. Как българските ханове укрепват своята власт в обширната си държава?
Те извършват промени в държавата, свързани с нейната централизация.
3. Какво е устройството на Българското ханство към средата на ІХ в.?
Държавата е разделена на военно-административни области (комитати), чиито управители (комити) са назначавали от хана.
4. Кои са основните сгради и съоръжения в обновената столица Плиска?
Голям и Малък дворец, нов езически храм в близост до Големия дворец,
водопроводна система, крепостна стена, отделяща Вътрешния от Външния
град, Цитаделата, която огражда новопостроения Малък дворец, предназначен за ханското семейство.
Отговори на задачите от тетрадката за ученика:
12/1 А) на северозапад, югозапад, юг; Б) с Великоморавия, Византия, Хазарски хаганат;
В) Унгария, Румъния, Сърбия, Македония, Гърция, Турция, Молдова, Украйна
12/2 корона, жезъл, наметало
12/3 Вярното изпълнение на задачата зависи от вписването на точното място
в схемата на липсващите елементи – кавхан, съвет на боилите, комити. Стрелките, които показват посоката на подчиненост, тръгват от великия хан и показват строгата централизация на управлението.
12/4 А) Първите външнополитически успехи на хан Крум са срещу земите
на аварите, в които живеели и славянски племена; Б) През 809 г. ханът превзел
важната крепост Сердика (дн. София), което улеснявало бъдещи действия за
приобщаване на славяните от Македония. Затова през 811 г. император Никифор I предприел голям поход срещу България и превзел столицата Плиска.
Хан Крум причакал завръщащите се византийски войски и им нанесъл тежко
поражение в битката при Върбишкия проход. Дори императорът бил убит в
боя. След това хан Крум минал в настъпление в Тракия и стигнал до стените на
Константинопол; В) Той пръв въвел единни закони за всички свои поданици,
което било и стъпка към централизацията на българската държава; Г) Хан Крум
проявил качества на отличен стратег и пълководец, законодател и реформатор.
Урок 13. Славянският свят и делото на светите братя Кирил и Методий
В урока се разглеждат възникването на нови трайни славянски държави
в Средна и Източна Европа през IX – X в., покръстването на славянския свят
и делото на светите братя Кирил и Методий за славянския свят.
Акцентите са върху:
Славянският свят между Рим и Константинопол
Мисията на славянските първоучители във Великоморавия
Новите славянски държави

55

Славянският свят между Рим и Константинопол
Покръстването на многолюдния славянски свят става основен въпрос в съперничеството между Рим и Константинопол. Опитът на Византия показал, че
то може да има успех, ако се осъществи на техния език. С тази дейност се заемат братята Кирил и Методий, които през 855 г. съставят славянската азбука,
наречена от тях глаголица.
Мисията на славянските първоучители във Великоморавия
Княз Моймир, създателят на Великоморавия, приема християнството от
папата. Неговият наследник – княз Ростислав, не желае християнството да се
проповядва сред народа му на латински език. През 862 г. той се обръща към Византия с молба да му изпрати духовници, които да извършват богослужението
на славянски език. Тази мисия се възлага на братята Кирил и Методий.
Те превеждат Библията и други богослужебни книги на славянски, проповядват
и обучават ученици. По време на борбата с немското духовенство през 867 г. делото им получава признание от Римския папа. След тяхната смърт немското духовенство прогонва учениците им от Великоморавия, която скоро след това се разпада.
Новите славянски държави
През Х в. чехи и поляци също създават свои държави. Те приемат християнството от Римския папа. През 1000 г. Полша се сдобива с архепископия, независима от немското духовенство, а Болеслав І Храбри получава титлата крал.
Държави възникват и сред южните славяни. През 925 г. хърватите се освобождават от немските херцози. Приемат християнството и покровителството
на Римския папа. Сърбите се покръстват от Константинополския патриарх и
създават няколко независими княжества.
Рюрик, един от вождовете на викингите, създава град Новгород, а друг –
град Киев. Княз Олег превзема град Киев и основава първата държава сред
източните славяни – Киевска Рус. През 988 г. княз Владимир приема християнството от Константинопол.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– работят с историческа карта (3);
– работят с линия на времето;
– извличат информация от документ (4);
– описват исторически събития, личности и процеси (7);
– развиват умения за свързване на текст с изображение (1), (2), (5), (6);
– се запознаят с паметник от епохата със световно културно значение (5);
– придобиват знания за европейската култура;
– усвоят нови понятия – архиепископия, викинги.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Описва разпространението и утвърждаването на християнството.
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Обяснява по зададени показатели делото на св. св. Кирил и Методий.
Дава примери за светци покровители на България и на Европа.
Открива причини и последици от създаване на средновековните държави.
Определя принадлежност към общност въз основа на езика и религията.
Извлича информация от писмени документи, карти, изображения, схеми.
Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на исторически събития.
Установява синхронност или асинхронност между събития, процеси и личности.
Отговори към елементите от методическия апарат:
(4) Документ: Защита на славянските букви
● Какво представлява „триезичната ерес“? Защо авторът е нарекъл тези
схващания ерес?
Проповядване на християнството на трите езика: еврейски, гръцки и латински. Защото тези, които защитават триезичието, ще оставят голяма
част от вярващите „слепи и глухи“, без да могат достойно да славят Бога.
● Какво право на народите защитава Константин-Кирил Философ и с какви
аргументи?
Да славят Бога на родните си езици. Неговите аргументи са свързани с
неща, които дават живот на всички – дъжда, слънцето, въздуха.
Отговори на задачите от тетрадката за ученика:
13/1 А) – В) Изпълнява практическите задачи върху контурната карта; Г) Защото тяхната държава е с обширна територия и така значително се разширява
културното влияние на Византия на Изток.
13/2
Време на
създаване
Държава
на държавата
България
681 г.
Великоморавия ок. 830
Сръбски
VІІ – ІХ в.
княжества
Хърватско
925 г.
кралство
Полша
960 г.
Русия
882 г.

Година
на покръстване

Владетел,
който приема християнството
865 г.
Борис І
831 г.
Моймир
VІІ – ІХ в. –

Християнски
център, който
ги покръства

925 г.

Томислав

Рим

966 г
988 г.

Мешко
Владимир

Рим
Константинопол

Константинопол
Рим
Константинопол
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13/3 А) За св. св. Кирил и Методий; Б) Библията; В) Защото вярващите не
могат да разберат Божието слово, проповядвано на гръцки език; Г) Двамата
братя съставят славянската азбука и превеждат Библията. Те създават основата
на славянската цивилизация и възможността славяните да творят на роден език.
Урок 14. Възходът на християнска България
Урокът запознава с управлението на княз Борис I Покръстителя, представя политическия и културен разцвет на България през управлението на
цар Симеон.
Акцентите са върху:
Княз Борис І (852 – 889) – покръстването на българите
България между Рим и Константинопол
Просветителската мисия на Кирило-Методиевите ученици в България
България на три морета – цар Симеон Велики (893 – 927)
Промени в българското общество след Покръстването
Княз Борис І (852 – 889) – покръстването на българите
Посочват се причините за приемане на християнството: преодоляване на недоверието на християнските държави към България, увеличаване на властта на
хана и сплотяване на разнородните поданици в един народ. Водещите събития
са българо-византийската война през 863 г. и сключването на 30-годишен мир
между двете страни. Договорено е покръстването на българите да се извърши
от Константинополската патриаршия. Борис I и семейството му се покръстват
през 865 г. Разпространението на християнството на гръцки език засилва народното недоволство срещу Византия и то прераства в открит бунт.
България между Рим и Константинопол
По примера на Византия княз Борис I иска Църква, която да му се подчинява. Патриарх Фотий не желае да допусне духовна самостоятелност на българите. Затова княз Борис І се обръща към папа Николай І. Пред опасността
най-голямата по това време славянска държава и неин съсед да попадне под
духовната власт на Римския папа, Византия отстъпва.
През 870 г. с решение на VІІІ Вселенски събор се създава Българската църква начело с архиепископ. Няколко години по-късно Българската архиепископия
получава пълна самостоятелност от Константинополската патриаршия. Християнска България заема своето авторитетно място в европейския Изток.
Просветителската мисия на Кирило-Методиевите ученици в България
Княз Борис I Покръстителя спасява и делото на св. св. Кирил и Методий,
като става покровител на техните ученици. Сред тях особено се открояват
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Климент и Наум, които създават книжовни центрове в Охрид и в столицата
Плиска. Под тяхно ръководство се обучават бъдещите духовници, превеждат
се и се преписват най-важните богослужебни книги. Кирило-Методиевите ученици опростяват изписването на глаголицата. Новата славянска азбука била
наречена „кирилица“.
България на три морета – цар Симеон Велики (893 – 927)
Третият Борисов син Симеон е провъзгласен за български княз през 893
г. на народен събор в Преслав. Тогава старобългарският език се обявява за
официален в държавата и в Църквата и се решава град Преслав да бъде новата
християнска столица на страната. Старобългарският език става третият официален език в християнска Европа.
Симеон Велики е един от най-образованите владетели в тогавашна Европа. Той насочва военните си действия срещу империята на юг, в Тракия и на
югозапад, към Адриатическото крайбрежие. В началото на X в. границите на
България опират на три морета – Черно, Егейско и Адриатическо.
През 913 г. пред стените на Константинопол ромеите признават на Симеон
Велики титлата цар. Победата над тях, спечелена на 20 август 917 г. при р. Ахелой, го утвърждава като велик владетел и му дава основание да се назове „василевс на ромеите“. Смъртта му прекъсва пълното реализиране на плана България
да заеме мястото на Византия. Неговата епоха се определя като „Златен век“.
Промени в българското общество след Покръстването
След Покръстването се появява нова влиятелна обществена група – на българското духовенство. Обществото се сдобива с нови законници, в които водеща била християнската представа за добро и зло. Всичко това довело в края
на IХ и началото на Х в. до създаване на българската народност, която приела
общото име българи.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– разграничават причини и последици;
– работят с линия на времето;
– описват исторически събития, личности и процеси (5), (9), (10);
– извличат информация от документи (2), (4);
– се ориентират по историческа карта (8);
– се запознаят с паметници от епохата с национално значение (12);
– развиват умения за свързване на текст с изображение (1), (3), (6), (7), (12);
– развиват умения за работа с изображение (1), (11);
– усвоят нови понятия – книжовна школа, „Златен век“, цар, народност.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Описва разпространението и утвърждаването на християнството.
Описва исторически личности по зададени показатели: Борис, Симеон.
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Дава примери за отношенията между Църквата и държавата на Изток и на
Запад.
Дава примери за успехи на средновековната дипломация от периода.
Извлича информация от различни източници за развитието на средновековните държави.
Описва промени в българското общество в резултат на Покръстването.
Познава значими военни конфликти през периода V – ХІ в.
Определя принадлежност към общност въз основа на езика и религията.
Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на исторически събития.
Отговори към елементите от методическия апарат:
(1) Княз Борис-Михаил I, стенопис.
● Защо според вас Борис е изобразен със свитък с букви в едната си ръка?
Защото той приема Кирило-Методиевите ученици, покровителства тяхната дейност по създаване на книжовните школи в България и на кирилицата.
(2) Документ: Бунтът на болярите
● Как летописецът обяснява успехът на Борис? С вдъхновението, което
получил от Бога.
● Защо Борис бил безпощаден към болярите, а проявил милост към народа? Защото болярите бунтували народа против него.
(4) Документ: Покръстване на българите.
● Чие име получил при кръщението си българския владетел? На византийския император Михаил III.
● Какви действия последвали след покръстването на владетеля?
Изпратени били отбрани духовници, за да укрепят християнската вяра.
(11) „Цар Симеон Велики“, худ. Димитър Гюдженов
● Опишете царските одежди на Симеон. Наметало и роба, богато извезани и украсени със скъпоценни камъни.
● Кои са символите на неговата власт? Корона, скиптър с кръст, меч.
● Какво внушава изражението му? Царственост, величие, мъдрост и увереност.
Отговори на задачите от тетрадката за ученика:
14/1 Б), Г), Д)
14/2 А), Б) Изпълнява практическите задачи; В) По-лесна за изписване е
кирилицата. Трябвало да се превеждат и преписват много богослужебни книги,
а с глаголицата това щяло да отнема много време. По-опростените букви на
кирилицата по-лесно се запомняли и изписвали от учениците.
14/3 ученици; Охрид; Плиска; духовници; „кирилица“
14/4 Замяна на езическите вярвания на славяни и българи с християнски
ценности; Битът на българите се изгражда върху християнските обреди и празници; Появява се нова обществена група – духовенството; Крумовите закони
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са заменени с нови законници, в които водеща е християнската представа за
престъпление и наказание; Преодоляване на различията между поданиците и
създаване на българската народност.
14/5 А), Б) Изпълнява практическите задачи върху контурната карта; В)
Срещу Византия; Г) България, защото тя владее по-голяма част Балканския полуостров и нейните граници опират на три морета.
14/6 А) битката при р. Ахелой; Б) с отслужването на тържествен молебен;
В) молебен – кратка църковна служба, с която се изразява благодарност или
молба към Бога; хоругва – специално църковно знаме, с което се водят шествията при различни празници и обреди; Г) кавхан Тодор; Д) конница и пешаци/
пехота; Е) В научния текст се описват реални събития и личности; Писателят е
използвал исторически източници, защото посочва точната дата на битката при
р. Ахелой и реална личност като кавхан Теодор.
РАБОТИЛНИЦА ІV: Изработване на разширен план
Урокът за практически дейности задава модела (стъпка по стъпка) за
изработване на разширен план.
Акцентите са върху:
Същност на разширения план
Основни стъпки при изработване на разширен план
Приложение на правилата чрез конкретен пример – текста на урок 12
„България през първата половина на IX в.“
Същност на разширения план
Разширен план е план, който се състои от няколко заглавия, указващи основната тема на частите, и от заглавия на разграничените във всяка от тях подтеми.
Основни стъпки при изработване на разширен план
По ваша преценка учениците може да си ги запишат в тетрадките.
Основните стъпки може да се изпълняват от учениците успоредно с практическия пример – текста на урок 12 в учебника.
Формирането на умението за съставяне на разширен план е необходимо на
учениците за упражняване на важното практическо умение, което се прилага
във всеки учебен предмет – четене с разбиране, определяне на частите в текста.
Като домашна задача може да се възложи на учениците да изготвят разширен план на темата, дадена в учебника: „Византийски императори – съвременници и противници на цар Симеон Велики“.
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Възможен разширен план:
1. Управление на Лъв VI Мъдри (866 – 912):
а) личността на императора;
б) външна политика: войни с българи, араби и руси;
в) вътрешна политика
2. Управление на Константин VII Багренородни (913 – 953):
а) управление на регентите – големият разгром от българите;
б) активна дипломатическа дейност на Константин VII Багренородни
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– откриват ключови думи;
– систематизират прочетената информация според поставената задача;
– усвояват умения за създаване на разширен план.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Темата предлага възможност за междупредметна връзка с БЕЛ.
Изработва разширен план.
Установява синхронност или асинхронност между събития, процеси и личности.
Урок 15. „Златният век“ на старобългарската култура
В урока се посочват условията за „Златния век“ на българската култура, неговите прояви в архитектурата, книжнината и изкуството, както и
грижите на цар Симеон за развитието им.
Акцентите са върху:
Велики Преслав – столицата на християнска България
„Златният век“ на старобългарската книжнина
Разцвет на старобългарското изкуство
Велики Преслав – столицата на християнска България
Цар Симеон иска да превърне Преслав в истински „царски град“. Величие
на града придават: Симеоновият дворец с внушителните си размери; Кръглата
златна църква на цар Симеон – един от шедьоврите на средновековната българска архитектура. Архитектурата на Вътрешния град символизира идеята за
единството между държавата и Църквата.
„Златният век“ на старобългарската книжнина
Под ръководството на цар Симеон най-изявените книжовници начело с Кирило-Методиевите ученици подбират и превеждат на старобългарски език за
нуждите на Църквата и двореца произведения на византийски автори. В Прес-
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лавската и Охридската книжовна школа се творят и оригинални произведения.
Техни автори са Йоан Екзарх, Черноризец Храбър, Константин Преславски и
др. В края на IX и началото на X в. България първа сред европейските държави
създава книжнина на говорим славянски език. През следващите столетия старобългарската книжнина се разпространила сред останалите славянски народи,
най-вече сред руси и сърби.
Разцвет на старобългарското изкуство
Необходимостта от украса на дворците и болярските жилища, от изографисване на новопостроените църкви и манастири и на създадените ръкописни
книги довела до разцвет на изкуството и художествените занаяти. Рисуваната керамика и миниатюрната живопис били новите явления в изкуството през
„Златния век“.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– извличат информация от документи (5);
– развиват умения за работа с картосхема (2);
– се запознаят с паметник от епохата с национално културно значение (1), (3);
– развиват умение за разбиране и оценяване на историческата стойност на
архитектурната среда;
– утвърждават активно отношение за опазване на паметниците на миналото;
– развиват умения за работа с изображение (4);
– развиват умения за свързване на текст с изображение (1), (6), (7);
– търсят и извличат информация от интернет.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Разпознава паметници от епохата с национално и световно културно значение: Златната църква в Преслав.
Обяснява по зададени показатели делото на св. св. Кирил и Методий и техните ученици.
Посочва български книжовници и книжовни школи.
Дава примери за влиянието на българската средновековна култура в славянския свят.
Търси и подбира информация чрез ИКТ по зададени показатели за култура
и културно наследство от епохата.
Определя принадлежност към общност въз основа на езика и религията.
Отговори към елементите от методическия апарат:
(3) Останки от Златната кръгла църква във Велики Преслав
● С помощта на интернет открийте макети на Кръглата църква и дворцовата
църква на Карл Велики в Аахен. Какви прилики съществуват между тях?
В техния архитектурен план – основната им част е с кръгла форма и
купол.
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(4) „Цар Симеон – златният век на българската писменост“, худ. Д. Гюдженов
● Опишете обстановката, в която се развива действието в картината.
Действието се развива вероятно в някоя от залите на двореца, която
специално е пригодена за книжовна дейност. Нишите са пълни с ръкописи,
има маси, на които да работят книжовниците, столове, пейки.
● Какви дейности извършват хората, изобразени на картината?
Превеждат и преписват преведените от гръцки съчинения. Четат на
глас пред владетеля и другите книжовници написаните оригинални творби
или преводи. Обсъждат текстове помежду си.
● Опишете цар Симеон.
Цар Симеон е седнал на трон, на издигнато място спрямо другите персонажи в картината. Той е изобразен с царското си облекло и скиптър с
кръст. Той е с побеляла коса и брада – подчертава се, че е стар и по-мъдър.
● Какво място заема владетелят в композицията на картината? Владетелят заема централно място.
(5) Документ: Старобългарските книжовници
● Какви сведения за книжовника Константин Преславски дава текстът?
Посочва се, че е ученик на св. Методий, преводач на книги от гръцки на
славянски език, епископ.
● Къде според вас се намира мястото, където са написани книгите, и кой е
архитектурният обект, описан в текста?
Мястото е столицата Велики Преслав, а описаният архитектурен обект
е Кръглата църква.
● Коя страна от управлението на Симеон е представена чрез откъса?
Грижите на цар Симеон за развитието на книжнината.
Отговори на задачите от тетрадката за ученика:
15/1 А) И двете български столици имат вътрешен и външен град; Вътрешният град и на двете столици се обгражда от високи каменни стени; имат цитадела във Вътрешния град; Б) По своята форма и по размера на владетелските
дворци; В) Плиска – езически храм и Голямата базилика; Преслав – владетелският дворец, Златната църква; 15/2 Черноризец Храбър – В); Йоан Екзарх
– Г); Константин Преславски – А); Б; Д); 15/3 А) Книжовната дейност на цар
Симеон и неговите сборници; Б) Русия и Сърбия; В) Заради своето богато и
разнообразно съдържание.
Урок 16. България при цар Петър I (927 – 969)
Урокът запознава с дейността на владетеля за утвърждаване на царската титла, укрепване на Църквата в борба с богомилската ерес, както и с
делото на св. Иван Рилски.
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Акцентите са върху:
Голямото признание
Владетел и Църква
Новият път на вярата – св. Иван Рилски
Голямото признание
През 927 г. се сключва нов 30-годишен българо-византийски мирен договор.
Империята признава отново царската титла на българския владетел и се задължава да изплаща ежегоден данък на България; главата на Българската църква
получава най-високия духовен сан на Изток – патриарх. Договорът се скрепява
с брачен съюз между Петър и императорската внучка Мария.
Обръща се внимание на особено значимия факт, че повече от 40 години цар
Петър запазва България като обширна и могъща държава; спира грабителските
походи по дипломатически път. Накрая на България нанася удар Киевска Рус,
подтиквана от Византия.
Владетел и Църква
Голямата заслуга на цар Петър – укрепване на авторитета на Българската
църква. Църковна уредба: организирана по модела на Константинополската патриаршия; състои се от църковни области, управлявани от епископи; ръководи се
от патриарх с помощта на Синод, включващ митрополити и някои епископи.
Причини за духовната криза в страната към средата на X в: отдаване на
част от духовенството на алчност и охолен живот; обедняване на голяма част
от миряните; поява на богомилската ерес, създадена от поп Богомил. Учението
на богомилството – учи, че видимият свят и човекът са творение на Дявола, а
само човешката душа идва от Бога. Еретиците критикуват Църквата и духовенството, осъждат царя и болярите. Цар Петър и Църквата повеждат борба с
богомилите.
Новият път на вярата – св. Иван Рилски
Иван Рилски показва нов път за съхраняване на вярата. Живее в усамотение
в Рила, отричайки се от всякакви богатства; основава Рилския манастир; написва „Завет“ до учениците си, в който им дава наставления за монашеския живот. Провъзгласяване на Иван Рилски и на цар Петър за светци от Българската
църква. Двамата стават небесни покровители на българската държава и народ.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– развиват умения за свързване на текст с изображение (1), (2), (5), (7);
– описват исторически събития, личности и процеси (6);
– извличат информация от документи (3), (8);
– развиват умения за работа с изображение (4);
– усвоят нови понятия – Синод, митрополит.
5. Книга за учителя по история и цивилизации за 6. клас – Е. Михайлова и др.
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Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Описва форми на държавно управление: България.
Дава примери за отношенията между Църквата и държавата на Изток.
Дава примери за светци покровители на България.
Определя принадлежност към общност въз основа на езика и религията.
Дава примери за успехи на средновековната дипломация от периода.
Извлича информация от различни източници за развитието на средновековните държави.
Отговори към елементите от методическия апарат:
(3) Документ: Мисията на цар Петър
● Каква е мисията на българския владетел според Константинополския патриарх?
Да бъде възвестител на благочестието, учител на православието, гонител и унищожител на еретическата заблуда.
(8) Документ: Злословията на богомилите
● Кои основни елементи от християнската вяра са отхвърлени от еретиците?
Господният кръст, почитта към Богородица, иконите и чудодейната
сила на Христос.
● Как са аргументирани твърденията на богомилите? С примери от историята на християнството.
Отговори на задачите от тетрадката за ученика:
16/1 епископи; Синод; митрополити; криза; ерес
16/2 Изпълнява творческа задача, която се смята за изпълнена, ако е използвал цветовете на иконописеца.
16/3 С договора от 927 г. повторно се признава царската титла на българския владетел;
Българската църква става патриаршия; С дипломатически средства спира
нашествията на маджарите.
16/4 А) последователите на Иван Рилски заедно с него съградили църква и
основали манастир; Б) игумен; В) болни, които оздравяват чрез молитви; Г)
четири
УРОК УПРАЖНЕНИЕ: Общество и всекидневие в средновековна България (ІХ – ХІ в.)
Урокът упражнение има за цел чрез самостоятелно прилагане на уменията за работа с разнообразни източници на информация, учениците да се
запознаят с българското средновековно общество и всекидневие.
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Акцентите са върху:
Владетел, боляри и духовенство
Селяни и занаятчии
Учителят само организира самостоятелната работа на учениците и помага за
обобщаване на извлечената от документите информация.
Отговори към елементите от методическия апарат:
Документ: Държавното управление
● Опишете управлението на държавата според информацията в откъса.
Царят заема високо положение в държавата и на него са подчинени всички – секретари, управители и чиновници. Той издава забрани. Има определени
церемонии. Подчертава се, че държавните служители са високообразовани.
● Кое е доказателство, че описанието се отнася за християнски владетел?
„превеждат Евангелията“
Картина на Николай Павлович
● Открийте групите от фигури, които представят българските боляри и духовенството. Какво място заемат двете групи в композицията?
Те обграждат владетеля от двете страни. При акта на покръстването
пред владетеля стоят духовниците, а зад него – болярите.
Документ: Занаяти в средновековна България
● Какви занаяти са споменати в текста? зидари, медникари, златари, тъкачи, обущари, корабостроители, ковачи, катранджии
● Трудът на кои занаятчии е необходим, за да бъде пуснат на вода един
кораб? корабостроител, дървар, ковач, катранджия
● Защо всички хора, независимо с какво се занимават, се нуждаят от труда
на другите?
Защото всеки има нужда от това, което изисква неговият занаят, а пък
то се изработва от друг. Всеки с това, което произвежда с труда си, е нужен на другия.
Документ: Молитва при садене на лозе
● Коя част от молитвата е свързана с конкретни дейности на човека и кои
са те?
Началото на молитвата: да се засади лозе; да се гледа, докато пусне
корени, да се огради.
● Кои природни бедствия са най-опасни? сняг, студ и градушка
Миниатюри
● Каква трудова дейност е представена на изображението?
събиране на мед от кошерите; паша на овце и кози; оран
● Опишете всяка фигура – дейност, инструменти, облекло.
В трудовите дейности участват само мъже. Те са облечени с туники и
панталони, приличащи на чорапогащници, и високи обувки, опасани с връзки.
Пчеларите предпазват лицето си с мрежа, носят съдове, от които излиза
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дим. Овчарят е седнал и свири със свирка/кавал. Земеделецът е впрегнал волове и оре с рало.
Документ: Лечителство
● За какви болки дава информация документът? стомашни болки, зъбобол,
кашлица
● Какви средства се използват за лечението им? Използват се брашно и
дрожди/гъбички, както и билки, корени от чубрица, чай от оман.
● Потърсете в интернет информация кои от тези средства се използват и
сега.
Пример: Бял оман – корените му се използват и досега в народната медицина при кашлица, киселини в стомаха, възпаление на бъбреците, виене на
свят, главоболие, припадъци, ускорено сърцебиене.
Документ: Апокрифни гадания
● Спрямо кое събитие се извършва гаданието?
Спрямо деня от седмицата, в който се чества Рождество Христово (Коледа).
● Кои сфери от живота засягат гаданията? Стопанската, политическата
обществената сфера.
● Кои земеделски култури и продукти са споменати в гаданията?
пшеница, грозде, плодове, мед, масло
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– извличат информация от документ;
– работят с изображения;
– търсят и извличат информация от интернет по зададени показатели.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Описва промени в българското общество в резултат на Покръстването.
Извлича информация от различни исторически източници за всекидневието
на средновековните хора.
Дава примери за празници, обичаи и развлечения на хората през Средновековието.
Урок 17. България и Византия (кр. на X – XI в.)
Урокът проследява завладяването на Източна България от Византия,
двубоя на цар Самуил с император Василий ІІ, съдбата на българите под
византийска власт през XI – XII в.
Акцентите са върху:
Императорите – воини срещу България
Великият двубой: цар Самуил срещу император Василий II
Българите под византийска власт
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Императорите – воини срещу България
В тази част от урока акцентът е върху византийските владетели от Македонската династия, които са отлични пълководци; отказа на Византия да плати ежегодния данък на България през 966 г.; завладяването на североизточните български земи от киевския княз Светослав с помощта на имперската дипломация;
похода на император Йоан Цимисхий през 971 г. срещу България и Светослав;
превземането на столицата Преслав и поставянето на Източна България под
византийска власт.
Великият двубой: цар Самуил срещу император Василий II
Борбата срещу Византия в свободните български земи. Двубоят между Самуил и император Василий II. Победата на Самуил над императора в прохода
Траянови врата на 17 август 986 г. и възстановяването на целостта на Българското царство. Коронясването на Самуил за български цар през 997 г. и издигането на гр. Охрид в българска столица. Присъединяването на част от земите на
разпокъсаните сръбски княжества през 998 г. към България.
Разгромът на Самуиловата армия в битката при с. Ключ през 1014 г. от императора, наречен „Българоубиец“ заради ослепяването на българските войници. Завладяването на Българското царство от Василий II през 1018 г.
Българите под византийска власт
Въвеждането на византийската военно-административна система в България. Понижаването на Българската патриаршия в архиепископия с център Охрид. Запазването на старобългарския език в богослужението. Рилският и Бачковският манастир – средища на българския духовен живот.
Освободителните въстания от 1040 и 1072 г. начело с Петър Делян и Константин Бодин, провъзгласени за царе, като приемат името на светия цар Петър.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– извличат информация от документи (2), (5);
– описват исторически събития, личности и процеси (6);
– развиват умения за свързване на текст с изображение (1), (3), (7), (8);
– работят с историческа карта (4);
– работят с линия на времето.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Познава значими военни конфликти през периода V – ХІ в.
Дава примери за успехи на средновековната дипломация от периода.
Извлича информация от различни източници за развитието на средновековните държави.
Отговори към елементите от методическия апарат:
(5) Документ: Привилегиите на Българската църква
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● Какво предвиждат разпоредбите на императора по отношение на Българската църква? Предположете защо са такива.
Българският архиепископ да притежава и управлява всички български
епископства и градове от времето на цар Петър и цар Самуил; всички служители на империята да му се подчиняват. Те са такива, защото Василий
II иска да укрепи властта си сред българите.
(*) Примерни въпроси към линията на времето: Колко години след края на
управлението на цар Петър Самуил е провъзгласен за български цар? Колко
години след победата на българите в битката при Траянови врата България
пада под византийска власт? Колко години след възкачването си на престола император Василий ІІ завладява България? Колко години след края на
управлението на император Василий ІІ избухва въстанието на Петър Делян/
Георги Войтех?
Отговори на задачите от тетрадката за ученика:
17/1 А), В), Д), Е) Изпълнява практическите задачи върху контурната карта;
Б) Охрид; Г) 1. Битката при Траянова врата; 2. Битката при с. Ключ.
17/2 Д; Б; Г; В; А. А) 22; 54; Б) Наследниците на българските владетели
били още живи, споменът за свободната държава бил силен, имало все още
добре обучени в битка български войници.
17/3 А) Цар Самуил е един от синовете на влиятелните български боляри –
комит Никола. Хронистите го описват като войнствен човек, който никога не
знаел покой, непобедим по сила и ненадминат по храброст. След смъртта на
последния Симеонов наследник, през 997 г., Самуил е коронясан за цар на българите; Б) След завладяването на Велики Преслав от император Йоан Цимисхи
през 971 г. борбата срещу Византия се ръководи от братята Давид, Мойсей,
Арон и Самуил. Сред тях се откроява Самуил. На 17 август 986 г. той побеждава император Василий II в прохода Траянови врата. В началото на XI в. Василий II започва мощно настъпление срещу България и превзема по-голямата
част от нея. Решителна се оказва битката при с. Ключ през 1014 г. Самуиловата
армия е обкръжена и разгромена. Василий II проявява нечувана жестокост към
пленените български войници – ослепил ги, заради което получава прозвището
„Българоубиец“. При вида на ослепените си воини цар Самуил умрял; В) Цар
Самуил е отличен пълководец, непобедим по сила и ненадминат по храброст.
Проявява се като ловък дипломат. Чрез браковете на своите дъщери Теодора
Косара и Мирослава затвърждава господството си в сръбските земи. Съюзът с
унгарския крал, за чиято дъщеря жени сина си Гавраил Радомир, му осигурява
защитата на северозападните български граници.
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Урок 18. Изграждане на западноевропейските държави (ІХ – ХІ в.)
Урокът запознава учениците с процеса на изграждане на най-силните и
важни западноевропейски държави през Ранното и Същинското средновековие.
Акцентите са върху:
Новите нашественици от Севера – викингите
Франция – установяването на династията на Капетингите
Свещената Римска империя – Германия
Английското кралство
Новите нашественици от Севера – викингите (норманите)
Заради неплодородността и суровия климат на Скандинавския полуостров
викингите се насочват към корабоплаването и войната. Те са изключителни
воини, които не се страхуват от смъртта. Със здравите си и бързоходни кораби
норманите предприемат опасни пътувания, откриват непознати земи и плячкосват чужди територии. Опустошават крайбрежието на Западна Европа, проникват по реките във вътрешността на страните, превземат Париж, Лондон и други
градове. Западнофранкският крал им отстъпва земя и така се създава херцогство Нормандия. Викингите усвояват езика и обичаите на местното население
и приемат християнството.
Франция – установяването на династията на Капетингите
През 843 г. във Вердюн Франкската империя е разделена между внуците на
Карл Велики. От западната Ӝ част възниква Франция, от Източнофранкското
кралство се обособява Германия, а третата част – Среднофранкското кралство,
скоро се разпада.
Западнофранкското кралство е политически раздробено. Нападенията на
норманите консолидират аристокрацията около графовете от областта Ил дьо
Франс. През 987 г. един от тях – Хуго Капет, е избран за крал. Поставено е
началото на нова династия и се отбелязва превръщането на Западнофранкското
кралство във Франция.
Опрени на богатия си домен (Ил дьо Франс), на подкрепата на Църквата и на
помощта на градовете, Капетингите започват постепенно да налагат властта си
над непокорните васали.
Свещената Римска империя – Германия
В Източнофранкското кралство Каролингите отстъпват властта си на нова
династия. Пред нейния основател Хайнрих I Птицелов стоят две важни задачи:
да подчини могъщите херцози и да спре нашествията на варварите – нормани и
маджари. Външната опасност принуждава херцозите да се обединят около кра-
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ля. Хайнрих създава силна рицарска конница и построява крепости и замъци из
цяла Германия.
Неговият син Отон I Велики продължава политиката му и през 955 г. разбива
маджарите. За да засили властта си, той създава т.нар. „държавна Църква“. Отон
І раздава земи на висшите духовници срещу клетва, положена пред него. Те стават зависими от него, а влиянието на Римския папа над германските духовници
се ограничава. Отон I подчинява и част от италианските благородници. Укрепването на властта и военните му успехи го карат да поиска императорската корона.
През 962 г. той е коронясан в Рим за император. Държавата, която обхваща Германия и Северна Италия, получава името Свещена Римска империя.
Английското кралство
По време на Великото преселение на народите германски племена – англи,
сакси и юти, нахлуват в Британия и създават свои държави. През първата половина на IX в. един от владетелите – Егберт, ги обединява и поставя началото на
кралство Англия. Норманите покоряват част от Британия. Най-успешна съпротива срещу тях организира крал Алфред Велики. По негова заповед се съставя
първият общоанглийски сборник със закони.
През втората половина на XI в. се разгаря борба за престола. В битката при
Хейстингс (1066 г.) херцогът на Нормандия Гийом печели победа и английската корона. Под името Уилям Завоевателя, той задържа и херцогство Нормандия, което е част от Френското кралство.
Уилям поверява централното управление на Англия на висшите аристократи
– лордове, участващи в „Съвет на мъдрите“. Шерифите стоят начело на местната власт. Всички владения и дължимите данъци в кралството са описани в
„Книга на Страшния съд“. Норманите от Франция оказват силно влияние върху
английското общество.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– развиват умения за работа с изображение (7);
– развиват умения за работа с реконструкция (4);
– се ориентират в динамично променящите се граници на европейските
държави (9);
– извличат информация от документи (10);
– използват линия на времето;
– развиват умения за свързване на текст с изображение (1), (2), (3), (5), (6),
(12), (13);
– описват исторически личности;
– формират трайни представи за средновековни паметници със световно
културно значение (8);
– утвърждават активно отношение за опазване на паметниците на миналото;
– придобиват знания за европейската литература и култура (11);
– обогатяват езиковата си култура – кръгла маса.

72

Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Описва исторически личности по зададени показатели: Уилям I Завоевателя.
Описва форми на държавно управление.
Открива причини и последици от създаването на средновековните държави.
Извлича информация от различни източници за развитието на средновековните държави.
Познава значими военни конфликти през периода V – ХІ в.
Дава примери за успехи на средновековната дипломация от периода.
Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на исторически събития.
Установява синхронност или асинхронност между събития, процеси и личности.
Разпознава достижения на средновековната цивилизация.
Отговори към елементите от методическия апарат:
(4) Погребение на викингски вожд, реконструкция
● Какви оръжия е използвал погребаният? Предположете защо те са му
нужни в дългото пътуване.
Копия, брадви, мечове, щитове, шлем (до главата му). Те са му нужни, защото викингите вярват в задгробния живот и смятат, че оръжията, както
и конят и дрехите, ще са му необходими в него.
● Защо един от щитовете се различава от останалите?
Щитът е с корона и вероятно символизира високото положение на погребания и/или на него е изобразен гербът му.
● Опишете погребалната лодка.
Редом с мъртвия са положени съпругата или робинята му, въоръжение,
снаряжение, боен кон, лични вещи, храна, сандъци, рогове, украшения, одеяла
(рогозки), които ще са необходими на вожда в задгробния му живот. На
лодката, освен типичния висок нос и гребла, има издълбани езически и церемониални символи, позволяващи на вожда да премине в задгробния живот.
Той и жената са положени в нещо като дървена къщичка.
(7) Отон І Велики отдава почит на Исус, релеф
● Коя е фигурата на владетеля? Защо?
Владетелят е коленичил отляво на Исус Христос. Отон I носи корона,
целува крака на Господ. Срещу него са синът му, също с корона, и съпругата
му. Коленичил е пред Господ, защото дължи властта си на него.
● Докажете, че изображението е изработено след коронацията на Отон І за
император. На барелефа отдолу пише на латиница „Отон император“.
(10) Документ: Укрепване на властта на Уилям Завоевател
● Какво е отношението на летописеца към краля?
Летописецът се отнася положително към краля и използва информацията, която дава, за да го възвеличи. Точните изрази в текста, доказващи
това отношение, са: „...воден от мъдростта, която бележеше всички него-
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ви управленски действия... с изключителна грижа... да се наслади на своята
слава...“.
● Какви мерки взел крал Уилям за защитата на Англия?
Изгражда мощни замъци и разполага в тях елитни рицари, като им дава
провизии и добра заплата.
(*) Примерни въпроси към линията на времето: Кои двама български владетели царуват по време на управлението на Хайнрих I? Колко години след разпадането на Франкската империя Отон I е коронясан за император на Свещената Римска империя? През кой период от българската история се е разиграла
битката при Хейстингс? Колко години след коронацията на Отон I Хуго Капет
става крал на Франция?
„Въпроси и задачи“
1. От какво е предизвикано и как се развива норманското нашествие в Европа?
То е предизвикано както от неблагоприятните условия за живот в Скандинавския полуостров, така и от отношението на норманите към войната.
Викингите нападат крайбрежните райони на континента и навлизат по реките навътре в него. Дадени са им области за заселване, като Нормандия в
Северозападна Франция, където те постепенно възприемат местните език,
традиция, обичаи и религия.
2. Какви трудности срещат първите френски крале от династията на Капетингите?
Властта им е ограничена от силните местни благородници. Първоначално кралете имат неголеми поземлени владения, ограничени в областта Ил
дьо Франс.
3. Как Източнофранкското кралство се превръща в Свещена Римска империя?
Германските крале провеждат политика на централизация. Те използват
общата заплаха, каквато представляват маджарите, и налагат властта
си над силните херцози. Опрени на силната рицарска конница и многобройните крепости, те отхвърлят външната опасност. Чрез клетви и раздаване
на феоди подчиняват и висшите духовници в Германия. Накрая се намесват
и в Италия, където правят същото с местните аристократи. Благодарение на комбинацията от умела военна, вътрешна и външна политика Отон I
става достатъчно силен, за да претендира за императорската корона.
4. Защо в Англия кралската власт е най-силна в сравнение с останалите западноевропейски държави?
Защото кралят постига категорична победа над местните англосаксонци. Бързо закрепва с успешни военни мерки властта си. Англия е доста
по-малка по площ от Франция и Свещената Римска империя и е по-лесно на
краля да установи властта си там.
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Отговори на задачите от тетрадката за ученика:
18/1 А), Б), Г)
18/2 А), Б), В) Изпълнява практическите задачи върху контурната карта; Г)
викинги и маджари
18/3 Вярното изпълнение на задачата зависи от точното място върху линията
на времето, на което е записана годината на всяко от дадените събития: 800 г.,
843 г., 962 г., 987 г., 1066 г.
18/4 Карл Велики; Франция; Капетингите; Германия; маджари/унгарци;
Среднофранкско
18/5 Егберт – Б); Алфред – Д); Отон I – Г); Хуго Капет – В); Уилям І – А)
18/6 A) Отон I; Б) смирен, умен, внушаващ страхопочитание, снизходителен, щедър, грамотен; В) Изграждал замъци, държал в подчинение херцозите, раздавал земи
на епископите срещу клетва; Г) маджарите/унгарците; Д) Свещена Римска империя.
Урок 19. Всекидневният живот в Европа (V – XI в.)
Урокът запознава учениците с всекидневието на хората в периода V – XI
в., с ролята на Църквата в техния живот, с празниците и християнското
семейство.
Акцентите са върху:
Животът в града и в селото
Семейството
Празници и развлечения
Животът в града и в селото
Великото преселение на народите причинява упадък на градския живот на
Запад, докато във Византия градовете продължават да се развиват като стопански и търговски центрове.
Огромната част от хората в Европа живеят в селата. През V – ХІ в. обработваемата площ на континента е ограничена от горите. Селяните разполагат
с примитивни оръдия на труда и реколтата им зависи много от климата. Природни бедствия, като суша и наводнение, водят до голям глад и масова смърт.
Селските къщи в Европа често се състоят само от едно помещение с огнище
и дупка в покрива вместо комин. Прозорците са малко, без стъкла, с дървени
капаци. В градовете ограниченото пространство зад крепостните стени е причина къщите да се строят плътно една до друга, на няколко етажа и с повече
жилищни помещения.
Семейството
Християнството определя брака като съюз, скрепен от Бога. Той рядко се
сключва по любов. Църквата строго наказва съпружеската изневяра и трудно

75

разрешава развода. В семейството се раждат много деца, но малко от тях доживяват пълнолетие. Глава на семейството е мъжът. Жената отговаря за отглеждането на децата и домакинската работа.
Празници и развлечения
Празниците следват църковния календар. Всички почитат неделята, когато
отиват в храма за литургия. Честват се както най-големите християнски празници, като Коледа и Великден, така и дните, свързани с почитта към светци и
мъченици. Особено почитан празник на Запад е Петдесетница, защото често
на този ден се извършва посвещаването в рицарство. Официален празник във
Византия е 11 май – датата, на която Константин Велики тържествено освещава
Константинопол. Отбелязват се и личните празници, като сватба, кръщене и др.
Благородниците от Запада се развличат, като ходят на лов и участват в рицарски турнири. Жителите на градовете пък организират пищни карнавали.
Много популярни във Византия са надбягванията с колесници и борбите на
хиподрума. Гражданите са развличани от жонгльори, фокусници, дресьори и
куклени актьори.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– развиват умения за работа с изображение (1);
– извличат информация от реконструкция за стопанските дейности и всекидневието на хората (4);
– извличат информация от документ (2);
– развиват умения за свързване на текст с изображение (3), (5), (7);
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Извлича информация от различни исторически източници за всекидневието
на средновековните хора.
Дава примери за празници, обичаи и развлечения на хората през Средновековието.
Отговори към елементите от методическия апарат:
(1) „Сключване на брак“, миниатюра, ХІІІ в.
● Коя е фигурата в центъра на изображението и какво е нейното място в
церемонията? Фигурата в центъра е на свещеника, който извършва
сватбения ритуал, тъй като бракът е църковно тайнство.
● По какво се различава брачната двойка? Съпрузите са хванали ръцете си,
напътствани от свещеника, застанали са най-отпред от двете му страни.
(2) Мъжът и жената в семейството
● Как е обосновано изискването жената да се подчинява на мъжа?
Изискването е свързано с установения от Господ ред на Земята, свързано
е с религията и е даден пример с Христос и Църквата.
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(4) Средновековно селско семейство, реконструкция
● Какви стопански дейности са представени на реконструкцията?
Обработване на нива, отглеждане на домашни животни, събиране на
слама, предене.
● Какви животни отглеждат селяните? Кон, кокошки, овце, куче.
● Какви дейности извършват мъжете и с какви са заети жените?
Мъжете обработват нивата и носят снопи слама, жените гледат децата, предат и готвят.
● Опишете жилището (материалите, от които е изработено, помещения, мебелировка) и обяснете по какво се разпознава, че е на бедно семейство.
Къщата се състои от едно помещение, няма комин, покривът е от слама,
стените са изградени от кал, глина и преплетени клони. Животните живеят в жилищното помещение с хората. Съдовете са малко и са глинени,
хората са облечени бедно, няма украшения. Всички работят.
Отговори на задачите от тетрадката за ученика:
19/1 разцвет – упадък; малка – голяма; замъкът – църквата; усъвършенствани – примитивни; не зависела – зависела
19/2 А), Б), Г), Е), Ж)
19/3 А) земеделска работа/обработване на земя; Б) ангария/безплатен труд;
В) Животните живеят заедно с хората в къщата, вместо прозорци имат дървени
капаци, стената е измазана с глина, спят на земята; Г) супа от зеленчуци (ряпа и
моркови), малко сирене и ечемичен хляб; Д) Ядат месо само по празници, спят
всички един до друг, нямат самостоятелни легла.
Урок 20. Култура на християнска Eвропа (V – XI в.)
Урокът запознава с културните постижения на християнска Европа през
Ранното средновековие. Представени са достиженията на образованието
и науката на Запад и на Изток, както и културният възход по време на Каролингската и Македонската династия. Проследени са тенденциите в развитието на църковната архитектура и изкуство.
Акцентите са върху:
Образование и наука
Античното наследство в средновековната култура
Архитектура и изкуство
Образование и наука
Византия съхранява античното наследство и в продължение на векове е
културният център на Европа. Броят на грамотните хора на Изток доминира в
сравнение с този на Запад. В началните училища децата получават елементар-
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на грамотност; в средните се изучава реторика, музика, аритметика и др.; във
висшите школи се подготвят специалистите по отделните професии. Водеща в
това време е Магнаурската школа. На Запад в преподаването се използва предимно латинският език. Основен източник на знание в тази епоха са книгите.
Античното наследство в средновековната култура
В периода V – XI в. връзката с античното наследство е особено силна. Това
довежда до т.нар. „Средновековни Ренесанси“ в Европа. По времето на Карл
Велики е създаден културен център в столичния град Аахен, където видни учени, като Айнхард, Алкуин, Павел Дякон, преподават и творят. Популяризирани са редица произведения от времето на Античността. Създаден е т.нар. „минускул“, при който се улеснява изписването на латинските букви. Македонският Ренесанс във Византия намира най-силен израз в изобразителното изкуство.
Възстановени са редица църкви, унищожени във времето на иконоборството.
Човешките образи стават по-раздвижени и изразителни в художественото им
представяне.
Архитектура и изкуство
В Ранното средновековие особено силно изразени са църковната архитектура и изкуство. Образец в постиженията са построените множество църкви във
времето на император Юстиниан Велики и най-вече храмовете „Св. София“ в
Константинопол и „Сан Витале“ в Равена. Те са част от световното културно
наследство на ЮНЕСКО. В този период се строят и кръгли храмове. Най-запомнящи се и до днес са Златната църква в Преслав от времето на цар Симеон
Велики и дворцовият храм на Карл Велики в Аахен. В интериора на църквите
на Изток преобладават иконите и стенописите, докато на Запад църквите са
украсявани със статуи и витражи.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– развиват умения за работа с изображение (6);
– развиват умения за свързване на текст с изображение (1), (2), (3), (5);
– търсят и извличат информация от интернет;
– формират трайни представи за средновековни паметници с национално и
световно културно значение (8);
– развиват умение за разбиране и оценяване на историческата стойност на
архитектурната среда;
– утвърждават активно отношение за опазване на паметниците на миналото;
– придобиват знания за европейската литература и култура (4), (5) (7).
Компетентности като очаквани резултати от обучението
Разпознава достижения на средновековните цивилизации.
Търси и подбира информация чрез ИКТ по зададени показатели за култура
и културно наследство от епохата.
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Описва характерни паметници на националната и световната култура.
Дава примери за взаимни влияния между различни култури.
Определя принадлежност към общност въз основа на езика и религията.
Отговори към елементите от методическия апарат:
(6) Византийско училище, миниатюра от Хроника на Скилица, ХІ – ХІІ в.
● Кои фигури се отличават по размер от останалите? Предположете защо.
На изображението се отличават по размер фигурите на преподавателите в школата. Това е направено с цел да се подчертае тяхната важност в
процеса на обучението.
● Какви дейности извършват учениците?
Учениците четат, преписват и тълкуват книги.
● Опишете в тетрадките си организацията на византийското училище.
Учениците могат да направят свое описание по даденото изображение, като
опишат облеклото, позата, изражението на лицата на учителите и учениците.
„Въпроси и задачи“
1. Как се развива образованието през Ранното средновековие?
Образованието на децата започва на 7 години. На Запад то се извършва
на латински, във Византия след VІІ в. – на гръцки, а в славянските страни
на Изток след ІХ в. – на старобългарски. В империята повечето начални и
средни училища са частни. На Запад те се създават към църкви и манастири.
Водещо висше училище във Византия е Магнаурската школа.
2. Разгледайте изображенията от раздел ІІ в учебника и запишете в тетрадките си паметници на средновековната цивилизация от V – ХІ в., част от световното културно наследство на ЮНЕСКО.
Учениците съставят списък на проучените от тях изображение от учебника
и биха могли да изготвят табло, което да поставят в кабинета по история.
Църквата „Сан Витале“ в гр. Равена (Италия), Тауър (или Бялата кула),
Лондон (Великобритания); Старият Кремъл на град Новгород (Русия); Мадарският конник (близо до гр. Шумен); Дворцовата църква на Карл Велики
в Аахен (Германия); дворецът Алхамбра в Гранада (Испания); храмът „Св.
София“ в Истанбул (Турция); Манастирът „Св. Екатерина“ (Египет) и др.
3. Каква украса на храмовете предпочитат на Изток и каква – на Запад?
На Изток украсяват храмовете с мозайки и стенописи – изкуство, наследено от Древния Рим. Важно място във вътрешността на храма заемат и
иконите. На Запад предпочитат да украсяват църквите със статуи на светци и с цветни рисунки върху прозорците (витражи).
4. С помощта на интернет намерете информация за един от учените и творците, споменати в урока. По дадените показатели в таблицата на с. 8 в учебника я запишете в тетрадките си.
Учениците може да се разделят на групи и да проучат и представят повече информация за Айнхард, Алкуин, Павел Дякон, Лъв Математик, Фотий.

79

Отговори на задачите от тетрадката за ученика:
20/1

№

и съвременВладетел, който Градът
ната
държава,
в кояго е построил
то се намира
А) „Св. София“
Юстиниан I
Истанбул, Турция
Б) Тауър (Бялата кула)
Уилям Завоевате- Лондон, Великобриталя
ния
В) Дворцовата църква в Карл Велики
Аахен, Германия
Аахен
Паметник

20/2 архитектура, стенописи, иконите, статуи, прозорците
20/3 А) – добиване и обработване на животинска кожа, за да стане на пергамент; изписване върху пергамента на всяка буква; украса на буквите; зашиване
на книгата, обличане с кожа, украса; Б) Дарявали се книги при сключване на
договори или раждане на наследник. Върху Библията се произнасяли клетвите
в съда и при сключване на съюзи; В) Творческата задача се смята за изпълнена,
ако ученикът е използвал цветовете на средновековния художник.
Б) Северно море, Балтийско море, Адриатическо море, Средиземно море,
Атлантически океан
Урок 21. Християнската църква (VІІ – ХІ в.)
Урокът представя мястото, което Църквата заема в живота на средновековния човек, основната Ӝ покръстителска дейност, борбата с иконоборството и последвалото Ӝ разделяне през XI в.
Акцентите са върху:
Църквата в живота на човека
Покръстителската дейност на Църквата
Църквата в борба с иконоборството
Разделяне на Християнската църква
Църквата в живота на човека
Животът на средновековния човек е изцяло зависим от християнската Църква. Само чрез нея той вижда своето Спасение. Вярващият става част от общността чрез тайнството кръщение. Църквата съпътства дните му от момента на
неговото раждане до смъртта му. Тя възпитава в покорство, смирение и търпение. Основните Ӝ функции обхващат религиозния, културния, обществения и
стопанския живот в средновековното общество.
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Покръстителската дейност на Църквата
Основна задача на Църквата е разпространението на вярата, осъществявано от двата духовни центъра – Рим и Константинопол. Важна покръстителска
мисия на Запад имат св. Патрик и св. Бонифаций, докато на Изток силна роля
изиграва дейността на св. св Кирил и Методий. За разлика от Римската църква,
която извършва проповедта си само на латински език, Константинополската
допуска освен гръцкия език и употребата на народните езици.
Църквата в борба с иконоборството
През цялото Средновековие Църквата се бори с различни еретически учения
и следи за чистотата на вярата. През VIII в. във Византия се появява иконоборството, което отрича почитането на иконите. Редица императори подкрепят
това твърдение и предизвикват преследване на монаси иконопочитатели и унищожаване на манастири. Борбата срещу иконите продължава повече от век и в
нея е намесен и папата. През 843 г. иконопочитанието е възстановено.
Разделяне на Християнската църква
Макар и да са част от единната християнска общност, от самото начало между Рим и Константинопол възникват съществени различия. Споровете между
двете Църкви се задълбочават по време на покръстването на славянския свят.
Основният проблем обаче е в това кой от двата религиозни центъра да има
по-голяма власт в средновековния свят. Вследствие на всичко това през 1054 г.
Християнската църква се разделя на Православна и Католическа. Рим обхваща
предимно християните от Запада, а Константинопол включва народите от византийската общност – българи, сърби, руси.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– развиват умения за работа с изображение (5);
– извличат информация от документи (6);
– извлича информация от схеми (4);
– развиват умения за свързване на текст с изображение(1), (2), (3);
– усвояват нови понятия – тайнство, православие, католицизъм.
Компетентности като очаквани резултати от обучението
Дава примери за отношенията между Църквата и държавата на Изток и на Запад.
Описва по зададени показатели ролята на Църквата в живота на средновековния човек.
Дава примери за светци покровители на България и на Европа.
Обяснява основни исторически понятия, с които работи, и може да посочи
примери за тях.
Извлича информация от писмени документи, карти, изображения, схеми.

6. Книга за учителя по история и цивилизации за 6. клас – Е. Михайлова и др.
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Отговори към елементите от методическия апарат:
(5) Спор за иконите, византийска миниатюра, ХІ в.
● Коя е централната фигура в спора за иконите?
Централната фигура на изображението е образът на самия император иконоборец.
● Какво действие извършва един от еретиците с образа на Христос?
Един от еретиците иконоборци заличава лика от иконата.
„Въпроси и задачи“
1. Отговорете писмено в тетрадките си на въпроса „Каква е ролята на Църквата в живота на хората през Средновековието?“, като ползвате следните опори: „Какви ценности и представи за света изгражда Църквата у вярващите? Как
семейството е обвързано с нея? Как Църквата присъства в живота на хората от
раждането до смъртта?“.
Учениците могат да отговорят на поставения въпрос, ползвайки информацията от урока и приложените документи и схеми.
2. Посочете примери за светци покръстители в Европа и народите, с които
се свързва тяхната дейност.
Примери за светци покръстители в Европа са св. Патрик, който разпространява християнството в Ирландия, и св. Бонифаций, който проповядва
сред германските племена на изток от р. Рейн. Светци покровители на Европа са и св. св. Кирил и Методий.
3. С какво иконоборството заплашва влиянието на Църквата в християнския
свят?
Иконоборството довежда до унищожаване на редица манастири и до преследване и избиване на иконопочитателите. Това предизвиква вътрешна криза
в империята и обтяга отношенията между светската и духовната власт.
4. Защо в средата на ХІ в. Християнската църква се разделя на две?
Църквата се разделя на две, защото Рим и Константинопол не могат да
преодолеят различията помежду си и претенциите си за върховна власт над
християните.
Отговори на задачите от тетрадката за ученика:
21/1
Той не искал мисионерите с действията си да отблъснат езичниците и да ги
настроят срещу християнството. Мисионерите трябвало да налагат християнството, като използват максимално възможностите на старите им вярвания.
21/2 Б), В), Д), Е)

82

21/3
Религиозна
Отдават се на молитви към Бога –
не позволяват на
дявола да изкушава вярващите.

Културна
Стопанска
и образователна
Работа в скрипто- Работа на нивите,
рия, където пре- жънат пшеница.
веждат и преписват богослужебните книги.

Обществена
Грижа за бедни и
болни, потърсили
приют в манастира.

ОБОБЩЕНИЕ – раздел І – ІІ
То има за цел да се преговорят и обобщят очакваните резултати, заложени в теми І – ІІ от учебната програма по история и цивилизации.
Акцентите са върху:
Епохата на Средновековието
Религия
Средновековните държави
Власт и общество
Култура
По избор на учителя очакваните резултати от двете теми в учебника може да
се преговорят устно или във вид на таблица, в която да се включат: Византия;
Българската държава; Франкската държава и Арабският халифат.
Преговарят се основните понятия от темата: Средновековие, Църква,
папа, ислям, мюсюлмани, Коран, „свещена война“, хан, княз, варвари,
халиф, сеньор, васал, съсловие, „Златен век“.
По отношение на информацията за средновековното наследство учителят
може да постави като домашна задача на учениците да я преразкажат и запишат
в тетрадките си. Наследството е важно, за да могат децата да разширят осмислянето на необходимостта от изучаването на историята.
Отговори на задачите от „Работя самостоятелно“
1 – върху линията на времето попълват вековете на отделните периоди на
Средновековието: Ранно, Същинско, Късно. В съответния период и век нанасят
само цифрата на дадените събития: 5) управление на император Юстиниан І
Велики (VІ в.); 2) създаване на Дунавска България (VІІ в.); 1) коронясване на
Карл Велики за император (ІХ в.); 3) съставяне на славянската писменост (ІХ
в.); 4) Велика схизма (ХІ в.);
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2. рицар (д); съсловие (г); „свещена война“ (е); Църква (в); манастир (б);
княз (а)
3
Държава Франкска
империя
Показатели
за сравнение
владетел,
Карл Велики
при когото
постигa
разцвет
територия,
В границите на
която заемa Франкската империя е включен
почти целият
европейски Запад.

държавна
религия
управление

от VІ в. – християнство
Централизирана
империя. Централно управление и местно
управление, което се контролира
от „пратеници на
господаря“.

културни
достижения

Аахен, Дворцовата църква.

Византийска
империя

Българско
царство

Арабски
халифат

Юстиниан І Велики

Симеон І Велики

Харун ал Рашид

Възстановява
единството на
Римската империя, като отвоюва територии в
Северна Африка,
Италия и част от
Пиренеите.

Голяма част
от Балканския
полуостров,
като границите
на държавата
стигат до три
морета – Черно, Егейско и
Адриатическо.
от ІХ в. – хрисхристиянство
тиянство
Строго централи- Централизиразирана империя, на държава.
единствената създадена от Бога.

Храмът „Св. София“ в Истанбул,
църквата „Сан
Витале“ в гр. Равена.

Мадарският
конник,
Велики Преслав, Кръглата
църква; керамичната икона
на св. Теодор
Стратилат.

От Пиренейския полуостров в Европа, Северна
Африка, Египет, Арабския
полуостров
до Каспийско
море и р. Инд.
ислям
Теократична
монархия,
халифът бил
абсолютен
владетел.
Всеобщи мюсюлмански
закони (шериат), основани
на Корана по
които отсъждал кадията в
съда.
Дворецът Алхамбра в Гранада, медресето, мавзолеят
и джамията
в Самарканд
(Узбекистан).

4.1. А) Плиска; Б) Константинопол; Б) Аахен; 2.1. Средиземно море; 2. Черно море; 3. р. Дунав; 3. В) Карл Велики, А) е хан Тервел; 4. нашествието на
арабите в Европа.
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5.
1. Представете откъса – автор, произведение, епоха.
Откъсът е от съчинението „Шестоднев“, в което старобългарският
книжовник Йоан Екзарх, живял през Х в., е представил библейския разказ за
сътворението на света.
2. Кой е Йоан Екзарх и в каква обстановка твори?
Йоан Екзарх е известен представител на Преславската книжовна школа.
Той твори по време на „Златния век“ на старобългарската книжнина по
времето на цар Симеон Велики.
3. Как се предава властта при българите според автора?
Според автора властта в българската държава е наследствена и се предава от баща на син и от брат на брат.
4. Кое в облика на столицата Преслав е най-впечатляващо?
Най-впечатляващи за книжовника в столицата Велики Преслав са княжеският дворец и богато украсените църкви.
5. Как е описан българският владетел и кой е той?
В съчинението е описан цар Симеон Велики. Авторът го е представил
седнал сред болярите си, с мантия, обшита с бисери, със златна гривна на
шията, с гривни на ръцете,
препасан с кадифен пояс и с увиснал на бедрото златен меч.
6. Как е представено величието на българската държава в откъса?
С традицията, която е съхранена от времето на библейския цар Давид.
С твърдението, че „красотата и редът“, които се виждат, не може да се
опишат с думи, а трябва да се видят „със собствените … очи“. От видяното „бедният започва да губи ума си и да им се чуди“.
7. Основателно ли е възхищението на автора от града и владетеля?
Възхищението на автора е основателно. Величието на владетеля е доказано от историците, а за впечатляващата българска столица съдим и по
останките от строежите, останали до наши дни.
Отговори на задачите от теста обобщение от тетрадката за ученика:
1
Б)

2
Б)

3
Г)

4
В)

5
А)

6
В)

7
А)

8
Г)

9
Г)

10
А)

11 – А) джамия; Б) езичници; В) рицар; Г) феод
12 – Таблицата е дадена попълнена в „Работя самостоятелно“
13 – Вярното изпълнение на задачата зависи от точното място върху линията на времето, на което е записана буквата. Г), В), А), Б), Е), Д)
14 – А) Църквата „Сан Витале“ в гр. Равена; Б) Кръглата църква в Преслав;
В) Старият Кремъл на гр. Новгород.
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Урок 22. Градовете в европейския Запад (XІІ – ХІV в.)
Урокът запознава учениците с причините за възраждането на градския
живот и развитието и управлението на градовете в периода XII – XIV в.
Акцентите са върху:
Възраждането на градския живот
Борба за градска независимост
Управлението на градовете
Възраждането на градския живот
През XI в. техническите нововъведения довеждат до увеличаване на продукцията, поява на излишъци и нарастване на населението. Успоредно с това расте
търсенето на занаятчийски продукти и на луксозни стоки от феодалите, което
стимулира търговията. Някои от жителите на селата започват да произвеждат
занаятчийски стоки. Бягащи от произвола на господарите си, те търсят нови
места за заселване. Занаятчиите и търговците се насочват към съществуващите
от римско време градове в Северна Италия и Южна Франция. В същото време
край манастири, замъци, кръстопътища и мостове в Северна Франция, Германия и Англия се появяват и нови градове.
Борба за градска независимост
За да отхвърлят зависимостта си от феодалите, гражданите се обединяват
в сдружения, наречени комуни. Някои градове се откупват от сеньора си, други воюват срещу него, а трети стават съюзници на владетелите. Градовете им
дават пари и войници, а в замяна получават от тях харти, предоставящи им
право на самоуправление. Градските жители – буржоа, са лично свободни. Ако
зависим селянин избяга в града и в продължение на една година и един ден не
бъде заловен от хората на сеньора си, той става свободен. Затова на Запад е
популярна поговорката „Градският въздух прави човека свободен“.
Управлението на градовете
Някои градски комуни, като Венеция и Генуа, имат олигархично управление
и се управляват от малък брой богати граждани. В други градове властта се
държи от цеховете. Те се стремят да намалят конкуренцията между занаятчиите
от една професия. Овладяването на един занаят от чирак до майстор е строго
регламентирано. Търговците се групират в гилдии, което увеличава стопанската им роля и им позволява да участват в управлението на градовете.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– откриват причини и последици;
– извличат информация от документи (3), (6);
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– развиват умения за работа с изображение (5);
– развиват умение за разбиране и оценяване на историческата стойност на
архитектурната среда;
– развиват умения за свързване на текст с изображение (1), (2), (4), (5);
– описват исторически личности, събития и процеси;
– усвояват нови понятия – буржоа/бюргер, харта, цех, гилдия.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Посочва причини за възхода на градовете.
Описва основни дейности на градските жители на основата на различни исторически източници.
Описва и обяснява стопански, политически и духовни промени по зададени
показатели.
Дава примери за устойчивост и промени в начина на живот през епохата.
Обяснява основни исторически понятия, с които работи и може да посочи
примери за тях.
Разпознава достижения на средновековната цивилизация.
Отговори към елементите от методическия апарат:
(3) Документ: Права на гражданите
● Какви свободи получават гражданите?
Те са освободени от данък и извънредни помощи към графа (извънредни
данъци), от ангария, получават право на самоуправление и ще плащат намалени такси за къща в града
● Как се управлява градът?
Гражданите сами ще изберат 12 души по между си, в чиито ръце ще бъде
управлението на града.
● Какви задължения имат гражданите към графа?
Ще бъдат военно задължени към него и които притежават къща, ще плащат такса от 3 су.
(5) Професии на градското население, миниатюра
● Какви занаяти са представени на изображението? часовникар (горе вляво); готвач (в средата); скулптор (горе вдясно); майстор на доспехи/
ковач (долу вляво); майстор на органи (музикален инструмент)
● Прочетете текста за средновековния цех. Кои фигури са изобразени в
работилниците? Изобразени са майстори и калфи/чираци.
„Въпроси и задачи“
1. Кои били причините за възраждане на градския живот?
Стопанският напредък (увеличаване на производството, развитие на
търговия); увеличаване на населението и бягство от произвола на феодала.
2. Как градските жители извоюват своята свобода?
Чрез откуп, чрез война срещу сеньора си или чрез харта от владетеля.
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3. Как се управляват градовете?
Градовете имат олигархично управление или управление на цеховете и
гилдиите.
Отговори на задачите от тетрадката за ученика:
22/1 Нараснало търсенето на занаятчийски продукти; развитие на търговията; занаятчии и зависими селяни бягали от произвола на господарите в градовете/други отговори – поява на излишъци и увеличаване на населението.
22/2 А), В), Г)
22/3 А) Месар може да се стане само при признаване за майстор и приемане
в гилдията на месарите; Б) Привилегиите са предоставени от френския крал
през XII в.; В) За да могат по-свободно да пътуват и търгуват със стоката си;
Г)
Права на месарите
Задължения на месарите
Да купуват жив или умъртвен доби- Да плащат на краля по 12 денария готък.
дишна такса по време на коледните
Да търгуват свободно, без да плащат празници.
такса за мостовете.
Да плащат на кралския управител такДа купуват морска и речна риба.
са половин денарий, когато заколят
прасе или крава.

Урок 23. Всекидневието в средновековния Запад (XII – XIV в.)
Урокът запознава учениците с живота на градските жители, с храната
и облеклото на селяните и благородниците през XII – XIV в., както и с мястото и ролята на мъжа и жената в средновековното общество.
Акцентите са върху:
Обликът на градовете
Храна и облекло
Мъжът и жената в средновековното общество
Обликът на градовете
Градовете са защитени с крепостни стени. Улиците са тесни, обикновено
без канализация и затова често избухват епидемии. Къщите са долепени една
до друга. В тях има както жилищни помещения (обикновено на втория етаж),
така и работни (на приземния етаж). Майсторите от един занаят често живеят
на една улица, която носи името на професията им. Близо до нея се намира
кварталният храм, посветен на светеца – покровител на занаята им. На централния площад – най-важното място в града, се издигат катедралата и сградата на
градската управа.
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Храна и облекло
Обикновените хора се хранят с хляб, варива, сланина, сирене и зеленчуци.
Само в празнични дни си позволяват риба и свинско месо. Благородниците и
богатите граждани ядат много повече месо, използват и скъпи подправки, които
правят ястията по-вкусни. Те се употребяват и за консервиране на продукти.
Както храната, така и дрехите са белег за обществено положение. В сравнение с Античността облеклото на хората става по-плътно и покрива почти цялото тяло. Мъжете носят панталони с два отделни крачола, които се прикрепват
към колана. Жените се обличат с дълги рокли. Появяват се ръкавиците.
Мъжът и жената в средновековното общество
Благородниците воюват и управляват държавата. Гражданите упражняват
различни професии – съдии, лекари, учители. Те, както и селяните, се трудят, за
да осигурят прехраната на семейството си.
Жената се подчинява на мъжа: първо – на баща си, а след като се омъжи – на
съпруга си. Основната Ӝ задача е да роди и отгледа децата си. Нейна грижа е домакинството. Често жените помагат в работата на мъжете си. Благородничките
не работят – за дома се грижи прислугата. Те бродират, четат, занимават се с
музика и танци. Често се използват като политическо средство чрез сключване
на династични бракове. Жените, с малки изключения, са необразовани.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– развиват умения за работа с изображение (6);
– развиват умения за работа с реконструкция (3), (4);
– извличат информация от документ (5);
– развиват умения за свързване на текст с изображение (1), (2);
– усвояват нови понятия – катедрала.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Представя по зададени показатели ролята на мъжа и жената в обществото.
Описва и обяснява стопански, политически и духовни промени по зададени
показатели.
Дава примери за устойчивост и промени в начина на живот през епохата.
Разпознава достижения на средновековната цивилизация.
Отговори към елементите от методическия апарат:
(3) Средновековният град, реконструкция
● Кои сгради се открояват в градския пейзаж и каква е тяхната функция?
Открояват се църквите и горе вдясно градската управа (няма кръстове
на кулите). Животът на средновековния човек е тясно свързан с религията.
Храмовете са места, където вярващите се молят и където се изпълняват
всички важни църковни ритуали, като кръщене, сватба и т.н. От храмовете
тръгват шествия и за многобройните религиозни празници. В сградата на
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градската управа се намират хората, които вземат решенията за управлението на града.
● Как е застроен градът?
Заради малкото пространство сградите са долепени една до друга и улиците са съвсем тесни.
● Къде се открояват по-широки свободни пространства в града?
Пред някои църкви, където има площади, и до градската управа.
● Кои са предимствата на защитата на града спрямо селото?
Градът е ограден от крепостни стени с кули и ров, които му осигуряват
много по-надеждна защита от тази на селото.
(5) Документ: Хигиената в градовете
● Какви са разпоредбите за чистотата в града?
Предвижда се забрана за изхвърляне на боклук на улицата, събиране на
вече изхвърления боклук и извеждане на животните извън града. Нарушенията се санкционират с глоби.
● Предположете защо след 1 октомври животните може да бъдат прибрани
в града.
Защото след 1 октомври става по-студено и нечистотиите на животните няма да разнасят толкова болести. Няма вече какво да пасат (тези,
които пасат) извън градските стени; прибират ги на топло в стопанските
постройки в града.
(6) Пиршество, миниатюра, ХІV в.
● Какви прибори използват участниците в пира? Използват ножове.
● Каква храна консумират? риба, пиле, плодове
● По какво се отличава облеклото на слугата от това на господарите? Не е
с толкова ярки цветове.
Отговори на задачите от тетрадката за ученика:
23/1 А), Б), Д)
23/2 вертикално: катедрала, цех, буржоа, комуна, гилдия; хоризонтално:
майстор, чирак; диагонално: харта
23/3 мъж, съпруг, отгледа, домакинска, слугите
23/4
Хранителни продукти
Подправки
сирене, хляб, зеле, ряпа, моркови
черен пипер, кимион, канела, индийско орехче, сол
23/5 Изпълнява творческа задача, свързана с проучване. Тя се смята за изпълнена, ако ученикът е записал характерна подправка, използвана в дома му,
и 2 – 3 ястия, в които се поставя.
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УРОК УПРАЖНЕНИЕ: Търговци и банкери
Урокът упражнение има за цел чрез самостоятелно прилагане на уменията за работа с разнообразни източници на информация учениците да се запознаят с една от основните дейности на градските жители – търговията;
с превръщането на търговците и банкерите в най-активните и влиятелни
хора на Средновековието.
Акцентите са върху:
Търговци
Банкери
Учителят при всеки акцент в началото представя накратко включената допълнителна информация, след което само организира самостоятелната работа
на учениците.
Търговци
Търговска борса на пристанището във Венеция, реконструкция
● Запишете в тетрадките си всяко от подчертаните лица в текста. Срещу
всяко от тях поставете съответстващата му цифра от реконструкцията.
Богати търговци (1); Банкери (2); Гондолиери (5); Специален служител
на борсата (3) Чиновник (4)
● Опишете обстановката.
Действието се развива на пристанището във Венеция, където е обособена
търговската борса. Кораб вероятно е стоварил стоки на чужди търговци.
Вероятно е рано сутринта и местните венециански търговци са се събрали
да изберат стоките, които са им нужни. Освен тях на пристанището са
банкерите, които при необходимост им предлагат при определени условия
пари, с които да купят, ако им е необходима, повече стока, както и служители на държавата и борсата.
● Изберете си една от групата фигури и я опишете: кои са персонажите,
какви са техните действия, разположение, външен вид.
Двама млади търговци, които се виждат зад предната група от богати
търговци и банкери. Те много внимателно слушат служителя на борсата,
който изброява пристигналите стоки и вероятно цената, на която ще се
продават. Младите търговци имат по-малко капитали и затова внимателно трябва да подберат нужните им стоки – те трябва да са добри, да се
търсят, за да може бързо да ги продадат, да са на приемливи цени, за да
реализират печалба. Те са облечени с туники, панталони и високи ботуши,
имат наметала и държат в ръка шапките си.
Документ: Създаване на търговска компания
● Къде е създадена компанията, с каква цел и капитал?
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Компанията е създадена във Венеция през 1179 г. (ХІІ в.) с цел осъществяване на търговия с Византия и общ капитал 14 златни ливри.
● Каква дейност е осъществила компанията?
Тя е търгувала във византийската столица Константинопол и в гр. Тива
на Малоазийското крайбрежие на Егейско море, като е реализирала печалба.
● Какви лица участват при създаването на една компания?
Един от търговците, който участва в компанията, нотариусът, който
подготвя документа, и двама свидетели на деянието.
Карта – Търговски центрове и пътища, ХІІ – ХV в.
● Кои са основните сухопътни и морски пътища?
Основните сухопътни пътища свързват Източна и Централна Европа с
Черно и Средиземно море. Морските пътища свързват Азия през Средиземно
море с европейските пристанища. Други морски пътища стигат до европейския бряг на Атлантическия океан.
● Кои стоки се внасят от Азия? От Азия се внасят коприна, памук и подправки.
● Кои са основните стоки в европейската търговия? вълна, текстил, пшеница, вино, сол, кожи
● Производството на коя стока е особено развито в Европа? на платове,
текстилно производство
● С кои търговски центрове е свързана Венеция по суша и по море?
С Константинопол, Александрия, Акра, Тунис, Марсилия, Барселона, Генуа, Брюге, Любек и Рига. С всички търговски центрове по африканския,
азиатския и европейския бряг на Средиземно море и Атлантическия океан,
Северно море и Балтийско море.
Банкери
Банка „Медичи“ във Флоренция, реконструкция
● Опишете обстановката (мебелировка, осветление).
Голямо помещение с високи тавани и арки. Подът е покрит с цветни плочи, а стените са боядисани в бяло. Помещението се осветява от прозорците, но когато се смрачи, върху всяко бюро са поставени свещи. Използват
малко мебели, но те са практични, помагат на работата. Има няколко високи бюра с шкафове и няколко ниски със столове.
● Кои основни дейности на банката са представени?
Приемане на пари, които да съхранява банката; даване на кредити (пари);
информиране на клиентите за условията, които предлага банката; водене
на счетоводни/търговски книги.
● С помощта на тълковния речник запишете в тетрадките си произхода и
значението на думата „банка“.
Думата „банка“ означава пейка. Произхожда от италиански и немски.
Първите „банкери“ (хора, заемащи пари на съгражданите си) в Северна
Италия работели на улицата или в големи зали, където всеки от тях прите-
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жавал собствена пейка или маса. Голямо учреждение за парични и кредитни
операции, за съхраняване на ценности.
● Проучете в интернет на какво дължи богатството си Флоренция през XV в.
Флоренция дължи богатството си през ХV в. на няколко фамилии: Барди,
Медичи, Перуци, Сфорца, Пити и др. банкери, на предприемачи и на голям
брой занаятчии или такива, които обработват вълна и коприна. Най-прочутата фамилия е на Медичите, които управляват града по време на неговия
разцвет.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– развиват умения за работа с реконструкции;
– извличат информация от документи;
– извличат информация от карта;
– описват исторически събития, личности и процеси;
– търсят и подбират информация в интернет.
Компетентности като очаквани резултати от обучението
Описва основни дейности на градските жители на основата на различни исторически източници.
Извлича информация от писмени документи, карти, изображения, схеми.

Урок 24. Разделената Църква (XII – XV в.)
Урокът запознава с различията межди Православната и Католическата
църква, с ролята на поклонничеството в средновековния свят, както и с борбата на Църквата срещу еретици и друговерци.
Акцентите са върху:
Православие и католицизъм
Пътищата на поклонничеството
Еретици и друговерци
Православие и католицизъм
По преценка на учителя учениците могат да пречертаят и попълнят таблицата „Различия между Католическата и Православната църква“ (с. 87 от учебника) в тетрадките си.
Още от самото начало съществуват редица различия по отношение на обредите и тълкуването на свещеното писание в Църквата на Запад и на Изток.
Между православието и католицизма съществуват и редица прилики, като
почитането на Библията, извършването на тайнства и др. Римската църква достига своята мощ при папа Григорий VІІ и папа Инокентий III. Важна роля в
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живота на християните на Запад имат монашеските ордени на францисканците
и доминиканците.
Пътищата на поклонничеството
През Средновековието се извършват пътувания с религиозна цел. Поклонническите пътувания водят към Йерусалим, Рим, Константинопол, Сантяго де
Компостела (дн. Испания), гр. Тур (дн. Франция) и др. Поклонниците тръгват
на път с вярата, че ще изкупят греховете си или ще се излекуват. Пътят им е
тежък, но свързан с опознаване на нови земи и народи.
Еретици и друговерци
През ХІІ – ХV в. продължават да се разпространяват еретически учения.
В православния свят еретиците са осъждани на църковни събори, а на Запад
те са разследвани от Светата инквизиция. В целия средновековен свят евреите
са преследвани, прогонвани от домовете си и обвинявани при различни бедствия. Те носят специално облекло, за да се отличават от останалите. През XIV
– XV в. Католическата църква изпада в криза и се появява нужда от реформирането Ӝ. С този процес са свързани имената на Ян Хус и Джон Уиклиф.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– развиват умения за работа с изображение (4);
– извличат информация от документи (6);
– извличат информация от таблица (3);
– описват исторически събития, личности и процеси (7);
– търсят и подбират информация в интернет;
– развиват умения за свързване на текст с изображение (1), (2), (5), (8);
– усвояват нови понятия – монашески орден, поклонници, Света инквизиция.
Компетентности като очаквани резултати от обучението
Открива разлики между православието и католицизма.
Извлича информация от различни източници за дейността на монашески
ордени.
Разбира ролята на поклонничеството за културния обмен между хората.
Дава примери за гонения на еретици и друговерци.
Търси и подбира информация по зададени показатели за личности, исторически събития и процеси чрез ИКТ.
Обяснява основни исторически понятия, с които работи, и може да посочи
примери за тях
Разпознава достижения на средновековната цивилизация.
Отговори към елементите от методическия апарат:
(4) Свети Франциск от Асизи“, стенопис
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● С помощта на интернет потърсете информация за някой от споменатите
монашески ордени. Представете го писмено в тетрадките си с не повече
от 5 изречения.
Францисканският орден е създаден в началото на ХІІІ в. Той следва примера
и учението на св. Франциск от Асизи (светец покровител на Италия). Облечен в
дреха от груб плат, бос, само с Евангелието в ръка, той започнал да проповядва за покаяние. Той и неговите последователи се отдали на бедността, която
искрено почитали. Св. Франциск вярвал, че самата природа е огледало на Бога.
Затова той наричал „братя“ и „сестри“ всички същества – птици и животни.
(6) Върховната власт на папата
● Как е аргументирано в текста върховенството на папската власт?
Създател на Римската църква е самият апостол Петър. Папата има върховна духовна и светска власт. Папският Рим е безгрешен и единствен.
„Въпроси и задачи“
2. Как се развиват отношенията между папите и западноевропейските владетели?
Папите водят борба с владетелите на Запад и успяват да наложат духовната си власт над светската. Апогей тази идея достига при папа Григорий VІІ и папа Инокентий III, когато западните владетели се признават за
техни васали.
3. Защо поклонниците тръгват на път?
Поклонниците тръгват на път с надеждата да намерят Спасение и Божията милост. Те искат да видят и да се докоснат до важните за християните реликви и мощи на светци.
4. Разделете се на 4 групи. Изберете си начална точка и с помощта на картата
на с. 80 в учебника опишете един от поклонническите пътища по следните опори: държави, през които поклонникът минава, и народи, които среща; религия,
която те изповядват; градове, които посещава.
Учениците биха могли да проследят различни маршрути, споменати в
урока – към Йерусалим, Рим, Константинопол, гр. Тур, Атон и др. С помощта на учителя да започнат пътуването си от родното място. Да запишат
големите градове, през които ще минат, като ги свържат с конкретни
средновековни държави, да запишат и тяхното вероизповедание.
Отговори на задачите от тетрадката за ученика:
24/1 А), Г), Д), Ж)
24/2 А) От разкази и пътеводители на други поклонници, от слухове; Б) за
св. Мартин; В)
Пример: Мартин от Тур живял през ІV в. Бил офицер от римската армия,
Пример
освободен от императора след 25 години военна служба. Основава манастир
до гр. Тур (дн. Франция) и става епископ на града. Св. Мартин е покровител на
Франция и Словакия. Смята се за пазител на пътуващите, бедните, просяците
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и конниците. Чества се на 11 ноември; Г) Обладаните от зли духове се освобождават от тях, болните получават изцеление, слепите започват да виждат,
сакатите започват да ходят.
24/3 На Запад разправата с еретиците била поверена на специална институция – Светата инквизиция. Монаси инквизитори издирвали хората с различни
убеждения, прилагали мъчения при разпитите, за да се отрекат от вярванията
си. Ако откажели, следвала мъчителна смърт. Срещу катарите в Южна Франция дори бил организиран кръстоносен поход. Друговерци като евреите трябвало да носят специално облекло, за да бъдат разпознавани по-лесно.

УРОК УПРАЖНЕНИЕ: Романско и готическо изкуство
Урокът упражнение има за цел чрез самостоятелно прилагане на уменията за работа с разнообразни източници на информация учениците да развиват умение, част от компетентностите, заложени в учебната програма по
история и цивилизации в 6. клас, за разбиране и оценяване на историческата
стойност на архитектурната среда, да утвърждават активно отношение
за опазване на паметниците на миналото, да придобиват знания за европейската култура.
Акцентите са върху:
Романско изкуство
Готическо изкуство
Учителят при всеки акцент в началото представя накратко включената допълнителна информация, след което само организира самостоятелната работа на учениците. По време на часа последователно те могат да попълват в тетрадките си дадената таблица в упражнението.
Романско изкуство
● Опишете сградата.
Сградата е масивна, като крепост, с малки прозорци. Ключов елемент в
основата на романските църкви е латинският кръст, съставен от централен кораб (продълговато помещение, ограничено с редица от колони), два
странични и един хоризонтален. Оттам и видът на сградата – като кръст.
● От какъв материал е изградена? от камък
● Кой елемент от сградата се откроява и защо?
Камбанарията, защото е най-високата част от храма и чрез биенето на
камбаните се определя ритъмът на живот на вярващите.
● По какъв начин сградата въздейства на вярващите?
Сградата въздейства с усещането, което създава, за сигурност, за защи-
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та на вярващите в неспокойните времена на постоянни нашествия в Западна Европа.
Готическо изкуство
● Опишете сградата.
Сградата запазва традиционната за романския стил форма на кръст.
Има централен кораб и странични кораби, както и апсида (полукръгла ниша
в стената), където се намирал олтарът.
● Кои са основните елементи на сградата?
Две кули на фасадата, контрафорси – прикрепени за стената, които
усилват стабилността на сградата, островърхи арки и огромни прозорци.
Главната фасада на храма се украсявала от розета – огромен кръгъл прозорец с витраж.
● По какъв начин сградата въздейства на вярващите?
Сградата въздейства на вярващите със светлината, която струи в нея.
Устремените към небето готически кули внушават на вярващия усещане за
издигане към Бога. Огромното пространство кара вярващите да се чувстват малки, смирени пред Бога.
● Какво е мястото на катедралите в градовете?
Те се намират в центъра на градовете и са най-представителната сграда в тях. От красотата и големината на катедралата се съди за богатството на града.
Показатели за сравнение
време, в което се развива
общ вид на сградата:
размери; план; основни конструктивни елементи
украса

Романско изкуство

Готическо изкуство

XI – XII в.
Сградата е с масивни
стени, като крепост, с
малки прозорци, не много висока. Най-високо се
издига камбанарията.
Върху фасадата има статуи, колони, украсени
капители, които представят библейски сюжети и
предават християнското
послание; отвътре – със
стенописи, малко мозайки и витражи.

XII – XV в.
Много високи сгради със
заострени арки.

Върху фасадата има многобройни статуи – колони, залепени за външните
стени, големи портали.
Вътре многобройни витражи пропускат светлината в храма. Върху тях
са представени сюжети
от Евангелията.

7. Книга за учителя по история и цивилизации за 6. клас – Е. Михайлова и др.
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въздействие
върху вярващите

Сградата въздейства с
усещането, което създава, за сигурност, за
защита на вярващите в
неспокойните времена
на постоянни нашествия
в Западна Европа.

Сградата въздейства на
вярващите със светлината, която струи в нея.
Устремените към небето
готически кули внушават
на вярващия усещане за
издигане към Бога. Огромното пространство
кара вярващите да се
чувстват малки и смирени пред Бога.

Работата с методическия апарат цели учениците да:
– развиват умения за работа с план-схема на сграда;
– развиват умения за свързване на текст с изображение;
– формират трайни представи за средновековни паметници;
– развиват умение за разбиране и оценяване на историческата стойност на
архитектурната среда;
– утвърждават активно отношение за опазване на паметниците на миналото;
– търсят и подбират информация в интернет;
– придобиват знания за европейската култура;
– усвояват нови понятия и затвърдяват стари – романски стил, готически
стил, розета, контрафорс, витраж, скулптура и др.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Търси и подбира примери чрез ИКТ за паметници на романското и готическото изкуство.
Придобива знания за европейската култура.
Развива умение за разбиране и оценяване на историческата стойност на
архитектурната среда.
Разпознава достижения на средновековната цивилизация.
Урок 25. Kръстоносните походи
Урокът запознава учениците с причините, развоя и последиците от кръстоносните походи.
Акцентите са върху:
Причини за кръстоносните походи
Първи кръстоносен поход
Завладяването на Константинопол
Последици от кръстоносните походи
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Причини за кръстоносните походи
Причините за кръстоносните походи са: религиозни – желанието на западните християни да отидат на поклонение на Божи гроб и да освободят Светите
земи; политически – Папството се стреми чрез тях да разшири влиянието си
сред православните християни; икономически – италианските морски републики искат да вземат в свои ръце търговията с Близкия изток. Мнозина от кръстоносците са привлечени от разказите за приказни богатства, а други тръгват, за
да изпитат смелостта си и да спечелят слава.
Първи кръстоносен поход
През 1095 г. на събор в Клермон папа Урбан II призовава събралите се да
освободят Йерусалим. В замяна им обещава опрощение на греховете и богатства. Кръстоносците, водени от графове и херцози, отвоюват много земи от
мюсюлманите, а през 1099 г. превземат и Йерусалим. Те основават държави
с разнородно население, организирани според феодалните порядки на Запада.
Кръстоносците създават и рицарски монашески ордени. Постепенно мюсюлманите започват да изтласкват кръстоносците от Светите земи. За да ги спре,
Папството организира нови походи.
Завладяването на Константинопол
През 1187 г. султан Саладин завладява Йерусалим. Тогава владетелите на
Германия, Франция и Англия оглавяват Третия кръстоносен поход, но той завършва с неуспех. През 1202 г. папа Инокентий III организира Четвъртия поход. Рицарите се договарят с Венеция да ги превози по море. Но тя ги отклонява
към Константинопол, за да върнат трона на сваления василевс. Кръстоносците
обаче не получават обещаните им пари и през 1204 г. завладяват града и унищожават Византия. В част от земите Ӝ те създават Латинската империя, а за неин
владетел избират Балдуин Фландърски.
Последици от кръстоносните походи
По-късно са организирани нови кръстоносни походи, повечето неуспешни.
Те задълбочават противоречията между православни и католици и изострят отношенията с мюсюлманите. Италианските градове забогатяват заради контрола
върху търговията с Близкия изток. В кръстоносните държави се установяват
феодални отношения. В Европа започват да отглеждат кайсии, ориз, фъстъци и
др., подобряват се занаятчийството и хигиената. Западноевропейската архитектура намира поле за изява в завладените земи.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– откриват причини и последици;
– развиват умения за работа с изображение (1);
– се ориентират в пространството – работа с карта (4);
– работят с линия на времето;
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– развиват умения за свързване на текст с изображение (2), (5), (6);
– описват исторически личности и събития (3), (5);
– усвояват нови понятия – кръстоносци, рицарски монашески орден.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Разграничава причини и последици от кръстоносните походи.
Извлича информация от различни източници за дейността на рицарски и
монашески ордени.
Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на исторически събития.
Обяснява основни исторически понятия, с които работи, и може да посочва
примери за тях. Разпознава достижения на средновековната цивилизация (6).
Отговори към елементите от методическия апарат:
(*) Примерни въпроси към линията на времето: Между кои два кръстоносни похода избухва въстанието на Асен и Петър? С рицарите от кой
кръстоносен поход воюва цар Калоян? Колко години след превземането на
Йерусалим от селджукските турци кръстоносците отнемат града от мюсюлманите? Колко години съществува християнската власт в Йерусалим
(до завладяването му от Саладин)?
„Въпроси и задачи“
2. Какви са резултатите от Първия кръстоносен поход?
Освободен е Йерусалим; създадени са кръстоносни държави и са установени феодални отношения с тях; създадени са рицарски монашески ордени;
установена е власт на католиците в Светите земи, папата увеличава влиянието си.
Отговори на задачите от тетрадката за ученика:
25/1 А), В), Г)
25/2 А) Покатерват се със стълби от корабите; Б) арбалети, гръцки огън,
камъни, копия;
В) Двамата войници от лявата кула хвърлят камъни по враговете; Самият
владетел е застанал на стената (вляво).
25/3 А) завладяването на Романия от арабите и турците; Б) православните
християни;
В) Византия; Г) Обещава им опрощаване на греховете и богатство.
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УРОК УПРАЖНЕНИЕ: Воините на Средновековието
Урокът упражнение има за цел чрез самостоятелно прилагане на уменията за работа с разнообразни източници на информация учениците да затвърдят своите знания за средновековните воини и армии.
Акцентите са върху:
Въоръжение
Средновековната армия
Военната тактика
Водеща в този урок упражнение е ролята на учителя. Част от информацията
може да е поднесе в началото на всеки акцент, а друга част учениците може
сами да извлекат от текстовете в упражнението.
Въоръжение
Въоръжението на средновековните воини се състои от: меч, нож (кама), боздуган, копие, брадва, лък и арбалет. В Късното средновековие започва да се използва барутът и се появяват първите огнестрелни оръжия. За защита от врага
воините използват щит, шлем, ризница или броня.
Средновековната армия
Постепенно в средновековната армия се обособяват три основни вида войници: рицари (конници), пехотинци и стрелци.
Рицарите/конниците започват да се отличават от останалите не само по воинските си качества, но и по растящото си богатство. За нарастването на ролята
им допринася и стремето, което се появява в Европа през VІ – VІІ в. с нахлулите от изток номади. Стремето позволява на ездача да бъде много по-стабилен на
коня и да борави по-умело с меча и с копието. Най-големите ценности за един
рицар са неговите броня, оръжия и боен кон.
Важна роля през Средновековието продължава да играе пехотата, както на
бойното поле, така и при превземането на крепости.
Стрелците в Западна Европа са пехотинци, които стрелят с лък или с арбалет. Често допринасят за победата на една от армиите.
Военната тактика
Средновековната армия на бойното поле се разделя на три части: център,
ляво и дясно крило. Понякога се отделят бойни части, които стоят в резерв за
изненадващи атаки или засади. Тактиката зависи от редица фактори: състава на
войската, бойните традиции на воюващите, мястото на сражението и най-вече
от пълководеца. В историята българите остават с името си на опитни воини и
добри стратези.
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Отговори към елементите от методическия апарат:
Сцена от битката при Хейстингс през 1066 г.
● Какви са оръжията на пехотинците? Боздуган, дълги копия, меч; за защита от врага използват щит, шлем и ризница.
● Как пехотинците се противопоставят на конниците? Събират се в група
плътно един до друг и така щитовете им създават истинска стена
пред стрелите на конниците. Същевременно с дългите си копия те се
стремят да унищожат врага.
Битката при Върбишкия проход през 811 г.
● Какво място избира българският хан за нападение? планински проход
близо до столицата Плиска
● Какви видове войници участват в българската армия? пехота и конница
● Какви действия предприемат срещу ромеите?
Нападат лагера им, докато ромеите още спят.
● Какви средства използва хан Крум за разгрома на ромеите?
Предварително българите правят от големи дървета страшна и мъчнопроходима
преграда, която пречи на ромеите да избягат. Ханът оставя и военни
отряди в засада по пътя на отстъплението на византийската войска.
● Кои ромеи са погубени в битката?
Всички знатни хора и другите началници, както и самият византийски
император Никифор.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– развиват умения за работа с изображение;
– развиват умения за работа с картосхема;
– извличат информация от документ;
– развиват умения за свързване на текст с изображение;
– търсят и извличат информация от интернет.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Познава значими военни конфликти през периода V – ХІ в.
Познава значими военни конфликти през периода ХІІ – ХV в.
Извлича информация от писмени документи, карти, изображения, схеми.
Урок 26. Българското царство при Асеневци (1185 – 1241)
Урокът запознава с дейността на първите две поколения български царе
от династията на Асеневци, посветена на възобновяването и укрепването
на Българското царство.
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Акцентите са върху:
Византия при династията на Комнините
Освободителното въстание на Асен и Петър
Укрепване и признаване на България при цар Калоян (1197 – 1207)
Могъщество на България при цар Иван Асен ІІ (1218 – 1241)
Византия при династията на Комнините
Обръща се внимание на: временното стабилизиране на Византия през управлението на императорите от Комниновата династия; засилването на контактите с италианските градове и на западното влияние в Константинопол; превземането и разграбването на втория по значимост град в империята – Солун, от
норманите; отбиването на техните нападения от новия василевс Исак II Ангел,
който обаче не успява да възпре българите.
Освободителното въстание на Асен и Петър
Посочва се принадлежността към българската аристокрация на братята
Теодор и Асен, които застават начело на новото българско освободително
въстание. Проследяват се началото и неговият ход: обявяване на българската
държавна независимост, коронация на по-големия брат Теодор за български
цар, приел името на св. цар Петър, коронясване и на по-малкия брат за цар
под името Иван Асен I, начало на славната Асеневска династия, мирен договор
между Исак II Ангел и Асеневци, завършване на въстанието, утвърждаване на
Търново като столица на възобновеното Българско царство.
Вниманието се насочва към: борбата срещу Византия за освобождение на
българските земи в Тракия и Македония, предложението на Асеневци за военна помощ на германския император Фридрих срещу короната на василевса,
разгрома на ромеите от Иван Асен I при Тревненския проход през 1190 г., превръщането на България в опасен съперник на Византия, убийството на Асен и
Петър, възцаряването на Калоян.
Укрепване и признаване на България при цар Калоян (1197 – 1207)
Тук от значение са: мирът с империята от 1202 г., с който се признават териториалните завоевания на Асеневци, завършването на освобождението и
обединението на българите, унищожаването на Византия от рицарите на Четвъртия кръстоносен поход и създаването на Латинската империя през 1204 г.,
възникването на новите византийски държави – Епир, Никея и Трапезунд, унията между папа Инокентий III и цар Калоян от 1204 г. и признаването на титлата му. Посочва се основният резултат от унията – укрепване на авторитета на
България в средновековна Европа.
Посочват се последиците от победата на цар Калоян над латините в битката
при Одрин на 14 април 1205 г.: пленяването на латинския император Балдуин I
Фландърски и отвеждането му в Търново, настъплението на Калоян, обсадата
на гр. Солун и убийството на Калоян.
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Могъщество на България при цар Иван Асен ІІ (1218 – 1241)
Завземането на властта от Борил, който не получава подкрепата на народа.
Възцаряването на Иван Асен II – сина на Иван Асен I. Превръщането на Балканите в център на борбата между Латинската империя, България, Епир, Никея,
Сърбия и Унгария. Ориентацията на българския владетел към дипломацията
като средство за постигане на неговите интереси.
Посочване на използваните дипломатически средства от владетеля: династични
бракове, мирни договори. Издигането на Българското царство като важна сила в
борбата за Константинопол. Разгромяването на епирския владетел – деспот Теодор
Комнин, от Иван Асен II в битката при Клокотница през 1230 г. Постигането на
значително териториално разширение на българските граници след победата. Превръщането на България в най-могъщата държава на Балканите, което дава право на
Иван Асен II да носи титлата „цар на българи и гърци“. Сключването на съюз между България и Никея и възобновяването на Българската патриаршия през 1235 г.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– извличат информация от научен текст и документ (4), (5), (6), (8);
– описват исторически събития, личности и процеси (6), (12);
– развиват умения за работа с изображение (3), (11);
– извличат информация от историческа карта (9);
– развиват умения за свързване на текст с изображение (1), (2), (7), (10);
– изготвят характеристика на историческа личност;
– работят с линия на времето.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Разбира ролята на династията на Асеневци за възстановяването на българското царство.
Извлича информация от различни източници за развитието на българската
държава.
Дава примери за успехи на средновековната дипломация от периода.
Познава значими военни конфликти през периода ХІІ – ХV в.
Описва исторически личности по зададени показатели: цар Калоян, цар
Иван Асен ІІ.
Отговори към елементите от методическия апарат:
(3) „Петър и Асен обявяват въстанието в Търново“, худ. Димитър Гюдженов.
● Кои фигури се открояват в композицията?
На водачите на освободителното въстание Петър и Асен, на техния
по-малък брат Калоян и на архиепископ Василий.
● Според вас кои елементи от изображението подчертават възстановяването на българската държава?
Облеклото на братята и знаците на царската власт: червени ботуши,
корона, скиптър с кръст.
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● Как е предадена решителността на събралите се да воюват за свободата
си?
Чрез погледите, устремени към Асеневци, веещите се знамена и полагането на клетва с техните мечове.
(4) Документ: Българите и Третият кръстоносен поход
● Защо Асен и Петър се обръщат към императора? За да му дадат военна
помощ срещу византийския император.
● Какво искат братята от него срещу помощта си? Короната на византийския император
(5) Документ: Съюзът на българите с папата
● С какво се задължава българският архиепископ към папата?
Да бъде верен и покорен на Римската църква и на своя господар – папа
Инокентий III, да посещава на всеки четири години седалището на папата –
Рим, лично или чрез пратеник.
● Кое е новото в коронацията на владетеля? Клетвеното уверение, че ще
бъде предан на папата.
(8) Документ: Чужди търговци в българските земи
● Какви привилегии дава българският цар на дубровнишките търговци?
Навсякъде да купуват и продават свободно.
Отговори на задачите от тетрадката за ученика:
26/1 селджукските; Мала Азия, Запада, Първия; Балкански полуостров; норманите
26/2 Б), Г), Д)
26/3 А) битката при Одрин между българи и латини, станала на 14 април
1205 г.; Б) от конница и пехота; В) Конницата обкръжава врага, а пехотинци
отделят рицарите на групи; първо убиват оръженосците, за да са по-уязвими
рицарите; Г) Като използват ласо или прът с желязна кука на края и като вкарват тежкотоварните рицари в блатото; Д) И в двата текста има едни и същи
факти, което показва, че писателят е ползвал исторически източници. Текстът
от откъса по романа „Цар Калоян“ на Димитър Мантов е по-въздействащ, защото е по-увлекателен.
26/4 4, 2, 1, 3
26/5 А), Б) Изпълнява практическите задачи върху контурната карта; В) 1.
битката при Тревненския проход от 1190 г.; 2. Битката при Клокотница от 1230
г.; 3. Битката при Одрин от 1205 г.; Г) Солун, Варна, Ниш, Браничево, Белград;
Д) Българското царство, защото в неговите граници са включени значителни
територии от Балканския полуостров. Българската държава се разпростряла на
три морета: Черно, Егейско и Адриатическо.
26/6 А) Иван Асен II идва на власт с подкрепата на болярите и народа при
сложна политическа обстановка на Балканския полуостров, произтичаща от
борбата между Латинската империя, Сърбия, Епир, Никея и Унгария; Б) Той
използва династическите бракове. Успехите на цар Иван Асен ІІ превръщат
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България във важна сила в борбата за Константинопол; В) След тази победа
в границите на България се включват значителни територии и тя отново става
най-могъщата държава на Балканския полуостров. Иван Асен ІІ се титулува
„цар на българи и гърци“, сече златни монети със своя образ и прекратява унията с папата; Г) Той е ловък дипломат и отличен пълководец.
Урок 27. Общество и всекидневие в България (кр. на XII – XIV в.)
Урокът описва структурата и живота на българското общество, неговите промени, стопанските и културните взаимодействия на българите с
други европейски народи.
Акцентите са върху:
Владетел и управление
Животът в града
Българското село
Владетел и управление
Българският цар е самодържец – пълновластен господар. Дворцовият живот, титлите и облеклото на владетеля и аристокрацията са повлияни от Византия. Царят разполага с чиновници и писари, които прилагат и контролират
изпълнението на неговите заповеди. Владетелят е щедър дарител и покровител
на литературата и изкуството.
Животът в града
Градовете имат вътрешен и външен град. Болярите живеят в богато украсени къщи, останалите градски жители – в домове, групирани около храма, а
чужденците – в свои обособени квартали. Градовете са стопански и търговски
центрове. В пристанищата спират кораби от Венеция и Генуа. Българските търговци плащат различни такси, но получават закрила от държавата.
Знатните се обличат в копринени и памучни платове. Хранят се с месо, вино
и подправки, цитрусови плодове, смокини, фурми и др. Пият медовина и освежителни плодови напитки. Използват метални лъжици и вилици.
Българското село
Най-многобройната част от българското общество са селяните. За разлика
от европейския Запад, където след XI в. навлизат редица технически нововъведения, в България и Византия земята се обработва с традиционни сечива – рало,
мотика, сърп. Биволът и волът се използват като впрегатни животни.
Селяните носят дрехи от кожа и груби платове. Освен хляб и вино на трапезата им има варива, млечни продукти, яйца, лук, маслини и др., както и месо в
празнични дни.
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Работата с методическия апарат цели учениците да:
– се запознаят с паметник от епохата с национално и световно културно
значение (1);
– развиват умения за свързване на текст с изображение (3), (4), (5), (6);
– извличат информация от документ и научен текст (2), (7), (8);
– развиват умения за работа с изображение.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Посочва положителни резултати от стопански и културни взаимодействия
на българите с други европейски народи.
Описва всекидневието на българското население на основата на различни
исторически източници.
Представя по зададени показатели ролята на мъжа и жената в обществото.
Описва и обяснява стопански, политически и духовни промени по зададени
показатели.
Разпознава паметници на националната култура със световно значение: Боянската църква.
Отговори към елементите от методическия апарат:
(2) Документ: Българското общество
● Отнесете подчертаните думи към всяка от дадените обществени групи:
аристокрация, духовенство, селяни.
Аристокрация: българският цар, велможите, съдиите и болярите.
Аристокрация
Духовенство: патриарси, светители, монаси, църковен клир.
Духовенство
Обикновени хора:
хора селяни: прости роби, свободни селяни, воинство.
(8) Документ: Бедствията
● Какви бедствия оказвали влияние върху земеделското производство?
гръмотевични бури, земетръси, суша
● Как бедствията влияели на хората? Хората озверяват, скърбят, започват метежи, войни.
Отговори на задачите от тетрадката за ученика:
27/1 Болярите се отличават от обикновеното население по произход, богатство и служебно положение. Те изпълняват различни военни и административни длъжности в дворцовото и областното управление. Издигат големи каменни къщи с богата украса. Всеки можел да ги разпознае по красивите им цветни
дрехи. Господарките обичат да носят разнообразни скъпи накити от злато и
сребро, украсени със скъпоценни камъни.
27/2 А) към болярите; Б) 1. Красивите им цветни дрехи; 2. Разнообразните
им скъпи накити от злато и сребро, украсени със скъпоценни камъни; В) Изпълнява творческа задача, която се смята за изпълнена, ако са се съобразили с
текста в урока – цветни дрехи.
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27/3 А) чужденците са българи, а мъжете, които ги пресрещат – ромеи; Б) те
са облечени в дрехи от вълна и овчи кожи; В) от копия и брадви, а някои имат
лъкове и стрели; Г) служат на българския цар като пазачи на пътищата.
Урок 28. Франция и Англия по пътя на централизацията
Урокът запознава учениците с политическото развитие на Франция и Англия в периода XII – първата половина на XIV в.
Акцентите са върху:
Франция при управлението на Капетингите и централизацията на
страната
Англия – управлението на Плантадженетите и ролята на Парламента
Франция при Капетингите
Основни противници на Капетингите са английските крале от династията на
Плантадженетите. Френският крал Филип II Огюст отвоюва от тях значителни
територии, а с победата си при Бувин (1214 г.) затвърждава придобивките си.
Той управлява страната с помощта на назначен от него Кралски съвет. Негови
чиновници контролират васалите и защитават градовете от едрите феодали.
Централизацията е продължена от Луи IX Свети. Той забранява частните
войни, налага Кралския съд като най-висш съдебен орган и сече свои монети,
които изместват останалите и спомагат за стопанското обединение на Франция.
Луи IX сключва изгоден договор с английския крал, който се отказва от някои
графствата във Франция.
Внукът на Луи ІХ – Филип IV Хубави, продължава политиката на централизация. Той облага духовенството с постоянни данъци и предизвиква конфликт
с папата. През 1302 г. свиква Генералните щати – съсловно събрание със съвещателен характер. Неговите депутати подкрепят църковната политика на владетеля, което довежда до криза в Папството. Усилията на Капетингите превръщат
Франция в силна и централизирана държава.
Англия – крал и Парламент
Започнатата от норманите централизация е продължена от Плантадженетите. Крал Хенри II подчинил непокорните аристократи, обложил ги с данък и
подсилил армията си.
При сина му – Джон Безземни, бароните и гражданите надделяват и през
1215 г. го принуждават да подпише Великата харта на свободите. С нея кралят
потвърждава привилегиите на Църквата, бароните и градовете и се задължава
да не вдига данъците без одобрението им. Хартата поставя началото на личните
свободи на англичаните. Нито крал Джон, нито синът му Хенри ІІІ обаче спазват Хартата и бароните се вдигат на бунт. През 1265 г. те побеждават и свикват
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събрание, в което са представени съсловията, наречено Парламент. Парламентът получава правото да определя данъците и да подпомага краля при създаването на законите. Така кралската власт в Англия е ограничена.
Плантадженетите водят активна външна политика. Подчиняват Уелс и част от
Ирландия, но не успяват да завладеят Шотландия. Включването им в спора за наследството на френската корона довеждат до избухването на Стогодишната война.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– се ориентират в динамично променящите се граници на европейските
държави (карта на с. 78);
– работят с линия на времето;
– описват исторически личности и събития (3), (5), (6);
– извличат информация от научен текст (3), (5), (6);
– развиват умения за свързване на текст с изображение (1), (2), (4), (5), (6), (7);
– усвояват нови понятия – Генерални Щати, Парламент.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Дава примери за централизация на държавната власт в Западна Европа.
Разпознава представителни съсловни органи в Англия и Франция.
Дава примери за успехи на средновековната дипломация от периода.
Познава значими военни конфликти през периода ХІІ – ХV в.
Търси и подбира информация по зададени показатели за личности, исторически събития и процеси чрез ИКТ.
Описва форми на държавно управление.
Разпознава достижения на средновековната цивилизация
Отговори към елементите от методическия апарат:
(*) Примерни въпроси към линията на времето: При управлението на кой
френски владетел царува цар Калоян? При управлението на кой френски крал
се свиква Парламентът в Англия? Колко години след свикването на Парламента в Англия се събират Генералните щати във Франция? При управлението на
кой български владетел започва Авиньонският плен на папите? С управлението на кой английски крал съвпада френската победа при Бувин?
„Въпроси и задачи“
1. Запишете в тетрадките си три действия, предприети от Капетингите за
централизация на Франция.
Примерни: налагане на единна монета – златното екю, забрана на частните войни, кралски чиновници контролират васалите.
2. Защо Плантадженетите в Англия не успели да създадат силна кралска власт?
Джон Безземни води неуспешна външна политика, губи сражения и пари,
което силно подкопава влиянието му у дома. Бароните, гражданите и част
от духовниците се съюзяват срещу кралете и ги разбиват на бойното поле.
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Джон Безземни и Хенри III не спазват Хартата и губят уважението и верността на поданиците си.
3. По какво се различавали функциите на двете съсловни институции – Генерални щати и Парламент?
Основните разлики са: Генералните щати имат съвещателен характер и
кралят е в правото си да не се съобрази с техните решения, докато в Англия
решенията на Парламента имат задължителен характер и кралят не може
да не ги изпълни. Генералните Щати се свикват само по решение на краля,
т.е. той може изобщо да не ги събира, докато Парламентът в Англия е постоянно действаща институция, която взема решения за данъците.
4. С помощта на интернет намерете информация за един от кралете на Франция и Англия, споменати в урока. По дадените показатели в таблицата на с. 8 в
учебника я запишете в тетрадките си.
Пример: френски крал – Луи IX Свети
Луи ІХ Свети управлява от 1226 до 1270 г. Провежда политика на централизация: забранява частните войни (между благородниците); въвежда
кралски служители – сенешали и прево, които администрират кралството,
и такива служители (анкетьори), които ги контролират; налага нова монета, сечена от него, която постепенно измества останалите; разбива още в
началото на управлението си непокорните васали и т.н.
Води успешна външна политика: нанася тежко поражение на англичаните през 1242 г., по-късно подписва договор с тях, според който английският
крал се отказва от претенциите си върху значителни територии във Франция.
Луи IX има огромен международен авторитет, смятан е за умерен, балансиран и най-вече много справедлив владетел, затова и в споровете помежду си папата и германският император го призовават да бъде арбитър.
Организира два кръстоносни похода (Седми и Осми). Изключително морален
владетел, той забранява хазарта и се бори срещу корупцията.
Отделя големи средства за строителството на катедрали, манастири
и крепости, подпомага изграждането на университета в Париж (колежа
Дьо Сорбон).
Неговото управление прави Франция централизирана, силна, богата,
мирна и добре функционираща държава.
Отговори на задачите от тетрадката за ученика:
28/1 Вярното изпълнение на задачата зависи от точното място върху линията на времето, на което е записана буквата. А) 1214 г.; В) 1215 г.; Г) 1265 г.;
Б) 1302 г.; Д) 1309 г.
28/2 Забранил войните между благородниците; наложил Кралския съд като
най-висш съдебен орган в държавата; започнал да сече свои монети и така спомогнал за стопанското обединение на Франция
28/3 А) подписването на Великата харта на свободите (Магна харта); Б) ду-

110

ховенството и аристокрацията; В) Кралят се е извърнал настрана, лицето му е
смръщено. Перото, с което подписва, е вдигнато и рицарят му сочи мястото с
пръст.
28/4 А) Френският и английският крал си съперничат за Фландрия; Б) Френският крал владее графство Артоа. Придобил го е чрез династичен брак. Дава
харти на градовете, за да ги спечели на своя страна и да получи от тях пари и войници; В) Крал Джон плаща тайно на хора в градските управи; Г) Франция печели
и узаконява териториалните си придобивки. Фландрия е подчинена на Франция.

УРОК УПРАЖНЕНИЕ: СТОГОДИШНАТА ВОЙНА
Урокът упражнение има за цел чрез самостоятелно прилагане на уменията за работа с разнообразни източници на информация учениците да се
запознаят с най-продължителния военен конфликт в човешката история.
Акцентите са върху:
Причините за военния конфликт
Развитие на военните действия
Ролята на Жана д’Арк
Краят на войната – последици
Учителят в началото представя целта на упражнението. В темата не са откроени акцентите. Те се съдържат във всяка нова задача. Учителят трябва да
отбележи всеки акцент последователно в часа, като след всеки организира учениците да работят самостоятелно.
Отговори към елементите от методическия апарат:
Родословието на френските и английските крале.
● Каква промяна е настъпила на френския престол през 1328 г.?
Умира френския крал Шарл IV (1322 – 1328), син на Филип ІV Хубави, без
да остави наследници. На престола във Франция се възкачва Филип VI Валоа
(1328 – 1350), с което поставя началото на нова династия.
● Опишете родословните връзки, които дават право на английския крал
Едуард ІІІ да претендира за френския престол.
Филип ІV Хубави има трима сина и една дъщеря. Дъщеря му е омъжена за
краля на Англия и херцог на Нормандия – Едуард ІІ. Нейният син, английският крал Едуард III
(1327 – 1377), претендира за френския престол. Той остава единствения
наследник на Филип ІV, по женска линия, след като тримата му чичовци последователно се възкачват на френския престол и умират, без да оставят
наследници.
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Битката при Креси
● Свържете буквите съответно с: английска армия Б); френска армия А).
● Каква е разликата във въоръжението на двете армии? Тя е във въоръжението на стрелците. Английските стрелци са въоръжени с лъкове, а
генуезците, които воюват на страната на Франция, са въоръжени с
арбалети.
● С помощта на документа определете кой момент от сражението е представен на преден план в изображението.
Това е моментът, в който уплашените генуезци се опитват да избягат
от битката, а френският крал нарежда на своите рицари да ги убият.
Жана д’Арк
● Кои елементи от изображението съответстват на разказа за Жана д’Арк в
текста?
Тя е млада, над рамото Ӝ са нарисувани светците, които чува, има необичаен външен вид – цялата е покрита с метална броня.
● Какво излъчва лицето Ӝ? Решителност и увереност в това, което
върши.
Линия на времето. Нанесете върху нея в хронологичен ред дадените събития
1) Шарл VII е коронясан за френски крал – 1429 г.; 2) англичаните побеждават французите в битката при Креси – 1346 г.; 3) начало на войната – 1337 г.;
4) Жана д’Арк освобождава Орлеан – 1429 г.; 5) край на войната – 1453 г.; 6)
битката при Азенкур – 1415 г.
3), 2), 6), 4), 1), 5)
Развитие на войната – работа с карта
● На основата на всички източници в упражнението опишете по картата
развитието на военните действия в Стогодишната война.
През 1346 – 1256 г. англичаните провеждат успешни военни походи на
френска територия. След това временно военните действия са прекратени,
вероятно заради вътрешни затруднения на воюващите страни. Във Франция
през 1358 г. избухва въстание – Жакерията, което обхваща областта около
столицата Париж. През 1381 г. в Англия избухва въстанието на Уот Тайлър,
което обхваща почти половината от територията на страната, включително и областта около столицата Лондон. През ХV в. военните действия
са подновени. Английският крал Хенри V предприема успешен поход срещу
французите и ги побеждава през 1415 г. в битката при Азенкур. Англия контролира значителна част от територията на Франция, около Атлантическото крайбрежие. След похода на Жана д’Арк и победата Ӝ при Орлеан през
1429 г. същата година Шарл VII е коронясан за крал на Франция. Французите
минават в настъпление. В края на войната Англия губи всичките си територии във Франция, включително Нормандия. Остава Ӝ само крепостта Кале.
● С помощта на интернет потърсете информация и запишете в тетрадките
си какви били последиците за Англия и Франция от Стогодишната война.
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Това е война, в която трудно може да се различат победители и победени. Англия губи войната, но много по-бързо се възстановява от нея. Тя
отстъпва мястото си на континентална сила и все повече започва да се
оформя като бъдеща морска сила. Победителката Франция излиза твърде
изтощена от войната, която се води на нейна територия. Тя преживява
стопански упадък, към който се прибавя и голяма загуба на население вследствие на чумните епидемии. Същевременно наследникът на Шарл VІІ – Луи
ХІ, печели от отслабналата сила на благородниците. Той успява да ги подчини и да обедини Франция под своята власт. Франция постепенно израства
като единна държава, първа сила в Западна Европа.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– развиват умения за работа с изображение;
– се ориентират в динамично променящите се граници на европейските
държави;
– работят с линия на времето;
– развиват умения за свързване на текст с изображение;
– описват събития и исторически личности;
– търсят и извличат информация от интернет.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Познава значими военни конфликти през периода ХІІ – ХV в.
Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на исторически събития.
Урок 29. Свещената Римска империя и нейните източни съседи
(XII – XV в.)
Урокът запознава учениците както с развитието на Свещената Римска империя в периода XII – XV в., така и с държавите в Централна и Източна Европа.
Акцентите са върху:
Свещената Римска империя
Полша и Унгария
Русия и монголите
Свещената Римска империя
В края на XI в. противоречията между германските императори и папите
прерастват в открит конфликт. Папа Григорий VII иска да реформира Католическата църква и да отхвърли контрола на светската власт. Император Хайнрих
IV се обявява срещу него. В отговор папата го отлъчва от Църквата. Императорът моли Григорий VІІ за прошка в замъка Каноса. Макар да получава опрощение, той по-късно прогонва папата от Рим.
8. Книга за учителя по история и цивилизации за 6. клас – Е. Михайлова и др.
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През ХІІ в. противоборството със Светия престол продължава. В конфликта
се включват и италианските градове. Император Фридрих І Барбароса оглавява
няколко похода срещу тях и превзема Милано. Скоро след това обаче е разбит
от войските на обединените италиански градове. Конфликтът се разгаря с нова
сила през ХІІІ в. Император Фридрих II е отлъчен два пъти от Църквата, но
осъществява успешен кръстоносен поход. Той провежда политика на централизация. Законите му важат за цялата империя. Императорът отменя привилегиите на северноиталианските търговци. Налага монопол върху горите, солта,
железните мини и производството на коприна.
След смъртта му германските императори се отказват от претенциите си в
Италия. Започва процес на децентрализация. За разлика от Англия и Франция,
където властта се предава по наследство, в Свещената Римска империя се установява изборност на владетеля. Специална група от 7 електори избира новия
император. Това положение е затвърдено с т.нар. „Златна була“ от 1356 г.
Още от X в. германските владетели започват експанзия в източна посока.
Чехия става васално кралство в границите на Свещената Римска империя. Германското нашествие е продължено от Тевтонския орден, който покръства езическите племена в Прибалтика.
Полша и Унгария
В резултат на германското нашествие Полша губи част от западните си области, но запазва независимостта си. През XII – XIII в. тя преживява процес на
децентрализация. Появяват се нови противници – тевтонските рицари, които
се настаняват в северните Ӝ територии. Столицата се мести на юг – в Краков.
Външната опасност ускорява обединението на страната. През 1385 г. чрез династичен брак се осъществява съюз между Полша и Литва. През 1410 г. в битката при Грюнвалд тевтонците са победени от обединените руски, полски и
литовски войски. Орденът се признава за васал на Полско-Литовската държава
и Ӝ връща земите по Балтийското крайбрежие.
Унгария също устоява на германския натиск. Тя се утвърждава като важна
сила не само в Централна Европа, но и на Балканите. Унгария присъединява
Хърватското кралство и оспорва господството на Византия и България в района. През 1241 г. страната понася жесток удар от новите нашественици от
Азия – монголите, и изпада в хаос. Повторният опит на татарите да завладеят
кралството, е възпрян. През XIV в. Унгария отново поглежда към Балканите.
Там нейни съперници стават османците. В действията си срещу тях най-много
се отличава Янош Хуняди, воевода на Трансилвания.
Русия и монголите
През XI в. Киевска Рус се разпада на независими княжества, които не успяват да спрат татарите. Нашествията им се отличават с големи разрушения,
масови избивания и заробване на оцелялото население. През 1223 г. руските
князе се признават за техни васали – плащат им данъци и им дават войници. Ха-
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новете настройват князете един срещу друг, за да попречат на обединението им.
През XIV в. най-силно е Московското княжество. Владетелят му Дмитрий
Донски разбива татарите и оглавява борбата на руските княжества срещу нашествениците. В края на XV в. великият княз Иван III отхвърля окончателно
властта на монголите. Той започва обединението на руските земи. След завладяването на Византия от османците Русия се утвърждава като единствена независима православна държава. През 1472 г. Иван ІІІ се жени за племенницата на
последния византийски император. Така защитава идеята, че московските владетели са наследници на василевсите, а Москва е „Третият Рим“. В следващите
столетия руските владетели започват да носят титлата цар, а държавата им се
превръща в мощна православна империя.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– развиват умения за работа с изображение (5), (8);
– се ориентират в динамично променящите се граници на европейските
държави (10);
– извличат информация от документи (6);
– работят с линия на времето;
– развиват умения за свързване на текст с изображение (1), (2), (3), (4), (9),
(11), (13), (14);
– описват исторически личности (6), (12);
– усвояват нови понятия – монопол, Златна була.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Дава примери за централизация на държавната власт в Западна Европа.
Дава примери за успехи на средновековната дипломация от периода.
Дава примери за отношенията между Църквата и държавата на Изток и на
Запад.
Открива разлики между православието и католицизма.
Познава значими военни конфликти през периода ХІІ – ХV в.
Описва форми на държавно управление.
Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на исторически събития.
Разпознава достижения на средновековната цивилизация.
Отговори към елементите от методическия апарат:
(5) Император Хайнрих ІV пред вратите на замъка Каноса, гравюра, ХVІІІ в.
● От кого е придружаван императорът?
Придружаван е от семейството си (съпругата и детето си).
● Кое във външния вид на фигурите показва, че се разкайват? Фигурите са
боси.
(8) Монголски войници, миниатюра, ХІV в.
● Опишете облеклото и въоръжението на войниците.
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Монголците нямат брони, носят обаче шлемове, облечени са с дълги до
коленете кафтани с цепки, за да могат да яздят... под кафтаните носят
друга дреха. Оръжията, които са изобразени, са лъкове, стрели и колчани за
тях и саби.
● Кои бойни умения на монголите са представени?
Те яздят отлично и стрелят с лък от коня.
(*) Примерни въпроси към линията на времето: При управлението на кой
руски (московски) владетел е издадена „Златната була“? Колко години след
завладяването на Константинопол от османците на власт в Москва идва Иван
III? Кой български владетел царува, когато на власт в Свещената империя е
Фридрих II? Колко години след обединението на Полша и Литва е битката при
Грюнвалд? Колко години след битката при Леняно умира Фридрих I Барбароса?
„Въпроси и задачи“
2. По какво се отличавала императорската власт в Германия от тази на владетелите във Франция и Англия?
Отличава се най-вече по това, че властта не е наследствена и владетелят се избира от специална седемчленна група. Франция и Англия са по-централизирани държави от Свещената Римска империя.
3. В каква посока се развило германското нашествие и кои държави в Централна Европа засегнало? В източна посока и засяга Чехия, Полша, Унгария,
Литва и някои руски княжества.
5. Как Московското княжество се превърнало в новия център на православния свят? След унищожаването на Византия, а и на останалите православни държави владетелят на Московска Русия се оженил за племенницата на
последния византийски император и предявил претенции, че е продължител
на нейната (на Византия) историческа роля. Московското княжество обединило постепенно останалите руски княжества и се превърнало в единствената православна независима и силна държава.
Отговори на задачите от тетрадката за ученика:
29/1 А) Чехия се намира под властта на Свещената Римска империя; Б) по
крайбрежието на Балтийско море; В) монголите преминават през руските княжества, Полша, Великото литовско княжество, Унгария, Босна, Сърбия, България, Влахия и Молдова; Г) Кримското ханство
29/2 А), Г), Е)
29/3 Италия, децентрализация, изборност, епископи, Златна була
29/4 А) Ядвига е владетелка на Полша, а столицата на Полша е Краков; Б)
литовците били езичници; В) Ядвига се съгласява, защото чрез брака ще осигури покръстването на литовците и съюза на Полша с Литва, насочен срещу рицарите от Ордена. Такива бракове се наричат династични; Г) Тевтонския орден;
Д) Тевтонският орден се признал за васал на обединената Полско-Литовска
държава и Ӝ върнал териториите по Балтийското крайбрежие.
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Урок 30. Балканският полуостров през XIV в.
Урокът запознава с промените на Балканите, както и със съдбата на балканските народи и държави в навечерието на османското завоевание.
Акцентите са върху:
Промените на Балканите
„Началото на края“ на Византия
България при цар Иван Александър (1331 – 1371)
Сърбия при Стефан Душан (1331 – 1355)
Промените на Балканите
Те са различни: застудяване, появяват се смъртоносни епидемии, създават се
княжествата Влахия и Молдова, възникват независими владения. Римската църква се опитва да разшири своето влияние сред православните народи на Балканите.
„Началото на края“ на Византия
Възстановяването на Византия през 1261 г. Но владетелите от династията на
Палеолозите не успяват да върнат някогашната Ӝ слава. Бунтовете, заговорите
и неуспешните съюзи са знак за залеза на Империята. През първата половина
на XIV в. тя отслабва и поради нова гражданска война.
България при цар Иван Александър (1331 – 1371)
България запазва авторитета си на защитник на православието. В отношенията със Сърбия и империята избира дипломацията. Постига последното разширение на царството си с присъединяването на градове и крепости в Северна
Тракия и Родопската област. Сключва съюз със Венеция и подобрява отношенията с Генуа. Царят провъзгласява синовете си за царе. Видинската област се
управлявана от първородния му син Иван Срацимир. През 40-те години възниква Добруджанското деспотство.
Сърбия при Стефан Душан (1331 – 1355)
Сърбия е във възход. Превзема Македония. Стефан Душан се провъзгласява за „цар на сърби и гърци“ със съгласието на българския патриарх, който дава на сръбския архиепископ сан патриарх. Сключва брак със сестрата на
Иван Александър – Елена. Издава законник. След смъртта на Стефан Душан
царството му се разпада на множество държавици.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– се запознаят с паметник от епохата със световно културно значение (2);
– се ориентират в динамично променящите се граници на европейските
държави (4);
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– работят с линия на времето;
– развиват умения за свързване на текст с изображение (1), (3), (8);
– извличат информация от научен текст и документ (5), (6), (7).
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Извлича информация от различни източници за развитието на българската
държава.
Дава примери за успехи на средновековната дипломация от периода.
Познава значими военни конфликти през периода ХІІ – ХV в.
Описва исторически личности по зададени показатели: Иван Александър.
Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на исторически събития.
Отговори към елементите от методическия апарат:
(5) Документ: Ромеите срещу унията
● Как текстът показва, че съпротивата срещу унията във византийското общество е много силна?
Като се изтъква, че образованите хора и обикновеният народ смятат
привържениците на унията за злодеи, ругаейки ги.
(6) Документ: Цар Иван Александър
● Направете описание на българския владетел: лични качества, държавнически умения и действия.
Той е любезен и приветлив, велик военачалник, притежава военна мощ и
завзема укрепени градове.
● С кого е сравнен българският цар и каква е целта на това сравнение?
С великия цар Александър Македонски от древността с цел да прослави
Иван Александър като велик владетел.
Отговори на задачите от тетрадката за ученика:
30/1 стопанското; епидемия; политическата; Молдова; централната; независими
30/2 А), Б) Изпълнява практическите задачи върху контурната карта; В)
Бурса, Одрин; Г) От империята е останала само една малка ивица територия
със столицата Константинопол; Д) Това е Сърбия през управлението на Стефан
Душан. Сърбия включва в границите си Македония. Територията Ӝ се простира
от р. Дунав до Адриатическо и Егейско море.
30/3 3, 5, 4, 1, 2
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Урок 31. Култура и културно наследство на средновековна България
Урокът представя значението на столицата Търново като център на
православния Изток и най-значимите постижения в различните сфери на
българската култура.
Акцентите са върху:
Търново – новият център на православния Изток
Образованието в България
Книжнина и книжовни центрове
Архитектура
Разцвет на изкуствата
Търново – новият център на православния Изток
Асеневци издигат в Търново множество църкви и манастири. Там се съхраняват мощи на светци и светици. Съвременниците наричат столицата „великия
град“, „Царевград“ и др. Нейната значимост като един от най-големите центрове в православния Изток нараства след завладяването на Константинопол от
кръстоносците.
Образованието в България
Училища се откриват към църквите в големите градове и манастири. Учителите са монаси и свещеници. За учебници се използват богослужебните книги.
В началното училище учениците получават основни знания за света, Вселената
и природата. Учат се на богопочитание, послушание, уважение към възрастните.
Напредналите ученици постъпват в манастир и преминават към втората степен на обучение. След това им се дава почетно звание „граматик“ и правото да
бъдат учители. Децата на аристокрацията получават повече знания за света. За
нуждите на двореца и Църквата понякога се изпращат младежи на обучение в
Константинопол, Рим и др.
Книжнина и книжовни центрове
В развитието на книжнината има приемственост с литературата, създадена
през Симеоновия „Златен век“. През XIV в. българската книжнина изживява
нов разцвет. Рилският манастир окончателно се налага като важен книжовен
център наред с Търново, Света гора (Атон) и Бачковския манастир. В Търново
твори най-значимият средновековен български книжовник Патриарх Евтимий.
Той основава Търновската книжовна школа. Извършва правописна реформа,
свързана с превода на богослужебните книги според гръцките оригинали. Търновските ръкописи се разпространяват в Сърбия, Влахия, Молдова, Русия.
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Архитектура
Търново е разположено на три здраво укрепени хълма: Царевец, Трапезица
и Момина крепост. Царевец е военно-административният и духовен център. В
него се извисяват царските дворци и патриаршеската катедрала „Възнесение
Христово“. Архитектурата на Царевец е символ на съюза между светската и
духовната власт. Трапезица е гъсто застроена с църкви и е символ на светостта
на града. Елементи от градоустройството на столицата има в градовете Червен,
Шумен, Ловеч, Варна и др.
Забележително е развитието на църковната архитектура. Църквите са малки, но с разнообразни форми и многоцветна украса. Такава е Боянската църква.
В стила на Търновската школа са църквите в гр. Несебър. Неповторим по своя
стил е храмът „Св. Иван Неосветени“.
Разцвет на изкуствата
Стенописите на Боянската църква са истински шедьовър на Търновската
живописна школа. Портретите на ктиторите севастократор Калоян и съпругата
му Десислава са ценно наследство на българското и европейското изкуство.
Забележителен паметник са и останките от скалните църкви в с. Иваново. Техен
ктитор е цар Иван Александър.
За неговата библиотека се създават едни от най-богато украсените ръкописни книги в европейския Изток: Ватиканският препис на Манасиевата хроника,
Лондонското четвероевангелие и Томичовият псалтир.
Българинът Йоан Кукузел, наричан „ангелогласен“, реформира българската
и византийската църковна музика. В творчеството си той използва музикални
орнаменти от българската народна песен.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– развиват умения за работа със схема (9);
– развиват умения за свързване на текст с изображение (1), (2), (4), (6), (13);
– се запознават с паметници от епохата с национално и световно културно
значение: Боянската църква, стенописи от скалните църкви при с. Иваново, църквата „Св. Иван Неосветени“ в Несебър (7), (10), (11), (12);
– описват исторически събития, личности и процеси (14);
– извличат информация от научен текст и документ (3), (4), (5), (8);
– усвоят нови понятия – ктитор.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Дава примери за православни книжовни и културни центрове (Света гора на
Атон, Рилски манастир, Бачковски манастир, Търновград).
Разпознава паметници на националната култура със световно значение: Боянска църква, Лондонско четвероевангелие, Ивановски скални църкви, църквите в Несебър.
Разбира значението на дейността на Патриарх Евтимий.
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Описва исторически личности по зададени показатели: Иван Александър.
Усвоява знания за българското художествено наследство в периода VІІ –
ХVІІ в.
Придобива знания за музикални явления и личности: Йоан Кукузел в православната музика.
Отговори към елементите от методическия апарат:
(3) Документ: Светостта на Търново
● Как са посрещнати мощите на светеца в Търново?
С тържествено шествие начело с царя, патриарха, църковния клир и болярите.
● Защо Търново е наречен „богоспасяемия Царевград“? Защото е свято
място.
(8) Документ: Изисквания на учителя към ученика
● Какви са изискванията към грамотността на ученика?
Да се учи да чете на глас, да преписва правилно, да не бърка букви и препинателни знаци, да затвърждава и запомня знанията си.
● Има ли ги и днес тези изисквания? Да.
● Защо според автора грамотността е важна? Защото е срамно да си
неграмотен и да изопачаваш преписваното.
Отговори на задачите от тетрадката за ученика:
31/1 Йоан Екзарх – Патриарх Евтимий; Преслав – Търново; Рим – Константинопол; Охридската – Търновската; латинските – гръцките; католици
– православни
31/2 А) скалните църкви при с. Иваново (до гр. Русе); Б) Боянската църква
край София; В) църквата „Св. Иван Неосветени“ в Несебър;
31/3 А), В), Г), Е)
31/4 А) Патриаршеската катедра се издига на най-високото място на хълма
Царевец. Тя е най-хубавата църква в царството. Долепена до нея се откроява
висока камбанария с позлатен купол, сияещ от слънчевите лъчи; Б) Съответствието се изразява в посочването на: трите укрепени хълма Царевец, Трапезица и
Момина крепост, царските дворци и на патриаршеската катедрала на хълма Царевец; В) гора; омагьосани; плуваха; раздираше; прекрасна; най-хубавата; сияе
31/5 Киприян – 2; Григорий Цамблак – 3; Константин Костенечки – 1
31/6 А) Цар Иван Александър управлява през XIV в., от 1331 до 1371 г.,
в сложна обстановка, произтичаща от значителни климатични и политически
промени на Балканите; Б) Той предпочита дипломатическите средства пред
тези на войната. Успява да превземе редица укрепени градове и крепости в
Северна Тракия и Родопите, а така също Несебър и цялото Поморие, Бдин и
цялото Подунавие, Морава; В) Иван Александър е покровител на българската
литература и изкуство. За неговата библиотека се създават едни от най-богато украсените ръкописни книги в европейския Изток: Ватиканският препис на
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византийската хроника на Константин Манаси, Лондонското четвероевангелие
и Томичовият псалтир. Той е ктитор на скалните църкви в с. Иваново (близо
до гр. Русе); Г) Той е ловък дипломат, отличен пълководец, могъщ владетел;
Д) Подобрява отношенията с Венеция и Генуа. Запазва авторитета на Българското царство като защитник на православието и на столицата Търново като
православен център. Създадените през неговото управление произведения на
литературата, изкуството и архитектурата са важна съставна част от културното наследство на средновековна България.
Урок 32. Завладяване на Балканите от османците
Урокът проследява хода на османското нашествие и борбата на българите и другите балкански народи срещу завоевателите.
Акцентите са върху:
Появата на османските турци на Балканите
Краят на средновековна България
Европа срещу османците
Окончателно завладяване на Балканите
Поява на османските турци на Балканите
Османските турци се появяват на историческата сцена в Мала Азия в края
на ХІІІ в. и началото на ХІV в. Наречени османци по името на Осман – първия
им вожд, те обединяват други племена. Създават силна конна войска. Идват на
Балканите като наемници във византийските междуособици. Ориентират се в
кризисната ситуация и започват да разграбват селищата в Тракия. След поражението на християнската войска на Вълкашин и Углеша в битката при Черномен
в 1371 г. те неочаквано завладяват Одрин. Нахлуват в българските територии
и превземат Ямбол, Стара Загора и Пловдив. Грабителските им набези се превръщат във война за територии.
Краят на средновековна България
Цар Иван Шишман е принуден да стане османски васал, но това не спира
експанзията на завоевателите. Превземат София и въпреки героичния отпор
на крепостните гарнизони завладяват Североизточна България. След битката
на Косово поле в 1379 г. започват настъпление във всички посоки. Неочаквано
обсаждат Търново и след дълга съпротива на 17 юни 1393 г. градът е превзет.
Две години по-късно цар Иван Шишман е убит. Търновска България престава
да съществува. Поражението на кръстоносците в битката при Никопол в 1396
г. предрешава завладяването и на Видинското царство. След тридесетгодишна
героична съпротива средновековна България изчезва от политическата карта.
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Европа срещу османците
В началото на ХV в. османската държава неочаквано се разпада. През 1402
г. в битката при Анкара войската Ӝ е разгромена, а Баязид І е пленен. Синовете
му започват война за бащиното си наследство, чиито фронт и тил са българските земи. През 1408 г. българските престолонаследници Константин и Фружин
организират въстание, което е част от антиосманска коалиция, организирана
от Унгарското кралство. Завоевателите потапят в кръв бунтовните региони, но
българският стремеж за независимост не е прекършен. И християнска Европа
продължава борбата срещу завоевателите. През 1443 и 1444 г. полско-унгарският крал Владислав Ягело навлиза с кръстоносна армия в османските владения. Българите спонтанно се включват в нейните редици. „Битката на народите“, както наричат сражението между християнската и мюсюлманската армия
при Варна през 1444 г., завършва с победа на османците и открива път за окончателно завладяване на Балканския полуостров.
Окончателно завладяване на Балканите
Новият османски султан Мехмед ІІ започва широко настъпление. След дълга обсада, на 29 май 1453 г., той завладява Константинопол. Хилядолетната
Византийска империя престава да съществува. В 1459 г. окончателно завоюва
Сърбия, а четири години след това – и Босна. Най-дълга е съпротивата на албанския вожд Скендер бег, но в 1479 г. е покорена и Албания.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– описват исторически събития, личности и процеси (9), (12);
– работят с линия на времето;
– извличат информация от документи (4), (5);
– се ориентират в динамично променящите се граници на европейските
държави (3);
– развиват умения за свързване на текст с изображение (1), (2), (6), (7), (8),
(10), (11);
– развиват умения за работа с изображение (6);
– работят с картосхема – описват военни действия (9);
– усвояват нова понятия – султан.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Проследява по карта османското завоевание на българските земи.
Разбира значението на дейността на Патриарх Евтимий.
Описва и обяснява стопански, политически и духовни промени по зададени
показатели.
Описва възникването на цивилизации, държави и форми на държавно управление.
Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на исторически събития.
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Извлича информация от писмени документи, карти, изображения, схеми.
Отговори към елементите от методическия апарат
(4) Документ: Разорението на българските земи
● Какви беди предизвикало османското нашествие?
Османските турци нахлули в християнските земи. Грабели, убивали и
отвличали в плен християните. Настъпил глад. Земята опустяла. Народът
останал без водачи.
● Какви чувства обзели християните? Страх, отчаяние и безнадеждност.
● След коя битка монахът Исай написал своята приписка? След битката
на р. Марица в 1371 г.
(5) Документ: Съдбата на Търново
● Какви действия предприели завоевателите спрямо населението на столицата?
Избили видните жители, преселили младите хора в Анадола, заточили
Патриарх Евтимий.
● От какво най-много страдал Патриарх Евтимий?
От раздялата със своето паство – жителите на Търново
● Какъв завет оставя на търновци духовният им водач?
Да пазят непорочна християнската си вяра.
Отговори на задачите от тетрадката за ученика:
32/1 Мала Азия; наемници; Тракия; война; Черномен
32/2 А), В) Изпълнява практическите задачи върху контурната карта; Б) 1.
битката при Черномен; 2. битката на Косово поле; 3. битката при Никопол; 4.
битката при Варна; Г) Битката при Никопол и битката при Варна
32/3 Вярното изпълнение на задачата зависи от точното място върху линията на времето, на което е записана годината. Завладяване на: България – 1396
г.; Византия – 1453; Сърбия – 1459; Босна – 1463 г.; Албания – 1479 г.; въстанието на Константин и Фружин – 1408 г.
А) 12 години; Б) Водачите на въстанието са наследници на трона, споменът
за българската държава е още жив, във въстанието могат да се включат останалите живи български войници.
Урок 33. Културно наследство на средновековна Европа (XII – XIV в.)
Урокът запознава с появата на първите университети в Западна Европа,
зараждането на схоластиката и исихазма, както и с постиженията в архитектурата и изкуството през ХІІ – ХІV в.
Акцентите са върху:
Университетите
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Наука и литература
Архитектура и изкуство
Университетите
След XII в. броят на грамотните хора на Запад се увеличава. Това довежда
до появата на първите университети в Болоня и Париж. Те се ползват с автономия и се организират в различни факултети, ръководени от декани. Обучението
включва слушане, записване на лекции и провеждане на публични дискусии.
Преподаването се извършва на латински език. Момчетата постъпват в университета към 15 – 16 г. възраст и се насочват основно към изучаването на богословие, медицина и право.
Наука и литература
Средновековната философия – схоластиката, придобива изключително голяма популярност в Западна Европа. Тома Аквински изучава връзката между вярата и разума и адаптира философията на Аристотел към християнската
мисъл. В същото време на Изток хората силно се вълнуват от християнската
идея за Спасението. Това довежда до появата на ново учение, наречено исихазъм. Негови създатели са монасите Григорий Синаит и Григорий Палама.
Много от представителите на исихазма създават свои книжовни школи. Една
от най-известните е тази на Теодосий Търновски. На Запад особено популярни
са рицарските поеми, а във Византия се засилва интересът към творбите на
древногръцките философи Аристотел и Платон.
Архитектура и изкуство
През ХІІ – ХІV в. продължават да се развиват светската и църковна архитектура. На Запад се строят предимно замъци и готически църкви, докато във
Византия се появяват шедьоври на Палеологовия ренесанс. Църквите са малки по размери, но с красива украса. Образец на новото изкуство се открива в
църквата към манастира „Хора“ в Константинопол. Известни иконописци от
този период са Андрей Рубльов и Теофан Грек. След османското завоевание на
Балканите част от византийските творци намират убежище в Западна Европа и
така спомагат за развитието на Ренесанса.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– развиват умения за работа с реконструкция (3);
– развиват умения за свързване на текст с изображение (1), (2), (4), (5), (6);
– придобиват знания за европейската литература и култура (4), (5), (6);
– усвояват нови понятия – мемоари, исихазъм.
Компетентности като очаквани резултати от обучението
Дава примери за православни книжовни и културни центрове.
Описва ролята на университетите като средища на ново образование.
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Установява синхронност или асинхронност между събития, процеси и личности.
Разпознава достижения на средновековните цивилизации.
Придобива знания за европейската литература и култура.
Отговори към елементите от методическия апарат:
(3) Първите университети, реконструкция
● Какви са условията на работа (мебели, учебни материали, светлина)?
В първите университети студентите провеждат заниманията си в зали,
в които има малко светлина. Седят на дървени скамейки, разтворили са книги, водят си записки на листове, като пишат с пера, натопени в мастило.
● По какво се разпознава преподавателят?
Преподавателят седи на специално място и носи отличаващо го от студентите облекло.
● С какви занимания са заети студентите?
Те слушат внимателно лекцията на преподавателя, като се опитват
да запишат чутото. Записките ще им помогнат после както за изпитите,
така и за дискусиите, които водят помежду си.
● Разгледайте фигурата на пазителя, отбелязана с буквата А. Според вас
каква е неговата функция?
Функцията на пазителя е да съблюдава строго реда в залата и дисциплината на студентите.
„Въпроси и задачи“
1. Опишете структурата на университетите. Какво включвало обучението в тях?
Университетите сами организират обучението си, издават дипломи и не
плащат данъци. Структурата и организацията им е в основата на съвременните висши училища. Има различни факултети, ръководени от декани.
Студентите се записват във факултета по изкуства, полагат изпити и
след това следват право, медицина или теология. В един университет могат
да учат младежи от цяла Европа.
2. Какви теми и сюжети вълнували средновековните творци?
Средновековните творци се интересуват от християнската идея за Спасението и връзката между вярата в Бога и знанието. Актуални са философските трудове на античните автори Платон и Аристотел. В литературата силен интерес има към рицарските поеми и мемоарите.
3. Какви промени настъпили в архитектурата и изкуството?
На Запад се засилва строителството на готически катедрали, а във Византия се обръща специално внимание на вътрешната украса на храмовете.
Наситените цветове стават предпочитани от художниците, а изобразяваните сцени се отличават със своята динамика.
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Отговори на задачите от тетрадката за ученика:
33/1
В края на ХІ и началото на XII в. в европейския Запад се появили първите висши училища – университети. Те представлявали общества на преподаватели и студенти, които постепенно получили редица привилегии. Имало
различни факултети, ръководени от декан. Обучението включвало слушане,
записване на лекции и провеждане на публични дискусии. Преподавало се на
латински език.
33/2 А) старобългарски (кирилица); 2) латински; В) гръцки
33/3 А), В), Г), Е)
Урок 34. Европа се отваря към света (XIV – XV в.)
Урокът запознава учениците с постиженията на епохата на Ренесанса, с
началото на Великите географски открития и с промените, които настъпват в различни сфери на обществения живот в Европа.
Акцентите са върху:
Епохата на Ренесанса
Разцвет на литературата, изкуството и архитектурата
Начало на Великите географски открития
Промените, които настъпват в Европа XIV и XV в.
Епохата на Ренесанса
Стопанското развитие на Северна и Средна Италия води до политическо издигане на редица градове, като Флоренция, Венеция, Генуа, Милано и Рим. Самочувствието на техните жители нараства и те се възприемат като наследници
на римската цивилизация, към която проявяват засилен интерес. Началото на
Ренесанса било поставено в италианския град държава Флоренция, управляван
от богатото семейство Медичи. При Лоренцо Медичи, който е и учен, и покровител на хората на изкуството, градът преживява стопански и културен разцвет.
През тази епоха античната цивилизация се превръща в идеал. Ренесансовите
творци се стремят да възродят начина на живот и културата на древните гърци
и римляни. Ренесансовите творци и учени поставят човека в центъра на своите
произведения и открития и затова се наричат хуманисти. Отдават голямо значение на знанието, таланта, чувствата и доброто образование.
Разцвет на литературата, изкуството и архитектурата
За пръв ренесансов автор се смята флорентинският поет Данте Алигиери
(„Божествена комедия“). Друг италианец – Франческо Петрарка, за първи път
в литературата създава образа на човек, който свободно говори за своите душевни преживявания. В „Декамерон“ Джовани Бокачо разказва забавни и по-
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учителни истории, в които героите са свободни и предприемчиви хора. Данте,
Петрарка и Бокачо пишат на родния си език – италиански. Така литературните
произведения стават достъпни за повечето хора.
Новите възгледи се отразяват и в творчеството на художниците. Джото създава нов стил в живописта. В неговите библейски сцени всяка фигура е изпълнена с движение, а Исус е представен като пълнокръвен човек. Мазачо въвежда
перспективата. Образите му стават по-реалистични. Ботичели пък възражда
сюжетите от античната митология. Развива се и портретният жанр. За първи
път през Ренесанса Донатело и Микеланджело създават великолепни хармонични скулптури, които могат да се гледат от всички страни. Най-голяма популярност през Ренесанса достига с всестранното си творчество Леонардо да
Винчи. Развитието на математиката и техниката позволява на Филипо Брунелески да построи сложни и красиви сгради. Архитектурата започва да придобива светски характер.
Откриване на нови светове
Ренесансът съвпада със започналите в края на XV в. Велики географски открития. Основната причина за тях са османските завоевания в Източното Средиземноморие, които затрудняват европейските търговци. За да открият нови
пътища до Индия и Китай, някои монарси финансират морски експедиции. Подобренията в картографията, въвеждането на компаса и създаването на нов тип
кораб – каравелата, позволяват на европейските мореплаватели да предприемат
смели пътешествия. Португалците стигат до най-южната точка на Африка, нос
Добра надежда. През 1492 г. испанските владетели завършват Реконкистата и
насочват погледа си към откриването на нов път за Индия. С тяхна помощ генуезецът на испанска служба Христофор Колумб осъществява легендарното си
плаване през Атлантическия океан и стига до Америка. В следващите десетилетия европейците откриват много непознати земи и променят представата за
света.
Промени в обществото
През XIV – XV в. в Западна Европа буржоазията оспорва политическата
власт на аристокрацията. Представители на буржоазията влизат в английския
Парламент и във френските Генералните щати. В Италия те вземат властта в
много градове и прокарват ренесансовите идеи. През XV в. Йохан Гутенберг
изобретява печатната преса. Книгопечатането прави книгите по-евтини и достъпни, а разпространението на новите идеи – по-бързо и всеобхватно. Въвеждането на барута, появата на пушките и оръдията, на каравелата и компаса превръщат държавите в Западна Европа във водещи военни сили и откривателки
на нови земи. През следващите векове те налагат своето господство над голяма
част от света.
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Работата с методическия апарат цели учениците да:
– развиват умения за работа с реконструкция (3);
– развиват умения за свързване на текст с изображение (1), (4), (5), (6), (8),
(10), (12);
– търсят и извличат информация от интернет;
– формират трайни представи за средновековни паметници (2), (9);
– развиват умение за разбиране и оценяване на историческата стойност на
архитектурната среда (3), (9);
– утвърждават активно отношение за опазване на паметниците на миналото;
– описват исторически личности и събития (7), (11);
– усвояват нови понятия – Ренесанс, перспектива, Реконкиста, Велики
географски събития, експедиция.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Разпознава промени, настъпили в западноевропейското общество през XV в.
Търси и подбира информация по зададени показатели за личности, исторически събития и процеси чрез ИКТ.
Разпознава достижения на средновековните цивилизации.
Описва и обяснява стопански, политически и духовни промени по зададени
показатели.
Дава примери за устойчивост и промени в начина на живот през епохата.
Установява синхронност или асинхронност между събития, процеси и личности.
Обяснява основни исторически понятия, с които работи и може да посочва
примери за тях.
Придобива знания за европейската литература и култура.
Отговори към елементите от методическия апарат:
(3) Центърът на ренесансова Флоренция, реконструкция
● Коя сграда доминира в изображението и какво символизира това?
Сградата на Сеньорията (Палацо Векио) – седалище на градската управа. Тя символизира мощта и богатството на местната буржоазия и самостоятелното управление на града.
● Посочете доказателства, че това е град с развито стопанство и култура.
Площадът е оживен и многолюден, има много каруци, които превозват
различни стоки, има много сергии, на които също се предлага продукция.
Площадът е украсен с многобройни статуи, изградени са големи и красиви
сгради, има фонтан.
● Какви стопански дейности различавате на реконструкцията? търговия,
транспорт, различни занаяти
● С помощта на интернет открийте информация за 10 забележителности
във Флоренция от времето на Ренесанса.
Примери: Палацо Векио, статуята на Давид, фонтанът на Нептун, ка9. Книга за учителя по история и цивилизации за 6. клас – Е. Михайлова и др.
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тедралата „Санта Мария дел Фиоре“, базиликата „Санта Кроче“, покритият мост Понте Векио, ренесансовият дворец Пити (Палацо Пити), галерията „Уфици“, където са изложени творби на Джото, Ботичели, Тициан,
Рафаело, Микеланджело и др., Националният музей „Барджело“ (на изобразителното изкуство с богата скулптурна колекция), базиликата „Сан Лоренцо“, свързана с Медичите.
Пример: Дворецът Пити е построен за банкера Лука Пити. Архитекти са
Филипо Брунелески, Лука Франчели и Джорджо Вазари. Строежът започва
в средата на XV в. Пити иска да построи грандиозна постройка, надминаваща великолепието на дворците на Медичите. По ирония на съдбата управляващата фамилия купува по-късно имота от наследниците на Пити. През
XVI в. дворецът е основна резиденция на Медичите. Забележителностите
по фасадата му са многобройни. Южното крило е използвано за посрещане
на чуждестранни пратеници или за много специални гости, поради което
се смята за най-пищното. Идеята на богатата му украса е всеки негов посетител да остане захласнат пред богатството и усета за естетика на
Медичите.
Днес Палацо Пити е огромен музей с няколко галерии: Галерия Палатина,
Галерия за съвременно изкуство, Музей на среброто, Музей на порцелана,
Музей на каретите и Галерия на костюма.
Отговори на задачите от тетрадката за ученика:
34/1 Ренесанса, римляни и гърци, човека, хуманисти, чувствата, образование
34/2 А) „Мона Лиза“, Леонардо да Винчи; Б) „Раждането на Венера“, Сандро Ботичели;
В) „Целувката на Юда“, Джото
34/3 А), Б), Г), Е)
34/4 вертикално: 1. Пиета; 3. Йохан; 4. Данте; 6.; хоризонтално: 2. Медичи;
5. Гранада; 7. пейзаж; 8. Бокачо
34/5 Брунелески изгражда купола на катедралата „Санта Мария дел Фиоре“ във Флоренция; Мазачо въвежда перспективата в изкуството; Леонардо да
Винчи създава шедьовъра „Тайната вечеря“; Петрарка възпява своята любима
Лаура в поемите си.
34/6 А) владетели са на Испания; Б) Христофор Колумб; В) картите, компаса, каравелите
Г) Обещава им, че ще станат много богати, защото към Испания ще потекат
злато, сребро, коприна и екзотични стоки; Д) Америка
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ОБОБЩЕНИЕ – раздел ІІІ
То има за цел да се преговорят и обобщят очакваните резултати, заложени в тема ІІІ от учебната програма.
Акцентите са върху:
Църква и религия
Власт и общество
Средновековните държави (XII – XV в.)
Култура
По избор на учителя очакваните резултати от темата в учебника може да
се преговорят устно или във вид на таблица, в която да се включат: Изтокът (с
Българското царство) и Западът.
Преговарят се основните понятия от темата: Католическа и Православна
църква, монашески ордени, харта, буржоа, цел, гилдия, катедрала, кръстоносци.
По отношение на информацията за средновековното наследство учителят
може да постави като домашна задача на учениците да я преразкажат и запишат
в тетрадките си. Наследството е важно, за да могат учениците да разширят осмислянето на необходимостта от изучаването на историята.
Отговори на задачите от „Работя самостоятелно“
1. – върху линията на времето нанасят годината на дадените събития под
съответната буква:
Б – 1) начало на кръстоносните походи – 1099 г.; Е – 2) изобретяване на
печатната преса – 1450 г.; Д – 3) окончателно завладяване на България от османците – 1396 г.; В – 4) обявяване на въстанието на Асен и Петър – 1185 г.;
Ж – 5) откриване на Америка – 1492 г.; Г – 6) подписване на Великата харта на
свободите – 1215 г.; А – 7) Великата схизма – 1054 г.
Върху линията на времето се записва: управление на Иван Асен ІІ; Стогодишната война
2. а) поклонници; б) буржоа; в) Православие; г) папа; д) катедрала; е) харта
3. А) Катедралата „Санта Мария дел Фиоре“, Флоренция (дн. Италия); Б)
Боянската църква край София; В) Катедралата „Св. Яков“ в Сантяго де Компостела (Испания); Г) Ивановските скални манастири край Русе.
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4.
Показатели за сравнение Католическа църква Православна църква
духовен глава
Римският папа
Всяка местна Църква
има свой духовен глава
– патриарх.
език, на който се пропо- Латински
Службите в храма се
вядва в църквата
водят на гръцки език
или на някой от говоримите езици.
отношения между духов- Папата претендира да Владетелят претендира
ната и светската власт
има власт над всички да има власт над патривладетели.
арха.
три примера за право- Франция, Свещената Византия,
България,
славна и католическа Римска империя, Пол- Сърбия, руските княдържава от ХІІ – ХV в.
ша, Хърватия, Унгария жества
5.
1. Представете откъса – вид и време на създаване на документа, от който е
откъсът.
Представеният откъс е от Великата харта на свободите, подписана от
крал Джон Безземни през 1215 г.
2. От чие име е съставен документът?
Документът е съставен от името на английския крал.
3. Какви са обстоятелствата на съставянето му и какво е неговото предназначение? Виж урок 28.
Документът е съставен след поражението на Джон Безземни от французите при Бувин. Старата вражда, още от времето на баща му, между краля
и благородниците продължава. През 1215 г. бароните и гражданите го принудили да подпише Великата харта на свободите. С нея кралят потвърдил
привилегиите на Църквата, бароните и градовете.
4. Какви са разпоредбите на чл. 12 за данъците? С кои взаимоотношения са
свързани посочените в същия член изключения?
Според разпоредбите на чл. 12 военни и извънредни данъци могат да се
събират от краля само ако са одобрени от Парламента. Изключенията са
свързани с взаимоотношенията между краля и Парламента. Те се отнасят
до краля и кралското семейство.
5. При какви условия и по какъв начин занапред може да се налагат данъци
освен посочените изключения (чл. 12 и чл. 14)?
Според Хартата данъци може да се налагат само ако бъде свикан Парламентът и той ги одобри. За свикването на Парламента всеки от участниците се уведомява писмено от краля.
6. Какви права на свободните хора са описани и как са гарантирани (чл. 39,
чл. 40 и чл. 45)?
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Никой свободен човек не може да бъде арестуван, лишаван от права и
собственост и изпращан в изгнание, ако не е нарушил закона. Правата му са
гарантирани от съда. В съда всеки има право на защита и правосъдие. Съдиите, които се назначават от краля, трябва да познават законите и добре
да ги прилагат.
7. Защо Хартата е смятана за един от крайъгълните камъни на бъдещото
демократичното управление на Англия?
С Великата харта на свободите в Англия се поставя началото на личните свободи на англичаните и основите на ограничената монархия. Това прави Англия една от най-демократичните държави в Европа през следващите
векове.
Отговори на задачите от теста обобщение от тетрадката за ученика:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Б)
Б)
Г)
В)
А)
В)
А)
Г)
Г)
А)
11 – Инокентий ІІІ – 3; Мехмед ІІ – 5; Хенри ІІ – 2; Луи ІХ – 1; Фридрих
ІІ – 4
12 А) В центъра на изображението е фигурата на краля, който организира/е
домакин на пира и стои най-високо в обществената йерархия; Б) ножове; В)
риба, птици, соленки
13 – Вярното изпълнение на задачата зависи от точното място върху линията на времето, на което са записани буквите.
Г) въстание на Петър и Асен – 1185 г.; Б) битка при Клокотница – 1230 г.;
Е) възстановяване на Византийската империя – 1261 г.; Д) първо свикване на
Парламента в Англия – 1265 г.; В) провъзгласяване на Стефан Душан за цар –
1346 г.; А) издаване на „Златната була“ – 1356 г.
14 – А) Катедралата на Дева Мария (Нотър Дам) от Шартър (дн. Франция);
Б) Боянската църква; В) Катедралата „Санта Мария дел Фиоре“, Флоренция
(дн. Италия)
Урок 35. Османската империя и нейните поданици
Урокът запознава с управлението на османската държава и положението на българските Ӝ поданици.
Акцентите са върху:
Империя на три континента
Устройството на Османската империя
Българите в османската държава

133

Империя на три континента
След покоряването на Балканите и утвърждаването си в Анадола мюсюлманската Османска империя продължава териториалното си разширение. През
ХVІ в. тя завладява Унгарското кралство в Европа и арабските провинции по
източното крайбрежие на Средиземно море. През ХVІІ в. утвърждава властта
си в Тунис и Алжир. Владенията и се простират на територии на Азия, Европа
и Африка.
Устройството на Османската държава
Османската империя е теократична държава. Султанът е пълен господар на
земята, природните богатства и милионите си поданици. Управлението Ӝ е силно централизирано. Осъществява се от административен апарат, ръководен от
везири. Властта се поддържа с военната сила на спахийската конница и еничарската пехота. Държавната религия е ислямът, а върховният закон е шериатът.
Привилегированата социална група включва войската, чиновниците и служителите на мюсюлманския култ. Цялото производително население – селяни и
граждани, мюсюлмани, християни и евреи – е рая. С многобройните данъци
раята издържа армията, чиновниците и пищния султански двор.
Българите в османската държава
Българските земи са част от провинция Румелия. Както всички немюсюлмани и българите са непълноправни имперски поданици. Изповядват своята
православна вяра и запазват църковната си организация, но нямат достъп до
армията и управлението. Забраните да носят скъпи цветни дрехи, да яздят коне
и да притежават оръжие, показват публично подчиненото им положение. Често
са принуждавани да стават мюсюлмани, но мнозинството от предците ни съхраняват православната си вяра.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– описват исторически събития, личности и процеси (5);
– работят с линия на времето (с. 129);
– извличат информация от документи (4);
– извличат информация от карта (3);
– развиват умения за свързване на текст с изображение (1), (2), (6);
– усвояват нови понятия – везир, спахии, еничари, рая, дискриминация.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Използва пространствени ориентири за определяне на границите на Османската империя и на българското пространство в нея.
Описва устройството на Османската империя.
Описва мястото на българите в системата на османската държава.
Описва процесите на ислямизация и техните резултати.
Извлича информация от писмени документи, карти, изображения, схеми.
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Описва и обяснява стопански, политически и духовни промени по зададени
показатели
Обяснява основни исторически понятия, с които работи, и може да посочва
примери за тях.
Отговори на елементите от методическия апарат
(4) Кръвният данък
● Кои са земите на неверниците?
Османските територии на Балканския полуостров и Кавказ.
● Посочете изразите, които показват, че описаните действия се предприемат периодично. „От учредяването на великата османска държава
има обичай…“; „И тази година да се приложи този обичай...“
● Какви момчета се подбират за еничари? Младежи от 15 до 20 години,
снажни, здрави и годни за военна служба.
● Какви наказания грозят онези, които не се подчинят? Да бъдат обесени
пред вратите на къщите им.
Отговори на задачите от тетрадката за ученика:
35/1 А) – В) Изпълнява практическите задачи върху контурната карта; Г)
Българските земи са заобиколени с територии на други държави, завладени от
османците или от османски васали. Те са разположени в непосредствена близост до столицата на Османската империя. Българите са откъснати от свободния европейски християнски свят. Всяка държава брани столицата си и вероятно в българските земи са настанени много войски; тук има много държавни
служители, които следят за спазване на заповедите на султана.
35/2 А) Той стои над всички останали държавни служители. Има граждански
и военни функции – председателства Дивана (везирите), стои над военачалниците. Той е неограничен пълномощник на султана – т.е. може да замества султана в делата, които му повери (например да поведе войските на поход).
35/3 примери за дискриминация: нямали достъп до войската и управлението;
плащали специален данък в пари (джизие); наричали ги гяури (неверници); забранявало им се да обличат скъпи дрехи, да яздят коне и да притежават оръжие;
османската власт събирала християнски момчета и ги правела еничари („кръвен данък“); българи били принуждавани да сменят вярата си.
35/4
И И Г С А Н Я Н И
Я Д Р К А Д И Я Х
Д К А Т Н Я Н Т И
И А Л А К З А К Р
Е У А Я Д Р С И Д
С П А Х И И З И П
Р Р И Ш С Е В И Ч
Н И А И В И З А Я
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Понятие
кадия
султан
спахии
еничари
рая
везир
Диван

Определение
съдия
титла на владетеля на Османската империя
войници от османската конница, на които султанът давал земя, от
чиито приходи се издържали, докато му служат
войници от османската пехота, набирани от християнското население чрез т.нар. „кръвен данък“ и преминали през специално
обучение
всички поданици на султана независимо от своята вяра и произход, които плащат данъци
висш държавен служител – министър
съвет, който управлявал държавата и чиито членове се назначавали лично от султана

35/5 Стрелките, които показват посоката на подчиненост, тръгват от султана
и показват строгата централизация на управлението.
СУЛТАН

Велик везир
диван
кадия

еничари

спахии
рая

35/6 А) Еничарите били войници от османската пехота. Те били набирани от
християнското население чрез т.нар. „кръвен данък“ (девширме) периодично;
Б) Били избирани младежи от 15 до 20 години, снажни, здрави и годни за военна служба. Те били помюсюлманчвани и преминавали през специално обучение
– да бъдат умели и издръжливи войници, но и да могат да четат и пишат; В) Те
заемали важно мястото османската армия. Били личната гвардия на султана, а
по време на война много настървено се хвърляли в боя.
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Работилница V: Устното народно творчество като исторически източник
Урокът за практически дейности задава модела (стъпка по стъпка) за
извличане на информация от специфичен източник – устното народно творчество (фолклор). Същевременно учениците овладяват и важни компетентности като очаквани резултати от обучението: дава примери за пресъздаване на исторически събития във фолклора.
Акцентите са върху:
Основни стъпки за работа с творби на народното творчество
Исторически песни
Хайдушки песни
Битови песни
По преценка на учителя учениците може да препишат в тетрадките си основните стъпки за работа. Те трябва да се проиграят с дадения пример с „Излел е
Дельо хайдутин“. Учителят да обърне внимание на учениците върху речника с
непознати/остарели думи при всеки документ, с който започват да работят.
Исторически песни
По преценка на учителя песента за Иван Шишман „Откак се е зора зазорила“
може да бъде поставена за домашна задача в края на часа.
● За кои исторически събития се отнася песента? За поредната битка на
цар Иван Шишман с османските завоеватели.
● Кой предвожда българската войска? Лично цар Иван Шишман.
● Какви сравнения е използвал народният творец, за да представи българската армия? „Пушките им… като честа гора“; „сабите им... като
ясно слънце“; „куршуми им…, като град по поле“.
● Предположете защо изходът от двубоя в песента е различен от историческата действителност.
Сам ги води, мила моя майно льо,
сам цар Иван Шишман.
че разпръсна, мила моя майно льо,
тез грозни татари.
Защото през вековете на чуждо господство са искали да си спомнят как
българския цар е разбил потисниците им; за да помнят, че османците могат
да бъдат победени.
Документ: народната песен „Кралевити Марко и Муса Кеседжия“
● Кои елементи от текста пресъздават Марко като човек със свръхразмери
и свръхсила? Сабята му е девет педи дълга; наметнал е „малко“ кожухче, което е от трийсет мечки скроено, и „мъничко“ калпаче, шито
от дванайсет вълци.
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● Опишете Крали Марко. Той е страховит, свръхвисок. Той има едро
тяло и голяма глава. Той е свръхсилен – може да се бие по цели дни.
Самодивите са му приятелки.
● С чия помощ Марко побеждава Муса Кеседжия? С помощта на Вила
самодива.
● Предположете съвкупен образ на кого се явява Муса. На Османската
империя, на чуждите потисници.
Хайдушки песни
Документ: народна песен „Развивай се, горо ле“
● По кое време на годината започват своите действия хайдутите? По Гергьовден; като дойде пролетта.
● Как се подготвят? Чистят и подготвят оръжията си – пушки и саби.
● Как животът на хайдутите е свързан с гората?
Те получават от нея всичко, което им е нужно за да живеят: тревата им
е постеля; гъбите – хляб; място за спане, храна.
Битови песни
Документ: народна песен „Ранил юнак на нива“
● Как е представено значението на земеделския труд за тогавашните хора?
То е като свещенодействие, като празник, за който човек трябва да се
накичи с най-скъпите неща, които притежава: „с черни лиси биволи, с копринени чулове, с позлатени оглави“.
● Какви сравнения са използвани при описанието на девойката?
Юнакът среща танцуваща девойка, чиито крака са игриви като на млада
кобилка („добра ергеля“), дрехата Ӝ шуми като ураган („полите Ӝ хучаха
като вятър през гора“), а погледът Ӝ е бистър като очите на риба в дълбок
извор („очите Ӝ се стреляха като риба в дълбине“).
Документ: народна песен „Дърво столовато“
● С какъв образ е представено семейството? На дърво с дебел ствол/мощно дърво. Неговите корени са синовете (мъжете); клоните – снахите,
а листата по тях – внуците.
● Как е показана ценността на семейството? Клоните му са до небесата, а
корените – в плодородната земя; Без всеки елемент от семейството
не може да се сътвори нищо толкова могъщо и здраво като дървото
(семейството).
● Този образ използва ли се и днес? Да – представянето на близките в родословно дърво; в поговорки: Човек без дом и семейство е като дърво
без корен.
Работилницата дава изцяло възможност за осъществяване на междупредметна връзка с учебния предмет български език и литература.
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Работата с методическия апарат цели учениците да:
– обогатят езиковата си култура;
– развият умения за работа с различни видове текст;
– разграничават научно от художествено описание;
– развиват техники на четене;
– прилагат умения за правилна употреба на глаголните времена;
– търсят и извличат информация от интернет.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Дава примери за пресъздаване на исторически събития във фолклора.
Съпоставя исторически събития и тяхното пресъздаване във фолклорни
текстове (напр. „Даваш ли даваш, Балканджи Йово“, песни за Крали Марко и
др.).
Търси и подбира информация по зададени показатели за личности, исторически събития и процеси чрез ИКТ.
Дава примери за устойчивост и промени в начина на живот през епохата.
Формира отношение към етичните кодекси и кодекси за поведение, общоприети в различните общества и обществени среди.
Проследява взаимодействието на националната културна идентичност с европейската идентичност.
Урок 36. Селата и селяните
Урокът запознава с живота и бита в българските села в условията на
османското владичество.
Акцентите са върху:
Селото – малкият свят на българите
Задълженията на българските селяни
Българското семейство
Селската община
Селото – малкият свят на българите
В Средните векове и в България огромната част от хората живеят в села.
След османското нашествие те остават в своите селища от бреговете на Черно
и Егейско море и р. Дунав до високите части на Стара планина и Родопите. В
отдавна установените граници на селата са нивите, лозята и градините, обработвани от отделните семейства. Горите, необработваемите терени и водите се
ползват от всички. От природните ресурси на малкия си свят и своя труд селяните се хранят, обличат, правят къщите си и вещите в тях. Появяват се малки
селища на номади и смесени села на християни и мюсюлмани.
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Задълженията на българските селяни
Султанът потвърждава правото на селяните да ползват земите си, но като
ограничени собственици. Те не могат да ги продават. Предават ги в наследство
само на синовете си. Наричат ги бащина. И християни, и мюсюлмани са рая и
плащат многобройни данъци: десятъци от цялата аграрна продукция и парични налози за правото да обработват нивите си. Българите са натоварени и с
джизие. Османската власт непрекъснато увеличава данъците и въвежда нови.
Въпреки тежкия труд българските селяни живеят в бедност дълги векове.
Българското семейство
Българското семейство е от европейски тип. Състои се от съпружеска двойка и родените от нея деца. За българите най-голямата ценност са децата. От
своите родители те научават езика, християнската вяра, бита, трудовия опит,
знанията за природата и хората. Стават българи. Поколение след поколение
българското семейство съхранява българската материална и духовна култура
въпреки чуждата власт.
Селската община
Всички жители на селото са обединени в малка общност, наречена община.
Нейни водачи са свещеникът и възрастните мъже, които контактуват с османската власт. Селската община изисква от всички семейства да спазват християнските вяра, морал и древни обичаи.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– извличат информация от документи (2), (5);
– извличат информация от изображение (6);
– развиват умения за работа с реконструкция (3);
– развиват умения за свързване на текст с изображение (1), (4);
– усвояват нова понятия – десятък, община.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Познава основни характеристики на стопанския и обществен живот в селото и града.
Проследява на карта преселванията от и към българските земи.
Разбира ролята на семейството и рода за съхраняването на народността.
Извлича информация от различни исторически източници за всекидневието
на средновековните хора.
Определя принадлежност към общност въз основа на езика и религията.
Дава примери за устойчивост и промени в начина на живот през епохата.
Описва и обяснява стопански, политически и духовни промени по зададени
показатели
Обяснява основни исторически понятия, с които работи, и може да посочва
примери за тях.
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Отговори към елементите от методическия апарат
(2) Документ: Богатството на българските земи
● Кои прилагателни имена използва авторът, за да опише природните богатства на българските земи? Прекрасно царство; високи планини; широки поля; приятни гори; обилно.
● Какви култури и животни отглеждат българите? Житни храни, вино,
овце, биволи, коне.
(3) Вътрешно обзавеждане на помещението
● Кое е най-важното място в помещението? Огнището.
● Опишете обзавеждането на помещението.
Подът е покрит с черги, мебелите са малка кръгла маса (софра) и дървени
трикраки столчета, на стената има дървени лавици, на които са подредени
керамични и метални съдове.
● За какво служи съдът, отбелязан с буквата А? За получаване на масло от
краве и овче мляко. Нарича се в различни райони на България буталка,
бучка.
(5) Документ: Спахията и подвластното му население
● От какво се оплакват селяните?
Оплакват се от насилията на спахията на селото, който събира данъците
в пари, а не в натура, задължава селяните пет пъти в годината да работят за
него, да му пренасят дърва и събира данъците в по-голям от законовия размер.
● Защо оплакването на селяните е отправено към кадията?
В Османската империя спахията не е господар на селяните и на земята,
защото единственият господар на всички е султанът. Според закона спахията трябва да контролира селяните да обработват земята и да осигуряват
приходи на държавата. Той получава само част от данъците. Спахиите обаче насилват и ограбват селяните. Поради това селските общини често се
оплакват пред кадията, макар и рядко да печелят делата.
(6) „Жени играят хоро“, стенопис
● Опишете облеклото на жените: части, от които се състои, цветове. Облеклото им е от две части: дълга туника и дълга пола на дипли. Някои
жени имат забрадки и престилка. Цветовете на дрехите им са комбинация между сиво, червено и бяло.
● Кой елемент в облеклото показва, че жените са на различна възраст?
Едните носят кърпи на главите си, а други – не.
Отговори на задачите от тетрадката за ученика:
36/1 А) на султана; Б) всички жители; В) В бащината влизат нивите, градините, къщата с двора; Г) за използване на пътя; за преминаване през моста
36/2 Изпълнява творческа задача.
36/3 А) селяните трябва да направят доставки на ечемик, слама, брашно и
сено, дърва и дървени въглища; Б) за пловдивската казарма; В) Властта им е
взела колите и конете, настъпили са студове и те няма как да доставят на място
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определените им доставки; Г) След поражението на османците от християните
при Виена през 1683 г.
Урок 37. Градовете и градския живот
Урокът запознава с облика, икономиката и трудното съжителство на
християни и мюсюлмани в българските градове във вековете на османското
владичество.
Акцентите са върху:
Променените градове
Чаршията и пазарът
Трудното съжителство в градовете
Променените градове
Османците не поддържат крепостните стени и градовете се разпростират
нашироко. В тях се настаняват представители на османската власт и много пришълци от Анадола. В малките градове преобладават българите. Те, както турците, евреите, арменците и циганите, живеят в отделни квартали, обособени
около храмовете им. Кварталната общност отговаря колективно за изплащане
на данъците и изпълнение на нарежданията на властта. Българите общо поддържат своя храм.
Чаршията и пазарът
Разделени по вяра, гражданите работят общо на чаршията. Тя е производственият център на града, в който са занаятчийските работилници и търговските дюкяни. Българските занаятчии обработват метали, дърво, кожи, текстил в
повече от 200 специализирани занаяти. Един ден в седмицата във всички градове се прави пазар, на който граждани и селяни обменят произведените от
тях стоки, за което плащат такса. На пазарите идват търговци от Дубровник
и далечните османски провинции. Безплатната пазарна стока е информацията
за нови данъци, насилия на властта, лечители и свети места. Тя утвърждава в
българите чувството им за обща съдба.
Трудното съжителство в градовете
Политиката на дискриминация на немюсюлманите поддържа в градовете
непрекъснато напрежение. Мюсюлманите демонстрират превъзходството си и
изискват от българите подчинение и покорство. Обвиняват ги в нарушение на
шериата, които завършват със съдебни процеси и смъртни присъди. Разделени
от различните си религии, гражданите се обединяват от общите си професии,
тежките данъци, болестите и грижите за семействата.
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Работата с методическия апарат цели учениците да:
– извличат информация от документи (5), (8);
– описват исторически събития, личности и процеси (3);
– развиват умения за свързване на текст с изображение (1), (2), (4), (6), (7);
– търсят и извличат информация от интернет;
– усвояват нова понятия – чаршия, еснаф, толерантност.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Познава основни характеристики на стопанския и обществения живот в селото и в града.
Описва процесите на ислямизация и техните резултати.
Посочва примери на светци – мъченици за християнската вяра.
Извлича информация от различни исторически източници за всекидневието
на средновековните хора.
Определя принадлежност към общност въз основа на езика и религията.
Описва и обяснява стопански, политически и духовни промени по зададени
показатели.
Обяснява основни исторически понятия, с които работи, и може да посочва
примери за тях.
Отговори към елементите на методическия апарат:
(5) Документ: Описание на град София
● Опишете в тетрадките си града по следните показатели: местоположение,
политически значение, външен облик. Град София е разположен на р. Искър. Той е главен град на България. Сградите му са ниски и дървени.
● Кое от стопанското развитие на града е направило впечатление на автора?
Интензивната търговия, която го превръща в главен търговски център,
където пребивават много дубровнишки търговци.
(8) Документ: Майстори ковачи и железари в Самоков
● Кои от стоките, произведени от българските железари, били за домакинството?
Железни фенери, поставки за софри, ключове и катинари, мелнички за
кафе, гвоздеи, люлки и вили.
● Запишете в тетрадките си сравненията, с които си служи авторът, за да
представи тежкия труд на майсторите ковачи.
Майсторите изваждат от огъня нагорещеното желязо и го поставят
върху наковални, които приличат на туловища на слон. Удрят с чукове, огромни като биволски глави, и разтърсват земята и небето.
Отговори на задачите от тетрадката за ученика:
37/1 А) ХVІ в.; Б) Търсене на място за по-добра прехрана/работа; В) българи, гърци, сърби, власи, евреи, турци, като преобладаващи са българите; Г)
сребро и злато; Д) За правилен се смята всеки отговор, вярно назоваващ тради-
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ционен празник за мюсюлмани и евреи, както и православни християни, каквито са всички останали от споменатите народи.
37/2 А), В), Г)
37/3 Отговор на въпроса „В какви условия българите съхранявали християнската си вяра?“ А) Османската държава в продължение на векове принуждавала християните да сменят вярата си, като избирала млади момчета чрез „кръвен данък“, оказвала натиск върху най-представителните и влиятелни българи
и др.; Б) Трудното съжителство в градовете било породено от неравностойното
положение на мюсюлмани и немюсюлмани в империята. Там българите най-вече чувствали презрението, с което гледали на тях мюсюлманите, и още повече
им тежали наложените забрани; В) Например софийският занаятчия Георги.
Той бил красив и начетен 18-годишен златар. Възхитени от външността и уменията му, османците решили да го обърнат в своята вяра. След като три пъти
го изправяли на съд и той не се отказал от вярата си, през 1515 г. го хвърлили в
огъня. Православната църква го провъзгласила за светец – мъченик за вярата;
Г) Въпреки това откривали пътя към толерантността. За това им помагали общата работа и общите житейски проблеми.
Урок 38. Съпротивата на българите срещу османската власт
Урокът запознава с борбите на българите срещу османската власт през
първите три века на чуждото владичество.
Акцентите са върху:
Трудности пред българската съпротива
Хайдутите
Първото Търновско въстание
Големият бунт на българите
Трудностите пред българската съпротива
Османското настъпление на Запад все повече отдалечава българите от европейския свят. Земите ни се оказват в непосредствена близост до имперската столица Истанбул. Без оръжие и военна организация, по различни начини
българите се съпротивляват на имперския данъчен натиск. Укриват добивите
от земеделската си продукция, напускат селата, понякога се вдигат на бунт и
отказват да плащат данъци.
Хайдутите
Смели български мъже напускат селата и с оръжие в ръце се борят с чуждата
власт и нейните представители. Хайдутите се организират в малки и подвижни
дружини, които действат от ранна пролет до късна есен. Нападат малки военни
части, кервани, села и градчета. Наказват османски чиновници и спахии, които
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насилват раята. Народът ги закриля. През зимата ги крие в селата и подпомага
действията им. Те не си поставят освободителни цели, но дестабилизират чуждата власт. Империята не може да се справи с хайдушкото движение векове наред. За християнските Ӝ поданици хайдутите са защитници и герои, чиито дела
се възпяват в песни и предания.
Първото Търновско въстание
Избухва в старата българска столица Търново през 1598 г., по време на
поредната война между Османската и Австрийската империя. Войските на
влашкия княз Михаил Храбри, съюзник на австрийците, преминава р. Дунав
и достигат София. Ясно е, че мюсюлманската империя е слаба, и българите се
вдигат на въстание, за да отхвърлят властта Ӝ. Организаторите му са търновският митрополит Дионисий Рали, дубровнишкият търговец Павел Джорджич
и видният гражданин на Никопол Теодор Балина. Те организират свещениците и гражданите на Търново и Никопол и жителите на старопланинските села.
Един от търновските жители, смятан за наследник на Шишмановци, е обявен за
български цар. Очакват помощ от австрийския император, но неговите военни
планове не съвпадат с целите на българите. Османски военни части потушават
въстанието, а въстаниците търсят спасение във Влашко.
Големият бунт на българите
В края на ХVІІ в. обединените сили на Австрия, Полша и Венеция, към които се присъединява и Русия, разгромяват султанската армия под стените на
Виена. С бърз марш австрийците навлизат в османските владения и достигат
околностите на София. С надеждата за близък край на чуждото иго за четири
години българите се вдигат на три въстания. Второто Търновско въстание избухва през 1686 г. Жителите на града отново обявяват за български цар един
свой съгражданин и се затварят в крепостта, но не могат да устоят на многобройните османски войски. Тръгват към София и към тях се присъединяват
старопланинските селяни, но в последвалото сражение са разгромени.
Две години по-късно, през 1688 г., срещу чуждата власт се вдигат жителите на
Чипровец и околните му селища. Някои от тях са участвали в австрийската войска
и имат военен опит. Мъжете се организират в бойни отряди и минават в настъпление. Превземат Кутловица (дн. Монтана) и се отправят към Видин, за да се срещнат с австрийската армия. Нейните планове обаче са променени и тя се насочва към
Кюстендил. Войските на унгарския граф Имре Тьокьоли нахлуват и разоряват града. Жителите му бягат във Влашко и по-късно се заселват в Банат и Трансилвания.
През следващата 1689 г. бунтът обхваща югозападните български земи.
Водачът му Карпош е известен хайдушки вожд. Към него се присъединяват
множество хайдушки чети. Изплашените мюсюлмани бягат и районът между
Кюстендил и Скопие се оказва „свободна зона“. Карпош се обявява за неин
владетел. Но австрийците са принудени да напуснат българските земи. В тях
нахлуват татари, които разрушават селищата, избиват мъжете и вземат в плен
10. Книга за учителя по история и цивилизации за 6. клас – Е. Михайлова и др.
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жените. Християните отново търсят спасение извън българските предели и се
преселват в Австрия.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– извличат информация от документи (6), (9), (13);
– извличат информация от изображения (2), (3), (4), (11);
– описват исторически събития, личности и процеси (5);
– развиват умения за свързване на текст с изображение (1), (7), (8), (12);
– се ориентират по карта (10);
– търсят и извличат информация от интернет;
– работят с линия на времето;
– усвояват нова понятия – хайдутин.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Представя съпротивителните действия на българите срещу османската
власт.
Проследява на карта преселванията от и към българските земи.
Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на исторически събития.
Извлича информация от писмени документи, карти, изображения, схеми.
Отговори към елементите на методическия апарат
(2 – 3) Спахия и еничарин, гравюри
● По какво се отличава спахията от еничарина? Спахията е конник, а еничаринът е пехотинец.
● Опишете облеклото и въоръжението им.
Еничарската униформа е от син вълнен плат, с тесен панталон, дълга до
коленете риза и горна дреха до глезените На главата си еничаринът носи
синя шапка, към която е прикачена дълга памучна ивица. Въоръжен е със сабя
и пушка. И дрехите, и оръжието си получава от султана. Спахията е облечен в потури и обикновена риза. На главата си носи чалма. Въоръжен е със
сабя и копие. И дрехите, и оръжието си осигурява сам.
(6) Документ: Първото Търновско въстание
● Кои са водачите на въстанието и от кои обществени среди произлизат?
Търновският архиепископ Дионисий Рали, дубровнишкият търговец Павел Джорджич и видният никополски гражданин Теодор Балина. Произхождат от гражданските среди и духовенството.
● Към кои българи е насочено най-вече вниманието на водачите?
Към православните свещеници, видните граждани и жителите на селата, разположени по проходите на Стара планина.
● Какви били целите на въстанието? Възстановяване на българското
царство.
● Проучете кои българи в селата през ХV – ХVІІ в. имали пушки?
Жителите на т.нар. „дервентджийски села“, разположени в планински-
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те проходи, които осигуряват безопасното движение на пътниците.
(9) Документ: Един въстаник разказва
● Кое събитие довело до разгрома на въстанието? Промяната на австрийската тактика и съсредоточаването Ӝ на югозапад.
● Къде се преселват българите след Чипровското въстание? Във Влашко,
откъдето се заселват в Банат и Трансилвания.
● Докажете, че информацията е достоверна. Написана е от чипровчанина
Иван Владиславов, лично участвал във въстанието.
(11) Сражение между османски и християнски войски при Виена, гравюра
● Коя част от военната сила на султана участва в сражението? Еничарите.
● Опишете облеклото и въоръжението на австрийските войници. Те са
въоръжени с дълги копия, саби и пушки – огнестрелно оръжие; малка
броня защитава само гърдите им; имат и олекотен шлем – това ги
прави по-подвижни.
(13) Документ: Потушаване на въстанието на Карпош
● Кой заловил Карпош и каква била съдбата му? Заловен е от татари и е
убит в Скопие.
● Защо според вас било проявено различно отношение към пленниците?
Пленниците са оставяни живи, защото са продавани като роби в цялата
османска държава.
Отговори на задачите от тетрадката за ученика:
38/1 А), В), Д), Е)
38/2 Изпълнява творческа задача, но може да работи по модел от изображението в урока.
38/3 Направи характеристика на хайдутите:
А) Първите сведения за хайдути по българските земи са от 1454 г.; Б) Хайдути ставали хора, които искали да си отмъстят на чуждата власт за причинено зло
на тях или тяхното семейство. Хайдутите нападали военни отряди, тежки кервани, села и градчета. Раздавали правосъдие от името на безправните българи.
Наказвали османски войници и чиновници, но и онези българи, които унижавали
бедните; В) Хайдутите били организирани в малки дружини и лесно се придвижвали. Участието в хайдушка чета било личен избор, но подчинението на войводата Ӝ било задължително. Хайдутите действали през лятото – от Гергьовден до
Димитровден, а през зимата се разпръсквали по селата; Г) Властта не можела да
се справи с хайдутите. Хайдушки чети действали до края на османската власт
в българските земи. Те нямали освободителни цели, но успешните им акции из
целия Балкански полуостров правели нестабилна чуждата власт. За християните
хайдутите били герои и те ги подкрепяли и възпявали в стотици песни.
38/4 А) като произшествие; Б) Варна и Созопол; В) Бил събран извънреден
„кръвен данък“ На жителите на крайдунавските селища били наложени извънредни доставки на дървен материал; Г) Победата на християнските сили била
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първият знак за края на османската мощ. През ХVІІ в. империята преживяла
дълга поредица от политически, военни, обществени и стопански кризи.
38/5
Година Въстание
Територия Организа- Цели
Последици
тори
1598
Първо Тър- Никопол,
възстаноВъстанията
новско въс- Търново
вяване на
на българитание
и околбългарската те не завърността
държава
шили с успех. Те били
1686
Второ Тър- Търново
Ростислав възстанопотушени от
новско въс- и околСтратими- вяване на
тание
ността
рович
българската османците.
Хиляди
държава
българи
1688
Чипровско СевероГеорги Пея- освобожслед това
въстание
западна
чевич,
дение на
България – Богдан Ма- земите им с потърсили
Чипровец и ринов,
помощта на убежище и
съседните
Михаил и
австрийска- се преселили на север
селища
Иван
та армия
от р. Дунав.
Станисла1689

Въстание на Македония
Карпош

вови
войводата
Карпош

възстановяване на
българската
държава

38/6 А) Северна България, около Търново, Чипровец и в Македония. Това
са по-отдалечени от османската столица български земи. Северозападните
български земи са разположени по-близо до настъплението на австрийските
войски; Б) На север от р. Дунав – във Влашко, а оттам – в Банат, Молдова и
Бесарабия; В) Румъния, Молдова и Украйна.
Урок 39. Православната вяра и културното наследство
Урокът запознава с религиозния живот на българите в условията на османското владичество и неговото значение за съхраняването на културното ни наследство.
Основните акценти са:
Свещеници и миряни
Българските манастири
Съхраненото културно наследство
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Свещеници и миряни
След заточението на Патриарх Евтимий Търновската патриаршия е ликвидирана. Свещениците и монасите остават единствените духовни водачи на
православните миряни. Те поучават, напътстват и учат на словото Божие поколения българи в селата и градовете. Миряните им отговарят с огромна почит и
уважение.
Българските манастири
През ХV в. българите започват да възстановяват разграбените и разрушени
манастири. Примерът на монашеското братство на Рилския манастир е последван във всички български краища. За българите поддържането на манастирските обители е свещен дълг. Те посещават и даряват близки и далечни манастири,
в които намират вяра, надежда и облекчение в трудния си живот.
Съхраненото културно наследство
Манастирите продължават мисията си на образователни центрове. В тях се
учат на четмо и писмо много поколения духовници и миряни. Съхраняват се
творбите на средновековните ни книжовници. Монаси и миряни ги преписват
в нови сборници, за да бъдат известни и на бъдещите българи. През ХVІ в. се
появява нов вид творби – жития на светци – мъченици за вяра. Те разказват за
подвига на български християни, предпочели смъртта пред измяната на Христовата вяра.
Работата с методическия апарат цели учениците да:
– описват исторически събития, личности и процеси (4), (7);
– развиват умения за свързване на текст с изображение (1), (2), (3), (5), (6),
(6);
– усвояват знания за българското художествено наследство в периода VІІ
– ХVІІ в.;
– придобиват активно отношение за опазване на паметниците на миналото;
– формират на трайни представи за средновековни паметници;
– търсят и извличат информация от интернет.
Компетентности като очаквани резултати от обучението:
Разбира ролята на християнската религия за съхраняване на българската
народност.
Обяснява по зададени показатели ролята на манастирите за съхраняване на
българския народ през ХV – ХVІІ в.
Установява асинхронност между българското и европейското културно
развитие.
Търси и подбира информация по зададени показатели чрез ИКТ за исторически личности и центрове на българската култура през ХV – ХVІІ в.
Определя принадлежност към общност въз основа на езика и религията.
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Описва и обяснява стопански, политически и духовни промени по зададени
показатели.
Отговори на задачите от тетрадката за ученика:
39/1 Матей Граматик; Поп Пейо; Владислав Граматик; Константин Костенечки
39/2 Б), В), Д)
39/3 вертикално: 1. молитва; 3. стенопис; 5. житие; хоризонтално: 2. часослов; 4. ктитор; 5. зограф; 6. евангелие
Отговори на задачите от „Работя самостоятелно“, раздел ІV
1. султан – титла на владетеля на Османската империя; спахии – войници от
османската конница, на които султанът давал земя, от чиито приходи се издържали, докато му служат; еничари – войници от османската пехота, набирани от
християнското население чрез т.нар. „кръвен данък“ и преминали през специално обучение; рая – всички поданици на султана независимо от своята вяра
и произход, които плащат данъци; толерантност – проява на търпимост към
различен начин на живот, поведение, обичаи, чувства, мнения, идеи, религия;
дискриминация – ограничаване или лишаване от права на даден човек или група хора по някакъв признак: раса, народност, религия, пол и др.
2. 1. То е създадено в храма „Рождество Христово“ в с. Арбанаси (до Велико
Търново) през ХVІІ в.; 2. Изобразен е овчар – млад мъж с дълга коса, има голяма бяла шапка. Облечен е с дълга до коленете червена туника, с бели панталони
по краката и високи обувки. Той пасе стадо от овце, сред които има и кози. Развлича се, като свири на кавал/дълга свирка; 3. Един от поминъците на българите
било скотовъдството, като се отглеждали овце и кози.
3. 1.1 – Банат; 2 – Трансилвания; 3 – Бесарабия; 2. В оранжево – Второ Търновско въстание и Чипровско въстание, а в зелено – въстанието на Карпош; 3.
На австрийските войски.
4. „Каква е ролята на християнската вяра за съхраняване на българската народност?“ 1. Със светото кръщение новородените българчета ставали християни. Родителите им предавали трудовия опит, българския начин на живот, бит,
морал, знание за природата. В семейството те се учели на молитвите, правилата
на християнското поведение, представите за добро и зло, за грях и опрощение.
Така семействата предавали от поколение на поколение българската материална и духовна култура; 2. Действителните религиозни водачи на българите
били техните собствени свещеници, към които се отнасяли с дълбоко уважение.
Мнозина от тях започнали да възстановяват разграбените храмове и да проповядват словото Божие. За българите даренията и трудът за църквите и манастирите били свято дело; 3. Новите български светци – мъченици, св. Георги Нови
Софийски и св. Никола Нови Софийски били пример за християните как дори
и да страдат, не трябва да се отказват от Бог; 4. Манастирите и при чуждата
власт продължили своята мисия на средища на образованието и книжовността.
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В килийните им училища се учели поколения свещеници и миряни, подготвяли
се зографи, съхранявали се молитвените песнопения. В манастирските библиотеки се пазели творбите на старобългарските книжовници, преписвали се, за да
ги запазят за следващите поколения
Отговори на задачите от тест обобщение на раздел ІV от тетрадката
за ученика:
1
2
3
4
5
Г)
Б)
А)
В)
Г)
6. А) еснаф – професионална организация на занаятчиите от една професия,
която защитавала интересите на своите членове; Б) община – малка общност,
която включвала всички български семейства в едно селище; най-влиятелните
жители в нея представлявали всички пред османската власт; В) толерантност –
проява на търпимост към различен начин на живот, поведение, обичаи, чувства,
мнения, идеи, религия
7. А) Кои български земи не са засегнати от въстанически действия? Добруджа и Тракия/Южна България. Б) Видин, Ниш, Скопие; В) С Влашко, която е
васал на Османската империя; Г) 1. Банат; 2. Бесарабия
Отговори на задачите от теста за годишен преговор от тетрадката за
ученика:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
В)
Б)
Г)
Г)
А)
В)
Б)
А)
В)
Г)
11 А) буржоа – гражданин, градски жител; Б) варвари – обръщение на римляните към всички народи, чийто език не разбирали и които не принадлежали на
тяхната култура; В) патриарх – най-високата духовна длъжност в Християнската църква на Изток; Г) дискриминация – ограничаване или лишаване от права
на даден човек или група хора по някакъв признак: раса, народност, религия,
пол и др.
12 А) Юстиниан І Велики; Б) Крум; В) Карл Велики; Г) Борис І; Д) Уилям
І Завоевателя
13 Ранно – А), Г), Е/Е), Г), А); Същинско – Б); Д); Късно – В)
14 – А) Боянската църква край София; Б) Храмът „Св. София“ в Истанбул;
В) Катедралата „Санта Мария дел Фиоре“ във Флоренция
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ИСТОРИЯТА ПРЕЗ ПОГЛЕДА
НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ
Историята започва оттук...
Спомените избледняват и във всички случаи нашите спомени ще умрат и
угаснат заедно с нас. Кой от тримата ми сина и двете дъщери таи в паметта си
разказите ни за великите години, в които България отекваше от нашите мечове
и победни възгласи? – Никой. Или почти никой.
Тези спомени не трябва да изчезват. Не трябва онези, които през вековете
ще носят името Булгаро, да не знаят чудните и славни дни, преживени от родоначалниците им. Ще им ги разкажа – искрено и честно, както човек разказва на
себе си, без разкрасяване и без изопачаване – и ще ги скрепя върху хартия. После ще затворя листовете в метална кутия и ще ги зазидам в стената на дома ни.
Нека след сто или след петстотин години някой потомък на Калина и Теодоро
Булгаро ги намери, нека ги прочете и изрече присъдата си над нас, прародителите му. И тогава нека да се срами или гордее, че носи името Булгаро.
(По „Наричаха ме Желязната ръка“, Цончо Родев)
Хан Аспарух
Бях от малцината, които от дълго знаеха, че Аспарух се кани да преплува завинаги оттатък, а все не ми се вярваше, че решението му ще бъде окончателно.
Затуй ми стана страшно, когато слушах речта Аспарухова, висока и отчетлива:
– Народе! – гръмко започна ханът. – Днес аз за винаги преминавам Дунава!
Ако нямате сърце да последвате своя хан, останете си край водите из тресавищата. Но помнете последната ми дума: Народ без държава е обречен да изчезне! Искате ли децата ви да живеят така, както са живели нашите бащи във
Велика България, трябва да отвоюваме топла, плодородна и богата на камък
земя! Имаме сили да го сторим! Аз реших, сега решете вие! Седем дни и седем
нощи ще чакам на отвъдния бряг...
В настръхналата тишина хан Аспарух яхна коня си. На шестото утро някой
извика:
– Ювиги, идат!
Българската конница нагази Дунава. Това бе зрелище, трудно за описване!...
Не бях помислял, че до ден конният народ ще набъка в реката тъй, та вълните
да прелеят над ръба Ӝ – гръб до гръб плаваха българските коне, блъскаха се
малките салове от сплетен върбалак. Дунавът вреше и кипеше...
Погледнах ли хан Аспарух, не го познах – беше се преобразил. Оприличих
господаря си на римски пълководец, който преди миг е осъзнал триумфа си:
подмладен, видимо честит, той напътстваше с широки движения нелесната работа по преминаването. А народът се стараеше да следва заповедите му и да
внесе ред в неудържимото течение на вода, хора, животни...
Счини ми се, че течеше пълноводно българското бъдеще.
(По „Предречено от Пагане“, Вера Мутафчиева)
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Плиска
Столицата на българското ханство бе обградена с трудно превземаемо укрепление – още от времето на хан Аспарух бе издълбан дълбок и стръмен ров,
а пръстта от него бе насипана от вътрешната страна, така че до рова се образуваше един висок около шест-седем човешки ръста вал. Върху площадката на
насипа здрави и забити на гъсто в земята дървета образуваха силно прикритие
за защитниците. На всяка от четирите стени на рова имаше по една яка порта
с бойни стражеви кули и подвижен мост над изкопа. Вечер стражите вдигаха
моста и тогава никой – ни човек, ни дявол – не можеше да проникне в крепостта.
Самата столица се състоеше от Външен и Вътрешен град.
Вътрешният град се намираше приблизително в средата на Външния. Делеше ги здрава крепостна стена – дебела и висока, изградена от грамадни камъни.
Във Вътрешния град живееха ханът и най-приближените му боляри. Ханът разполагаше с два двореца. Единият, наречен „Голям дворец“, бе представителната
сграда на държавата – в него на целия долен етаж бе просторната тронна зала,
дълга повече от 40 крачки. В единия Ӝ край върху малък подиум стоеше обкованият със злато трон на хана; на горния етаж бяха залите за пиршества и съвети,
стаите на държавните служители.
Хановете обитаваха Малкия дворец. Ограден с една последна защитна стена, Малкият дворец всъщност се състоеше от множество сгради. Удобното и
голямо жилище на хана, издигнато на три ката, с красиви сводове и чардаци,
отвън имаше трудно изброими помещения: освен покоите на хана и неговата
жена тук се намираха прохладни и сенчести стаи за лятото, топли зимни стаи,
които по хитроумен начин се загряваха от скрити пещи и отоплителни канали
под тънката каменна настилка, трапезни стаи и кухни, жилища за многобройните слуги и прислужници, бани и съблекални. Вътре в оградата на Малкия
дворец бяха разположени още храмът на Тангра, водохранилище и складове,
жилища за многобройната стража и слуги. Освен двата двореца във Вътрешния
град бяха и къщите на великите боляри.
Четири здраво укрепени порти съединяваха Вътрешния с Външния град. Те
имаха отвън желязна решетка, която се вдигаше и спускаше отвесно, и отвътре
– втора врата, от дебело дъбово дърво, обковано с желязо.
Всъщност Външния град далеч не приличаше на истински град. Той съвсем
не бе плътно изпълнен с къщи, дворове и улици, а се състоеше от отделни малки
селища, по-близо или по-далече едно от друго, с празни места, сипеи или ливади помежду им.
Излезеше ли от източната порта на Вътрешния град, човек се озоваваше
в селището на богатите жители. Те имаха хубави, изградени с камък и дърво
къщи, на един или два етажа, с просторни дворове. В южната част на Външния
град бяха търговците и занаятчиите.
(По „Черният конник“, Цончо Родев)
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Хан Тервел под стените на Константинопол
Тервел беше изпълнил задължението си. Оставаше императорът да му даде
обещаното. Топлият южняк развяваше знамената на славянските пешаци, конските опашки върху пиките на българските конници, които преминаваха в тържествено шествие пред площадките, извисени за двата престола върху едно
поле извън Константинопол. Крепостните стени бяха почернели от народ, който махаше с ръце и поздравяваше кесар Тервел, облечен с царско наметало,
седнал редом до василевса и равен нему по чин.
Кесар Тервел бавно се изправи и излезе на полето. Сложи на земята бойния
си щит, заби до него камшика си за езда. Императорът заповяда да го покрият
с купчина жълтици до върха на камшика. После кесарят начерта с копието си
кръг, заби го в средата му и Юстиниан нареди да натрупат в очертания кръг до
върха на копието куп златотъкани платове и копринени дрехи. Най-сетне всеки
войник получи правото да загребе от ковчези по една шепа злато с десницата си
и толкова сребро с лявата си ръка.
Първото условие беше изпълнено. Юстиниан изпълни и второто, като отстъпи на Тервел загорските земи.
(По „Седмият грях“, Фани Попова-Мутафова)
Княз Борис І и учениците на Кирил и Методий
Задъхан конник спря на прага.
– Пристигат гости! Изпраща ги управителят на Белград! Люде на отец Методий!
Борис-Михаил бавно се изправи, бледен, с яко стиснати челюсти. Очите му
святкаха, както в ранната му младост. Дръзко и смело. Той не беше сбъркал.
Бе издържал докрай. Бе дочакал това, за което се беше борил. Една вяра, един
език, една книжнина щяха да споят за вечни времена племената в държавата му
в един народ.
С тръпнеща десница князът пое ръката на странника Климент, който му носеше тази светла надежда. И Борис-Михаил щеше да направи всичко, за да му
помогне. Това, което солунските проповедници не бяха успели да постигнат
във Великоморавия, щяха да го сторят в българските земи.
Погледът на Борис се спря с умиление и обич връз лицето на странника,
когото помнеше като невръстен юноша още от дните на лъчезарната младост,
а сега виждаше като мъж с побелели коси и сухо, изрязано с дълбоки бръчки
лице. Само зениците на Климент гледаха все тъй дълбоко и устремено напред,
под огромното чело, събрали много мъдрост и човешки опит.
Князът на словото също отправи поглед към владетеля на българите. И Борис се беше променил. Това не беше оня млад и буен здравеняк с три дълги
плитки на тила и черни, спуснати от двете страни на устата мустаци, ярко изпъкващи върху бледото му като восък голобрадо лице. Пред него стоеше прегърбен мъдър старец с посребрели коси, които обкръжаваха главата му като
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ореол. Християнският княз Михаил бе запазил само сурово извитите като лък
уста на езичника, гордо изправеното чело, наследените от Крумовия род скули,
подчертани от хлътналите бузи. Блага усмивка смекчаваше остротата на погледа, който можеше да става студен и безмилостен, когато трябваше да се вземат
съдбовни решения за бъдещето на държавата.
И в тази усмивка Климент и Наум намериха наградата за всички преживени
изпитания и тегла. Бурята ги бе изхвърлила на жадувания спасителен бряг.
(По „Седмият грях“, Фани Попова-Мутафова)
Преслав
Щом превали височината, пред очите му се разкри такава гледка, че Радан
изпусна торбичката си, приседна на земята и захласнато се взря нататък. Когато се посъвзе от първото смайване, той огледа по-подробно крепостта. Тя беше
почти четвъртита, с прави стени, само източната стена, която опираше в реката,
следваше завоя на Тича. Стените на крепостта бяха построени от големи дялани блокове бял камък и бяха невиждано високи, може да имаха осем или десет
човешки ръста. Няколко обковани в желязо порти отвеждаха към вътрешността
на крепостта. Зад защитните зъбери имаше равна площадка, защото се виждаха
тук-там воини с метални ризници на гърдите, с блестящи шлемове на главите, с
копие в едната и щит в другата ръка, които бавно крачеха нагоре-надолу.
От височината, на която се намираше, момъкът можеше да надникне отвъд
крепостната стена. Зад нея, разпилени в безпорядък, се виждаха малки и големи
къщи, просторни сгради, някои от които му приличаха на манастири, други –
на големи занаятчийски работилници. Църкви издигаха предизвикателно към
небето своите високи кубета. А в самата среда се намираше втора, вътрешна
крепост, пак бяла и пак с големи стени. И Радан се досети – навярно там живееше царят. Той отмина нататък, захласнат в чудната красота на престолния
град. А имаше на какво да се диви момчето. То не снемаше очи от разкошните
домове на боилите, повечето двуетажни и с майсторски изгравирани дървени
чардаци, из които шетаха и ситнеха с бърза крачка безброй слуги. Държавните
сгради, всяка една от които събираше под покрива си повече хора от цялото му
село, го смайваха със своите размери и той се питаше дали това, което вижда,
е действителност, или сън.
(По „Отгласи“, Дончо Цончев)
Битката при р. Ахелой
Не само ние се готвехме за голямото, решително преборване с империята –
ромеите също правеха приготовления. Никога досега Византия не беше изпращала срещу нас такава многобройна и добре въоръжена войска. Предвождаше
я магистър Лъв Фока. Но както е казано, времето не чака човека, човек чака
времето. Тъй и предводителят Симеон – той изчака времето да му подскаже как
да постъпи.
Двете войски се установиха на лагер в полето край Анхиало.

155

Денят 20 август 917 г. започна с отслужването на тържествен молебен. Първосвещеникът изнесе животворния Господен кръст и го вдигна високо, за да се
вижда отдалеч. Около кръста на утринното слънце лъщяха хоругви с ликовете
на светците – воини. От голяма икона Богородица – предводителка на воините
и на всички тръгнали на път, гледаше с големи тъжни очи.
– Господи, Боже наш! Колко е величествено твоето име по цялата земя! Помогни на българската християнска войска!
Князът се кръстеше с широки бавни движения и очите му се обръщаха нагоре към безкрайното синьо небе. Той се обърна към войската си с думите:
– Сега всеки от вас е воин и войвода! С Бога напред!
И загърмяха барабаните. Кавханът Тодор поведе конниците в настъпление.
От височината, като задържаше с усилие жребеца да не тръгне надолу по склона, князът гледаше как се разгръща конния отряд – дружина по дружина.
– И пешаците! – нареди князът.
Двата пеши отряда изпъплиха от доловете, наредиха се в дълги редици и
тръгнаха след конницата. Вече се чуваха виковете на нападащите българи. Боят
беше жесток – на конници с конници, на пешаци с пешаци, – защото българските пешаци заеха място в центъра на бойния ред и сега всичко беше по правилата
на ромейското бойно изкуство. Ето, ромеите започват да отблъскват назад българите – стъпка по стъпка, крачка по крачка!
Настъпваше ромейската тежка пехота. Българските конници обърнаха гръб
и намериха проходи между пешите дружини. Започна да се оттегля бавно и
българската пехота. Цялата ромейска войска тръгна напред...
Изведнъж ромеите се натъкнаха на вълчи ями. Първите конници хлътнаха
в замаскираните отгоре ями, сред които стърчаха колове с изострени върхове.
Но ромеите не можеше да спрат конете си – все нови и нови редици изчезваха в
ямите. Викове, конски хрип, цвилене – всичко се смеси в ужасния тътен на боя.
В това време долетя кавханът, скочи в движение, преви коляно:
–Велики господарю, победихме! Малцина се изплъзнаха и сега бягат към
Месемврия!
– Да! – хрипкаво рече Симеон. – Такава сеч от векове не е била. Ще се запомни името на тази малка рекичка Ахелой.
(По „Цар Симеон“, Димитър Мантов)
Богомилът
В средата на кръга се бе изправил висок поп с избеляла от слънцето шаячна
дреха. Никой не би могъл да определи годините му – изглеждаше и на двадесет,
и на шестдесет. На брадата му нямаше бял косъм, но хиляди бръчки браздяха
лицето му. Пред него на кръгла масичка имаше само един хляб и нито кръст,
нито икони, нито друго. Гласът му, дълбок и плътен, се лееше на вълни над
главите.
– ...и нещастия безконечни ходят по людете. Селяните превиват гръб от тъм-
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но до тъмно за господарска угода. Богатите тлъстеят, а сиромасите гинат като
мухи, защото Бог е вдигнал благата си ръка от тях. Като зла орисия са се струпали над главите им страдания и скърби.
Бабичките, пък и някои от младите, изтриха очи и се закръстиха бързо. Като
ги забеляза, богомилът взе да мята светкавици.
– Да, ето защо Господ ви е оставил на Сатаната. Кръстите се, нали? А кръстът е най-позорното нещо, което са измислили хората, за да го обидят. На него
разпънаха любимия му ангел и син Исуса, а вие се кръстите и после искате да
ви обича и закриля!
Всички потрепереха от заплахата, която се излъчваше не само от думите, но
и от цялото същество на богомила.
– Но вие не сте виновни. Заблудени слепи сте вие и вашите грехове ще
паднат върху онези, които се наричат православни и Божи служители, а ви
мамят и предали душите на Дявола, се грижат само за тленното си тяло. Пълнят ви главите с хиляди измислени от тях молитви. Карат ви да се кланяте на
разни нечестиви икони, да слушате опяванията им, да се кръстите. И вие ги
слушате! Но Исус ще ви потърси сметка, когато дойде пак на земята да съди
живите по делата им. Защото борбата между доброто и злото, между Исус и
Сатаната, ще свърши скоро. Исус ще победи и ще прати завинаги в ада и Сатаната, и слугите му.
(По „Наричаха ме Желязната ръка“, Цончо Родев)
Битката при Траянови врата
Ромейската войска, която се биеше с гръб към лагера си, почна да се огъва
като огромен лък, опънат от ръка на великан – двете крила се отдръпваха назад,
трептяха, пращяха и всеки миг можеха да се прекършат. Ала лъкът издържа.
Той се изви толкова, че заприлича на обръч... Сега ромеите се биеха в кръг, в
чиято среда се намираше могилата с императора и военачалниците.
Самуил разбра, че битката е спечелена. Без шум и викове, без блясък той
отиваше да влезе в битката – както отиваха хилядите безименни воини, както
ручеят се влива в широката река.
Василий стоеше сред тълпата военачалници, все тъй неподвижен като камък. И пак неговото страшно лице не изразяваше нищо.
Императорът гледаше битката. Струваше му се, че около него ври някакъв
адски котел и човешките лица, ръце и тела кипят, подхвърляни от заклокочилата вода, заедно с мечовете, копията и брадвите...
Приживе императорът беше попаднал в ада. И той затвори очи.
Войската му беше разкъсана на малки отряди, заградени от многобройно
по-силни български дружини. Блестящите ромейски войски, поведени преди
седмици от императора, за да смажат и поставят на колене българите войски,
под чиито крака се гънеше земята, а вдигнатите облаци прах затъмняваха слънцето – тия войски не съществуваха вече.
(По „Сказание за времето на Самуила“, Антон Дончев)

157

Цар Калоян
Тронната зала беше безлюдна и студена. В голямото мраморно огнище до
двукрилата врата горяха няколко дъбови цепеници и се мъчеха с топлия си дъх
да прогонят сковаващия мраз.
Двете редици колони, наредени като стражници, сякаш пазеха с каменните
си тела царския трон. А по северната страна на залата пъстрееха стенописи –
Аспарух, Крум, Симеон. Зад тях – неизброимите войски, които бяха спечелили
победните битки. Не само скиптри и корони беше нарисувал образописецът.
Виждаха се здрави десници, стиснали мечове за бой, аленееха воински знамена,
проблясваха върховете на дълги копия.
Вратата в дъното се отвори и четирима телохранители застанаха с копия в
ръце от двете Ӝ страни. Калоян прекрачи прага, огледа бързо залата и тръгна
към огнището.
Бръснатото му, малко продълговато лице изпъкваше в полумрака със строгите си черти. Леко издадените ъгловати скули като че ли още повече опъваха
мургавата кожа. Краищата на дългите тънки мустаци скриваха ъгълчетата на
свитите му устни. Черните коси свободно падаха по раменете, а широките мускулести гърди и крепките плещи личаха и под пурпурната му мантия.
У него всичко бе премерено и нищо не надвишаваше мярката – и правилните
черти на лицето, и тънките извивки на носа, и походката му, лека и гъвкава. Гъсти смолисти вежди надвисваха над черните му очи, а между веждите му личаха
три отвесни бръчки.
Той наскоро навършил тридесет години.
(По „Цар Калоян“, Димитър Мантов)
Разгромът на кръстоносците при Одрин
Конните български дружини се нареждат от трите страни на обградената
императорска войска и започват бавно да я изтласкват на север...
Българските пешаци отделят една след друга цели рицарски свити, обграждат ги и ги избиват човек по човек. Най-напред се справят със слугите и пажовете, защото те помагат на своите господари и без тях рицарят е по-беззащитен.
После едно ласо или един прът с желязна кука на края.
Десетки благородници падат в плен.
Императорът дръпва коня си назад, за да си отдъхне. Епископ Пиер дьо Битлеем притичва до императора и протяга към него ръце:
– В името на Христа, напуснете сражението! Вие сте не само рицар, но и
император! Вие сте надеждата на светия отец!
– Да, аз съм император! Цял свят ще ми се смее, ако дори се опитам да побягна. Аз покорих най-голямата крепост в света... А докато съм жив... ще се бия
като ранен лъв. Като лъва, който виждате на моя герб!
Пак запяват свещениците, но сега те наред с кръстовете държат и мечове,
взети от бойното поле, и чакат кога ще дойде и техния ред.
Най-сетне Калоян успява да се изплъзне от телопазителите си и да се хвър-
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ли напред. Първият попаднал под меча му се смъква от коня си като отсечено
дърво.
Само стотина крачки делят рицарите от високата тръстика, която покрива
блатото. Само петдесет крачки... Десет крачки...
Първи духовниците навлизат в лепкавата кал.
– Назад! Назад! – отчаяно вика епископ Пиер дьо Битлеем.
Но вече няма къде да отидат. В блатото изчезват последните останки от рицарската войска.
(По „Цар Калоян“, Димитър Мантов)
Търновград
В далечината израсна гора от бойници и кубета. Пратениците запряха конете си, омагьосани от чудната гледка.
Три крепостни обръча обгръщаха никнещите из прегръдките на реката хълмове –Царевец, Трапезица и Момина крепост. Царевец, наричан още „горния град“, бе хълмът, на който се разпростираха дворците на царя и жилищата
на патриарха. Той приличаше на огромен шлем, заострен на върха и обграден почти отвсякъде с вода и непристъпни скали. На най-високата му точка,
като раздираше облаците и се надсмиваше над бурите, се издигаше прекрасна
църква, най-хубавата в цялото царство. Долепена до нея се открояваше висока
камбанария, която сякаш искаше да пробие небето. Нейният позлатен купол сияеше от слънчевите лъчи. Трапезица бе нещо като предградие, място за църкви,
болярски жилища и градинки с люляк. По трите хълма се открояваха квартали,
разсечени от занаятчийските улици и улиците на царските технитари. Никъде
по целял свят нямаше подобен град. И с думи не можеше да се опише.
А между Трапезица и Царевец се издигаше пряко към течението на реката
друг висок и як зид, който затваряше откъм югозапад цялата могъща твърдина,
защитена от стени, дебели по шест лакти. Кротко димяха в ранния час комините
на къщите във Фружка махала, изникнала върху малката равнина, опасана от
южния завой на Етъра. Утринните слънчеви лъчи изтръгваха блясъци от многобройните кубета. Вече ясно се различаваха украсените с червени знаменца
дълги копия на стражите, които се разхождаха по страшните бойници.
(По „Йоан Асен ІІ“, Фани Попова-Мутафова)
Ивайло
– Какво става тука? – обърнах се аз към човека до мен.
– Ивайло съди.
Неволно потръпнах. Любопитство, примесено с неясна мъка, сви сърцето
ми: човекът от когото могъщият император се страхуваше, който беше славен
от народа като освободител и светец, когото болярите проклинаха, беше на няколко крачки от мен.
Изместих няколко души пред мен. Надигнах се. И го видях.
Ивайло.
Признавам, първият поглед ме разочарова. Очакването, слуховете, които
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бяха достигнали до мене, вълнението ми, всичко ме бе накарало да си изградя
за този човек един въображаем образ, който не беше чужд на легендите. Бях
се надявал да видя апостол с озарено от божествена светлина лице или властен
римлянин – завоевател, който носи победите в мозъка си и си играе с войски,
битки, смърт.
Не видях нищо такова. На няколко крачки от мене върху набързо сковано
столче седеше един обикновен човек, каквито срещаме с десетки всеки ден.
Нито висок, нито нисък, набит, силен, с широки плещи и тежки юмруци, които
лежаха като грамадни буци върху разкривената маса. Носеше скъпа броня с
изкусно гравирани сребърни арабески и късо червено наметало – единственото
цветно нещо в облеклото му.
Тъмната му коса падаше свободно върху раменете. Може би поради нея
лицето му изглеждаше бледо, малко посърнало. Имаше черни мустаци и гъсти,
разделени от дълбока бръчка вежди. Под тях светеха две остри проницателни
очи. Все пак във всичко това нямаше нищо необикновено. Единственото изключително нещо в лицето му беше челото – широко, изпъкнало, надарено с
не зная каква сила, която се излъчваше невидимо от него. То поразяваше. И
покоряваше.
Стоеше замислен и съсредоточен. Усмивката сякаш бе чужда на лицето му.
Когато пред него излезе нова двойка тъжители, той им хвърли такъв проницателен поглед, сякаш с него разголваше и разглеждаше душите им.
(По „Наричаха ме Желязната ръка“, Цончо Родев)
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11. Книга за учителя по история и цивилизации за 6. клас – Е. Михайлова и др.
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Учебна седмица по ред

2
1

1

2

№ по ред

1
1

2

3

Тест:
Входно
ниво

Начален
преговор

3
Начален
преговор

5
Съгласно ДОС за ОП по история и
цивилизации, включени в очакваните
резултати в края на 5. клас
Съгласно ДОС за ОП по история и
цивилизации, включени в очакваните
резултати в края на 5. клас

Компетентности като очаквани
резултати
от обучението

Преговор
Практически
дейности
ПрегоСъгласно ДОС за ОП по история и
вор
цивилизации, включени в очакваните
Пракрезултати в края на 5. клас
тически
дейности

4
Преговор

Тема на
Вид
урочната урочна
единица единица
6

Нови
понятия

Контекст и дейности
за всяка
урочна единица

– Исторически личности и основни понятия от учебната програма за 5. клас;
извличане на информация от различни
исторически източници.

7
– Съставяне на исторически речник;
– ползване на различни средства за онагледяване1.
– Развиване на умения за попълване
на таблица, ориентиране в посоките на
света; работа с линия на времето.

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК − 18 седмици X 2 часа седмично = 36 часа

по учебния предмет история и цивилизации за 6. клас
учебна ...................... година

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Тест –
диагностично
оценяване
(входно
ниво)

Методи
и форми
на оценяване по
теми
8

Директор: ………………………………….
(Име, фамилия, подпис)

УТВЪРДИЛ

9

Забележка
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2
2

3

1
4

5

2. Ранната Нови
Християн- знания
ска църква

3
4
1. Епохата Нови
на Евро- знания
пейското
средновековие (V –
ХV в.)

Описва разпространението и утвърждаването на християнството.
Познава основни елементи на християнството.
Дава примери за отношенията между
Църквата и държавата на Изток и на
Запад.

5
Използва хронологични и пространствени ориентири при определяне на
епохата на Европейското и на Българското средновековие.
Разпознава основни черти на епохата
на Средновековието.

ерес*
езичество*
патриарх*
папа*
манастир*

6
Средновековие/
Средни
векове*
Църква*
университет

7
– Обогатяване на езиковата култура чрез
разширяване на обхвата на използваните
понятия – разбиране на смисъла (БЕЛ)2;
– развиване на умения за работа с различни видове текст и извличане на информация от урочна статия в учебника
по история; разграничаване на научно
от художествено описание; развиване на
техники на четене; прилагане на умения
за правилна употреба на глаголните времена (БЕЛ)3;
– развиване на умения за изчисляване,
като се работи с линия на времето; за
построяване и разчитане на графика
(МАТ)4;
– развиване на умения за работа с географска/историческа карта; за ориентиране в
динамично променящите се граници на
европейските държави; за разпознаване
на основни знаци: столица, град, държавна граница; използване на основни общи
понятия между двата предмета (ГИ)5.
– Разбиране на основния смисъл на новите понятия (бел. 2);
– работа с документ (бел. 3);
– развиване на умения за работа с историческа карта;
– развиване на умение за разбиране и
оценяване на историческата стойност на
архитектурната среда; утвърждаване на
активно отношение за опазване на паметниците на миналото (ИИ/ЧП)6;
– формиране на трайни представи за
средновековни паметници (бел. 6).
Устно

8
Домашно
задание –
линия на
времето –
епохата
на Средновековието

9
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2
3

4

4

1
6

7

8

Определя причини и последици от
варвари*
Великото преселение на народите.
крал
Открива причини и последици от
етнически
създаването на средновековните
държави.
Познава значими военни конфликти
през периода V – ХІ в.
Извлича информация от различни
източници за развитието на средновековните държави.
Използва пространствени ориентири
при локализирането на Франкската
държава.
Търси информация чрез ИКТ по
зададени показатели.
Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на
исторически събития.

4
5
6
ПракИзвлича информация от схеми.
тически Познава основни елементи на христидейности янството.
Развива умения за търсене на белези
за еднаквост и съпоставимост на
фигури.
ПракИзвлича информация от изображеикона*
тически ния.
миниатюра
дейности Извлича информация от различни
исторически източници за всекидневието на средновековните хора.
Обяснява основни исторически понятия и може да посочи примери за тях.

3. Велико- Нови
то пресе- знания
ление на
народите

3
РАБОТИЛНИЦА І:
Изработване на
схема
РАБОТИЛНИЦА ІІ:
Работа с
изображения
от Средновековието
– Разширяване на обхвата на използвани- Практичете понятия (бел. 2);
ско
– развиване на умения за наблюдение
на произведение на изобразителното
изкуство и съставяне на кратко описание
по картина; за извличане на информация от произведения на изкуството; за
свързване на текст и изображение. Утвърждаване като част от активния речник
на понятия като: фон, цвят, художник и
др. (ИИ)8.
– разграничаване на причини от послеУстно
дици;
– изграждане на разбиране за единство
на околна среда, бит и всекидневие на
хората (ГИ)9;
– разширяване на обхвата на използваните понятия (бел. 2);
– работа с документ (бел. 3);
– работа с карта (бел. 5);
– изпълняване на задачи, свързани с
търсене и обработване на информация по
определени теми в интернет; развиване
на умения за подбор на информация и
критично отношение към виртуалното
пространство; изготвяне на доклади и
съобщения, като се прилагат текстообработващи програми; развиване на основни
умения, като езикова и дигитална грамотност (ИТ)10.

7
8
9
– Разширяване на обхвата на използвани- Практичете понятия (бел. 2);
ско
– развиване на умения за търсене на
белези за еднаквост и съпоставимост на
фигури (МАТ)7.
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2
5

5

6

1
9

10

11

5. Могъществото
на Византийската
империя
(V – VII
в.)
5. Могъществото
на Византийската
империя
(V – VII
в.)

Нови
знания

Нови
знания

3
4
4. Древни- Нови
те българи знания
и славяни
във
Великото
преселение на
народите

5
Определя причини и последици от
Великото преселение на народите.
Открива причини и последици от създаването на средновековните държави.
Извлича информация от различни
източници за развитието на средновековните държави.
Определя принадлежност към общност въз основа на езика и религията.
Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на
исторически събития.
Дава примери за устойчивост и промени в начина на живот през епохата.
Използва пространствени ориентири
при локализирането на Византия.
Описва форми на държавно управление: Византия.
Разпознава паметници от епохата
с национално и световно културно
значение: църквата „Св. София“ в
Константинопол.
Описва исторически личности по
зададени показатели: Юстиниан I.
Дава примери за успехи на средновековната дипломация от периода.
Познава значими военни конфликти
през периода V– ХІ в.
Извлича информация от различни
източници за развитието на средновековните държави.
Извлича информация от писмени
документи, карти, изображения.
Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на
исторически събития.
дипломация
кодекс
свещена
война*
василевс

6
хан/кан*
княз*

8
Устно
домашно
задание:
попълване на таблица за
древните
българи
и славяни
по зададени показатели

– Разбиране на основния смисъл на нови- Устно
те понятия (бел. 2);
практи– работа с документ (бел. 3);
ческо
– работа с линия на времето (бел. 4);
– работа с карта (бел. 5);
– формиране на трайни представи за
средновековни паметници (бел. 6);
– работа с реконструкция на храма „Св.
София“ в Константинопол (бел. 8).

7
– Разграничаване на причини от последици;
– разширяване на обхвата на използваните понятия (бел. 2);
– изграждане на разбиране за единство
на околна среда, бит и всекидневие на
хората (ГИ);
– работа с карта (бел. 5).

9
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2
6

7

7

1
12

13

14

5
Описва форми на държавно управление: Византия.
Дава примери за отношенията между
Църквата и държавата на Изток и на
Запад.
Извлича информация от писмени документи, карти, изображения, схеми.

6
интелектуалец

7
– Работа с документ (бел. 3);
– работа със схема на обществена стълбица (бел. 7);
-разбиране на значението на символите
на властта през Средновековието;
– формиране на трайни представи за
средновековни паметници (бел. 6);
– работа с изображение (бел. 8).
7. ВъзНови
Използва пространствени ориентири ислям*
– Разбиране на основния смисъл на новиникване и знания
при локализирането на Арабския
мюсюлмани те понятия (бел. 2);
разпросхалифат.
джамия*
– работа с документ (бел. 3);
транение
Описва разпространението и утвър- Коран*
– формиране на отношение към етичните
на исляма
ждаването на исляма.
кодекси и кодекси на поведение, общоПознава основни елементи на исляма.
приети в различните общества и общестОписва характерни паметници на
вени среди (литература);
световната култура.
– работа с карта (бел. 5).
Дава примери за взаимни влияния
между различни култури.
Описва появата и развитието на религии и техни основни елементи.
Определя принадлежност към общност въз основа на езика и религията.
РАБОПракОписва разпространението и ут– Работа с документ (бел. 3);
ТИЛНИ- тически върждаването на християнството и
– търсене и извличане на информация от
ЦА IIІ:
дейности исляма.
интернет по зададени показатели на с. 8
Как да
Познава основни елементи на христи(бел. 10);
сравняваянството и исляма.
– попълване на таблица по дадени покаме в часа
Посочва ценности, общи за християнзатели: християнство и ислям.
по истоството и исляма.
рия?
Дава примери за взаимни влияния
между различни култури.
Описва появата и развитието на религии и техни основни елементи.
Определя принадлежност към общност въз основа на езика и религията.

3
4
6. ВлаНови
детел и
знания
общество
във Византия
(ІV – ХІ в.)

Практическо
писмено:
попълване на
таблица

Устно

8
Устно
домашно
задание –
отговор
на въпросите към
док. 8

9
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2
8

8

1
15

16

4
Нови
знания

Ислямска- Упражта култура нение

3
8. Арабският
халифат
(VІІ – ХІ
в.)

5
Използва пространствени ориентири
при локализирането на Арабския
халифат.
Открива причини и последици от
създаването на средновековните
държави.
Описва форми на държавно управление: Арабски халифат.
Извлича информация от различни
източници за развитието на средновековните държави.
Познава значими военни конфликти
през периода V – ХІ в.
Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на
исторически събития.
Установява синхронност или асинхронност между събития, процеси и
личности.
Определя принадлежност към общност въз основа на езика и религията.
Разпознава достижения на средновековните цивилизации.
Търси и подбира информация чрез
ИКТ по зададени
показатели за култура и културно
наследство от епохата.
Описва характерни паметници на
световната култура.
Дава примери за взаимни влияния
между различни култури.
Определя принадлежност към общност въз основа на езика и религията.
Извлича информация от писмени документи, карти, изображения, схеми.

6
халиф*
теократична монархия
кадия*

8
9
Устно
практическо – по
карта етапите на
арабското
завоевание

– Работа с документ (бел. 3);
Практи– формиране на трайни представи за
ческо
средновековни паметници (бел. 6);
– работа с реконструкции (бел. 8);
– търсене и извличане на информация от
интернет по зададени показатели на с. 8
(бел. 10).

7
– Разбиране на основния смисъл на новите понятия (бел. 2);
– работа с документ (бел. 3);
– работа с линия на времето (бел. 4);
– работа с карта (бел. 5);
– работа с реконструкция на живота в
Багдад (бел. 8).
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2
9

9

1
17

18

10. ОбНови
ществото знания
в средновековния
Запад
(VI – X в.)

3
4
9. Импе- Нови
рията на
знания
Карл Велики
(768 – 814)

5
Използва пространствени ориентири
при локализирането на Франкската
държава.
Описва исторически личности по
зададени показатели: Карл Велики.
Описва форми на държавно управление: Франкска държава.
Дава примери за отношенията между
Църквата и държавата на Изток и на
Запад.
Търси и подбира информация по зададени показатели за личности, исторически събития и процеси чрез ИКТ.
Познава значими военни конфликти
през периода V – ХІ в.
Дава примери за успехи на средновековната дипломация от периода.
Извлича информация от различни
източници за развитието на средновековните държави.
Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на
исторически събития.
Обяснява основни характеристики
на трите съсловия в западноевропейското общество чрез източници от
епохата.
Обяснява системата на васалитета в
Западна Европа.
Обяснява основни исторически понятия и може да посочи примери за тях.
Извлича информация от писмени документи, карти, изображения, схеми.
сеньор
васал/ васалитет*
феод*
съсловие*

6
рицар*

– Разбиране на основния смисъл на новите понятия (бел. 2);
– работа с документ (бел. 3);
– работа със схема на обществена стълбица (бел. 7);
– формиране на отношение към етичните
кодекси и кодекси на поведение, общоприети в различните общества и обществени среди (литература);
– работа в екип.

7
Разбиране на основния смисъл на новите
понятия (бел. 2);
– работа с документ (бел. 3);
– работа със схема на управлението на
Франкската империя (бел. 7);
– формиране на трайни представи за
средновековни паметници (бел. 6);
– търсене и извличане на информация от
интернет по зададени показатели на с. 8
(бел. 10);
– работа с линия на времето (бел. 4).

Устно
практическо
оценяване
работата
в екип

8
Устно
домашно
задание:
въпрос 4
от урока

9
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2
10

10

1
19

20

4
Упражнение

11. СъзНови
даване и
знания
укрепване
на Дунавска България

3
Животът
във феодалното
имение

5
6
Обяснява основни характеристики
на трите съсловия в западноевропейското общество чрез източници от
епохата.
Обяснява системата на васалитета в
Западна Европа.
Извлича информация от различни
исторически източници за всекидневието на средновековните хора.
Обяснява основни исторически понятия и може да посочи примери за тях.
Използва пространствени ориентири кесар
при локализирането на България.
Описва форми на държавно управление: България.
Описва исторически личности по зададени показатели: Аспарух, Тервел.
Разпознава паметници от епохата
с национално и световно културно
значение: Мадарски конник.
Открива причини и последици от създаване на средновековните държави.
Познава значими военни конфликти
през периода V – ХІ в.
Дава примери за успехи на средновековната дипломация от периода.
Търси и подбира информация по
зададени показатели за личности,
исторически събития и процеси чрез
ИКТ.
Извлича информация от различни
източници за развитието на средновековните държави.

8
Практическо

– Работа с документ (бел. 3);
Устно
– работа с линия на времето (бел. 4);
– формиране на трайни представи за
средновековни паметници (бел. 6);
– работа с картосхема на Плиска (бел. 7);
– работа с изображение (бел. 8);
– търсене и извличане на информация от
интернет по зададени показатели на с. 8
(бел. 10);
– изготвяне на мултимедийна презентация по зададена тема. Прилага умения за
работа с PowerPoint11;
– усвояване на знания за българското
художествено наследство в периода VІІ
– ХVІІ в. и търсене на европейски контекст на българското културно наследство през вековете (ИИ).

7
– Работа с реконструкция на замък и
средновековен пир (бел. 8).

9
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2
11

11

1
21

22

13. Славянският
свят и
делото на
светите
братя
Кирил и
Методий

Нови
знания

3
4
12. Бълга- Нови
рия през знания
първата
половина
на IX в.

5
Описва форми на държавно управление: България.
Описва исторически личности по
зададени показатели: Крум.
Познава значими военни конфликти
през периода V – ХІ в.
Дава примери за успехи на средновековната дипломация от периода.
Извлича информация от писмени документи, карти, изображения, схеми.
Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на
исторически събития.
Описва разпространението и утвърждаването на християнството.
Обяснява по зададени показатели
делото на св. св. Кирил и Методий.
Дава примери за светци, покровители
на България и на Европа.
Открива причини и последици от създаване на средновековните държави.
Определя принадлежност към общност въз основа на езика и религията.
Извлича информация от писмени документи, карти, изображения, схеми.
Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на
исторически събития.
Установява синхронност или асинхронност между събития, процеси и
личности.
архиепископия/
архиепископ*
викинги

– Работа с документ (бел. 3);
– работа с линия на времето (бел. 4);
– работа с карта (бел. 5);
– формиране на трайни представи за
средновековни паметници (бел. 6);
– придобиване на знания за европейската
литература и култура (литература);
– различаване на видове писмености.

Устно
домашно
задание:
въпрос 3
от урока

6
7
8
Македония – Разширяване на обхвата на използвани- Устно
поданици
те понятия (бел. 2);
– работа с документ (бел. 3);
– работа с линия на времето (бел. 4);
– работа със схема на управлението на
Българското ханство (бел. 7);
– работа с изображение (бел. 8).

9
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2
12

12

13

1
23

24

25

РАБОТИЛНИЦА ІV:
Изработване на
разширен
план

3
14. Възходът на
християнска България
14. Възходът на
християнска България

5
Описва разпространението и утвърждаването на християнството.
Описва исторически личности по
зададени показатели: Борис, Симеон.
Дава примери за отношенията между
Църквата и държавата на Изток и на
Нови
Запад.
знания
Дава примери за успехи на средновековната дипломация от периода.
Извлича информация от различни
източници за развитието на средновековните държави.
Описва промени в българското общество в резултат на покръстването.
Познава значими военни конфликти
през периода V – ХІ в.
Определя принадлежност към общност въз основа на езика и религията.
Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на
исторически събития.
ПракИзработва разширен план.
тически Установява синхронност или асиндейности хронност между събития, процеси и
личности.

4
Нови
знания

6
книжовна
школа*
цар
„Златен
век“*
народност*

8
Устно
писмено
представяне на
съобщение за
историческа личност, като
използва
текстообработващи програми

– Усвояване на уменията за изработване Практина разширен план (бел. 3).
ческо
писмено:
изработване
на разширен план

7
– Разширяване на обхвата на използваните понятия (бел. 2);
– работа с документ (бел. 3);
– работа с линия на времето (бел. 4);
– работа с карта (бел. 5);
– работа с изображение (бел. 8).

9
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2
13

14

1
26

27

16. БълНови
гария при знания
цар Петър
I (927 –
969)

3
4
15. „Злат- Нови
ният век“ знания
на старобългарската култура

5
6
Разпознава паметници от епохата с
национално и световно културно значение: „Златна църква“ в Преслав.
Обяснява по зададени показатели
делото на св. св. Кирил и Методий и
техните ученици.
Посочва български книжовници и
книжовни школи.
Дава примери за влиянието на българската средновековна култура в
славянския свят.
Търси и подбира информация чрез
ИКТ по зададени показатели за
култура и културно наследство от
епохата.
Определя принадлежност към общност въз основа на езика и религията.
Описва форми на държавно управле- Синод
ние: България.
митрополит
Дава примери за отношенията между
Църквата и държавата на Изток.
Дава примери за светци, покровители
на България.
Определя принадлежност към общност въз основа на езика и религията.
Дава примери за успехи на средновековната дипломация от периода.
Извлича информация от различни
източници за развитието на средновековните държави.
– Изработване на разширен план (бел. 3);
– работа с документ (бел. 3);
– обогатяване на писмената култура на
учениците (БЕЛ).

7
– Работа с документ (бел. 3);
– формиране на трайни представи за
средновековни паметници (бел. 6);
– работа с картосхема на Преслав
(бел. 7);
– работа с изображение (бел. 8);
– търсене и извличане на информация от
интернет по зададени показатели на с. 8
(бел. 10);
– изготвяне на съобщение за личност/
културен паметник с текстообработваща
програма (БЕЛ).

Устно,
домашно
задание –
въпрос 3
от урока

8
Практическо
писмено
представяне съобщение
за книжовник, като
се използват текстообработващи
програми

9
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2
14

15

15

1
28

29

30

18. Изграждане
на западноевропейските
държави
(ІХ – ХІ
в.)

3
Общество
и всекидневие в
средновековна
България
(ІХ – ХІ
в.)
17. България и
Византия
(кр. на X –
XII в.)

Нови
знания

Нови
знания

4
Упражнение

Описва исторически личности по зададени показатели: Уилям I Завоевателя.
Описва форми на държавно управление.
Открива причини и последици от създаване на средновековните държави.
Извлича информация от различни
източници за развитието на средновековните държави.
Познава значими военни конфликти
през периода V – ХІ в.
Дава примери за успехи на средновековната дипломация от периода.
Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на
исторически събития.
Установява синхронност или асинхронност между събития, процеси и
личности.

5
Описва промени в българското общество в резултат на Покръстването.
Извлича информация от различни
исторически източници за всекидневието на средновековните хора.
Дава примери за празници, обичаи и
развлечения на хората през Средновековието.
Познава значими военни конфликти
през периода V – ХІ в.
Дава примери за успехи на средновековната дипломация от периода.
Извлича информация от различни
източници за развитието на средновековните държави.

6

– Работа с документ (бел. 3);
– работа с линия на времето (бел. 4);
– работа с карта (бел. 5);
– формиране на трайни представи за
средновековни паметници (бел. 6);
– работа с реконструкция погребение на
викингски вожд (бел. 8);
– придобиване на знания за европейската
литература и култура (литература);
– попълване на таблица по дадени показатели: западноевропейските държави.

– Работа с документ (бел. 3);
– работа с линия на времето (бел. 4);
– работа с карта (бел. 5);
– изготвяне на характеристика за личност (БЕЛ).

Устно
писмено
представяне на
съобщение за историческа
личност
Устно

7
8
– Работа с документ (бел. 3);
Практи– работа с изображение (бел. 8);
ческо
– търсене и извличане на информация от
интернет по зададени показатели на с. 8
(бел. 10).

9
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2
16

16

17

1
31

32

33

21. Хрис- Нови
тиянската знания
църква
(VІІ – ХІ
в.)

20. КулНови
тура на
знания
християнска Eвропа (V – XI
в.)

3
4
19. Всеки- Нови
дневният знания
живот в
Европа
(V – XI в.)

5
Извлича информация от различни
исторически източници за всекидневието на средновековните хора.
Дава примери за празници, обичаи и
развлечения на хората през Средновековието.
Разпознава достижения на средновековните цивилизации.
Търси и подбира информация чрез
ИКТ по зададени показатели за
култура и културно наследство от
епохата.
Описва характерни паметници на
националната и световната култура.
Дава примери за взаимни влияния
между различни култури.
Определя принадлежност към общност въз основа на езика и религията.
Дава примери за отношенията между
Църквата и държавата на Изток и на
Запад.
Описва по зададени показатели ролята на Църквата в живота на средновековния човек.
Дава примери за светци, покровители
на България и на Европа.
Обяснява основни исторически понятия, с които работи, и може да посочи
примери за тях.
Извлича информация от писмени документи, карти, изображения, схеми.
тайнство
православие*
католицизъм*

6
Петдесетница

8
Устно

– Разбиране на основния смисъл на новите понятия (бел. 2);
– работа със схема на функциите на
Църквата (бел. 7);
– работа с изображение (бел. 8);
– обогатяване на писмената култура на
учениците (БЕЛ);
– формиране на отношение към етичните
кодекси и кодекси на поведение, общоприети в различните общества и обществени среди (литература);
– създаване на кратък писмен отговор на
исторически въпрос по зададени опори;
– обогатяване на писмената култура на
учениците (БЕЛ).

Устно
писмено
домашно
задание:
кратък
отговор
на исторически
въпрос

– Формиране на трайни представи за
Устно
средновековни паметници (бел. 6);
– придобиване на знания за европейската
литература и култура (литература);
– работа с изображение (бел. 8);
– търсене и извличане на информация от
интернет по зададени показатели на с. 8
(бел. 10).

7
– Работа с документ (бел. 3);
– работа с реконструкция на средновековно селско семейство (бел. 8).

9
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2
17

18

18

1
34

35

36

Оформяне Обобще- Очакваните резултати от І и ІІ тема
на срочни ние
от учебната програма.
оценки

Контролна Контрол Очакваните резултати от І и ІІ тема
работа
и оценка от учебната програма.
(ІІ тема)

3
4
5
СредноОбобще- Очакваните резултати от І и ІІ тема
вековна
ние
от учебната програма.
Европа
(V – ХІ в.)
България
до нач. на
ХІ в.

6

7
– Обогатяване на писмената култура на
учениците (БЕЛ);
– създаване на кратък писмен отговор на
исторически въпрос по зададени опори;
– работа в екип.

8
Домашно
задание:
кратък
отговор
на исторически
въпрос
оценяване
работата
в екип
Тест –
текущ
контрол
(тематичен)
Устно,
писмено –
оценка на
тетрадка

9
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Учебна седмица по ред

2
19

19

№ по ред

1
37

38

23. Всеки- Нови
дневието в знания
средновековния
Запад (XII
– XIV в.)

3
4
22. ГраНови
довете в
знания
европейския Запад
(VІІ – ХІ
в.)

Тема на
Вид
урочната урочна
единица единица
5
Посочва причини за възхода на градовете.
Описва основни дейности на градските жители на основата на различни
исторически източници.
Описва и обяснява стопански, политически и духовни промени по зададени показатели.
Дава примери за устойчивост и промени в начина на живот през епохата.
Обяснява основни исторически понятия, с които работи, и може да посочи
примери за тях.
Представя по зададени показатели ролята на мъжа и жената в обществото.
Описва и обяснява стопански, политически и духовни промени по зададени показатели.
Дава примери за устойчивост и промени в начина на живот през епохата.

Компетентности като очаквани
резултати
от обучението

катедрала*

6
буржоа/
бюргер*
харта*
цех*
гилдия

Нови
понятия

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК − 16 седмици X 2 часа седмично = 32 часа

– Работа с документ (бел. 3);
– разбиране и оценяване на архитектурната среда (бел. 6);
– работа с реконструкция средновековният град; средновековното облекло
(бел. 8).

7
– Работа с документ (бел. 3);
– разбиране и оценяване на архитектурната среда (бел. 6);
– работа с изображение (бел. 8).

Писмено
домашно
задание –
въпрос 3
от урока

8
Устно

Методи
и форми
Контекст и дейности за всяка урочна
на оценяединица
ване по
теми
9

Забележка
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2
20

20

21

1
39

40

41

Романско Упражи готичес- нение
ко изкуство

24. РазНови
делената знания
Църква
(XII – XV
в.)

3
4
Търговци Упражи банкери нение

6

7
– Работа с документ (бел. 3);
– работа с карта (бел.5;)
– работа с реконструкция: пристанището
във Венеция; банка „Медичи“ (бел. 8);
– търсене и извличане на информация от
интернет по зададени показатели на с. 8
(бел. 10).

8
9
Практическо
домашно
задание:
отговор
на въпросите към
картата
Открива разлики между православие- монашески – Формиране на трайни представи за
Устно –
то и католицизма.
орден*
средновековни паметници (бел. 6);
работа в
Извлича информация от различни
поклонници – търсене и извличане на информация от екип: опиизточници за дейността на монашески Света ининтернет по зададени показатели на с. 8 сание на
ордени.
квизиция
(бел. 10);
поклонниРазбира ролята на поклонничеството
изработване на разширен план (бел. 3); чески път
за културния обмен между хората.
– работа в екип.
Дава примери за гонения на еретици
и друговерци.
Търси и подбира информация по
зададени показатели за личности,
исторически събития и процеси чрез
ИКТ.
Обяснява основни исторически понятия, с които работи, и може да посочи
примери за тях.
Търси и подбира примери чрез ИКТ
– Работа с реконструкция на храмове в
Практиза паметници на романското и готиромански и готически стил (бел. 8);
ческо
ческото изкуство.
– изготвяне на презентация по зададена домашно
Придобива знания за европейската
тема (бел. 11);
задание:
литература и култура.
– формиране на трайни представи за
попълване
Развива умение за разбиране и оцесредновековни паметници (бел. 6);
на табняване на историческата стойност на
– търсене и извличане на информация от лица
архитектурната среда.
интернет по зададени показатели на с. 8
(бел. 10);
– попълване на таблица по дадени показатели.

5
Описва основни дейности на градските жители на основата на различни
исторически източници.
Извлича информация от писмени документи, карти, изображения, схеми.

12. Книга за учителя по история и цивилизации за 6. клас – Е. Михайлова и др.
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2
21

22

22

1
42

43

44

26. Българското
царство
при
Aсеневци
(1185 –
1241)

Нови
знания

Воините
Упражна Сред- нение
новековието

3
4
25. Кръс- Нови
тоносните знания
походи

6
кръстоносци*
рицарски
монашески
орден*

Разбира ролята на династията на
деспот
Асеневци за възстановяването на
българското царство.
Извлича информация от различни
източници за развитието на българската държава.
Дава примери за успехи на средновековната дипломация от периода.
Познава значими военни конфликти
през периода ХІІ – ХV в.
Описва исторически личности по
зададени показатели: Калоян, Иван
Асен ІІ.

5
Разграничава причини и последици
от кръстоносните походи.
Извлича информация от различни
източници за дейността на рицарски и
монашески ордени.
Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на
исторически събития.
Обяснява основни исторически понятия, с които работи, и може да посочи
примери за тях.
Познава значими военни конфликти
през периода V – ХІ в.
Познава значими военни конфликти
през периода ХІІ – ХV в.
Извлича информация от писмени документи, карти, изображения, схеми.
– Работа със схема на битки (бел. 7);
– изготвяне на презентация по зададена
тема (бел. 11);
– работа с реконструкция на рицар-кръстоносец (бел. 8);
– търсене и извличане на информация от
интернет по зададени показатели на с. 8
(бел. 10).
– Работа с документ (бел. 3);
– работа с линия на времето (бел. 4);
– работа с карта (бел. 5);
– работа с изображение (бел. 8);
– изготвяне на характеристика за личност (БЕЛ).

7
– Разбиране на основния смисъл на новите понятия (бел. 2);
– работа с линия на времето (бел. 4);
– работа с карта (бел. 5);
– формиране на трайни представи за
средновековни паметници (бел. 6).

Устно,
писмено
представя
съобщение за историческа
личност

Практическо

8
Устно

9
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2
23

23

24

1
45

46

47

Стогодиш- Упражната война нение

28. Фран- Нови
ция и
знания
Англия по
пътя
на централизацията

3
4
27. Обще- Нови
ство и все- знания
кидневие в
България
(кр. на XII
– XIV в.)

5
6
Посочва положителни резултати от
стопански и културни взаимодействия на българите с други европейски
народи.
Описва всекидневието на българското население на основата на различни
исторически източници.
Представя по зададени показатели ролята на мъжа и жената в обществото.
Описва и обяснява стопански, политически и духовни промени по зададени показатели.
Дава примери за централизация на
Генерални
държавната власт в Западна Европа. щати
Разпознава представителни съсловни Парламент
органи в Англия и Франция.
Дава примери за успехи на средновековната дипломация от периода.
Познава значими военни конфликти
през периода ХІІ – ХV в.
Търси и подбира информация по
зададени показатели за личности,
исторически събития и процеси чрез
ИКТ.
Описва форми на държавно управление.
Познава значими военни конфликти
през периода ХІІ – ХV в.
Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на
исторически събития.
– Работа с документ (бел. 3);
– ориентиране в динамично променящите се граници на европейските държави
(бел. 5);
– работа с изображение (бел. 8);
– търсене и извличане на информация от
интернет по зададени показатели на с. 8
(бел. 10).

– Разбиране на основния смисъл на новите понятия (бел. 2);
– работа с линия на времето (бел. 4);
– търсене и извличане на информация от
интернет по зададени показатели на с. 8
(бел. 10);
– изготвяне на характеристика за личност (БЕЛ).

Устно,
писмено
представяне на
съобщение за историческа
личност,
като се
използва
текстообработваща програма
Практическо

7
8
– Работа с документ (бел. 3);
Устно
– формиране на трайни представи за
средновековни паметници (бел. 6);
– разбиране за единство на околна среда,
бит и всекидневие (бел. 9).

9
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2
24

25

1
48

49

30. Балканският
полуостров през
XIV в.

Нови
знания

3
4
29. СвеНови
щената
знания
Римска
империя
и нейните
източни
съседи
(XII – XV
в.)

5
6
Дава примери за централизация на
монопол
държавната власт в Западна Европа. Златна була
Дава примери за успехи на средновековната дипломация от периода.
Дава примери за отношенията между
Църквата и държавата на Изток и на
Запад.
Открива разлики между православието и католицизма.
Познава значими военни конфликти
през периода ХІІ – ХV в.
Описва форми на държавно управление.
Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на
исторически събития.
Извлича информация от различни
източници за развитието на българската държава.
Дава примери за успехи на средновековната дипломация от периода.
Познава значими военни конфликти
през периода ХІІ – ХV в.
Описва исторически личности по зададени показатели: Иван Александър
Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на
исторически събития.
– Работа с документ (бел. 3);
– работа с линия на времето (бел. 4);
– работа с карта (бел. 5);
– формиране на трайни представи за
средновековни паметници (бел. 6);
– изготвяне на характеристика за личност (БЕЛ).

Устно,
писмено
представяне на
съобщение за историческа
личност

7
8
– Разбиране на основния смисъл на но- Устно
вите понятия (бел. 2);
– работа с линия на времето (бел. 4);
– работа с карта (бел. 5);
– формиране на трайни представи за
средновековни паметници (бел. 6);
– изработване на разширен план (бел. 3).

9
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2
25

26

26

1
50

51

52

32. Завладяването
на Балканите от
османците
32. Завладяването
на Балканите от
османците

Нови
знания

Нови
знания

3
4
31. КулНови
тура и
знания
културно
наследство на
средновековна
България
(XII – XIV
в.)

5
6
Дава примери за православни книжо- ктитор
вни и културни центрове (Света гора
на Атон, Рилски манастир, Бачковски
манастир, Търновград).
Разпознава паметници на националната култура със световно значение:
Боянска църква, Лондонско четвероевангелие, Ивановски скални църкви,
църквите в Несебър.
Разбира значението на дейността на
Патриарх Евтимий.
Описва исторически личности по зададени показатели: Иван Александър.
Усвоява знания за българското художествено наследство в периода
VІІ – ХVІІ в.
Придобива знания за музикални явления и личности – Йоан Кукузел в
православната музика.
Проследява по карта османското
султан*
завоевание на българските земи.
Разбира значението на дейността на
Патриарх Евтимий.
Описва и обяснява стопански, политически и духовни промени по зададени показатели.
Описва възникването на цивилизации, държави и форми на държавно
управление.
Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на
исторически събития.
Извлича информация от писмени документи, карти, изображения, схеми.
– Работа с документ (бел. 3);
– работа с линия на времето (бел. 4);
– ориентиране в динамично променящите се граници на европейските държави
(бел. 5);
– работа със схема на битки (бел. 7).

7
– Работа с документ (бел. 3);
– работа с картосхема на Търново (бел.
7);
– формиране на трайни представи за
средновековни паметници (бел. 6);
– търсене и извличане на информация от
интернет по зададени показатели на с. 8
(бел. 10);
– изготвяне на презентация по зададена
тема (бел. 11);
– изготвяне на съобщение за личност/
културен паметник с текстообработваща
програма (БЕЛ).

Устно,
писмено
домашно
задание –
въпрос 4
от урока

8
Устно,
писмено
представяне на
съобщение за
български
книжовник, като
се използва текстообработваща
програма

9
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2
27

27

1
53

54

3
33. Културно наследство
на средновековна
Европа
(XII – XIV
в.)
34. Европа
се отваря
към света
(XIV – XV
в.)

Нови
знания

4
Нови
знания

Разпознава промени, настъпили в
западноевропейското общество през
XV век.
Търси и подбира информация по
зададени показатели за личности,
исторически събития и процеси чрез
ИКТ.
Разпознава достижения на средновековните цивилизации.
Описва и обяснява стопански, политически и духовни промени по зададени показатели.
Дава примери за устойчивост и промени в начина на живот през епохата.
Установява синхронност или асинхронност между събития, процеси и
личности.
Обяснява основни исторически понятия, с които работи, и може да посочи
примери за тях.
Придобива знания за европейската
литература и култура.

5
Описва ролята на университетите
като средища на ново образование.
Разпознава достижения на средновековните цивилизации.
Придобива знания за европейската
литература и култура.
Ренесанс
перспектива
Реконкиста
Велики
географски
открития

6
мемоари
исихазъм

– Разбиране на основния смисъл на новите понятия (бел. 2);
– разбиране и оценяване на архитектурната среда (бел. 6);
– работа с реконструкция на ренесансова
Флоренция (бел. 8);
– търсене и извличане на информация от
интернет по зададени показатели на с. 8
(бел. 10);
– изготвяне на презентация за творец от
Ренесанса (бел. 11).

Устно
практическо:
попълване на
таблица
(въпрос 3
от урока)

7
8
– Разбиране на основния смисъл на но- Устно
вите понятия (бел. 2);
– работа с реконструкция на средновековен университет (бел. 8);
– разбиране и оценяване на архитектурната среда (бел. 6).

9

182

2
28

28

29

1
55

56

57

Използва пространствени ориентири за определяне на границите на
Османската империя и българското
пространство в нея.
Описва устройството на Османската
империя.
Описва мястото на българите в системата на османската държава.
Описва процесите на ислямизация и
техните резултати.
Извлича информация от писмени документи, карти, изображения, схеми.
Описва и обяснява стопански, политически и духовни промени по зададени показатели
Обяснява основни исторически понятия, с които работи, и може да посочи
примери за тях.

Контрол Очакваните резултати от ІІІ тема от
и оценка учебната програма

4
5
Обобще- Очакваните резултати от ІІІ тема от
ние
учебната програма

35. ОсНови
манската знания
империя
и нейните
поданици

3
Средновековният
свят
(ХІІ – ХV
в.). Българската
държава
(ХІІ – ХIV
в.)
Контролна
работа (ІІІ
тема)
везир*
спахии*
еничари*
рая*
дискриминация*

6

8
Устно
оценяване
работата
в екип

Тест –
текущ
контрол
(тематичен)
– Разширяване на обхвата на използва- Устно
ните понятия (бел. 2);
практиче– работа с документ (бел. 3);
ско – из– ориентиране в динамично променящи- готвяне на
те се граници на европейските държави схема на
(бел. 5);
домашно
– създаване на кратък писмен отговор на задание:
исторически въпрос по зададени опори; кратък
– обогатяване на писмената култура на
отговор
учениците (БЕЛ).
на исторически
въпрос
(въпрос 4
от урока)

7
– Търсене и извличане на информация от
интернет по зададени показатели на с. 8
(бел. 10);
– изготвяне на презентация по зададена
тема (бел. 11);
– работа в екип.

9

183

2
29

30

1
58

59

6

Познава основни характеристики
десятък
на стопанския и обществен живот в
община*
селото и града.
Проследява на карта преселванията
от и към българските земи.
Разбира ролята на семейството и рода
за съхраняването на народността.
Извлича информация от различни
исторически източници за всекидневието на средновековните хора.
Определя принадлежност към общност въз основа на езика и религията.
Дава примери за устойчивост и промени в начина на живот през епохата.
Описва и обяснява стопански, политически и духовни промени по
зададени
показатели
Обяснява основни исторически понятия, с които работи, и може да посочи
примери за тях.

4
5
ПракДава примери за пресъздаване на
тически исторически събития във фолклора.
дейности Съпоставя исторически събития и
тяхното пресъздаване във фолклорни
текстове (напр. „Даваш ли, даваш,
Балканджи Йово“, песни за Крали
Марко и др.)

36. Селата Нови
и селяните знания

3
Устното
народно
творчество като
исторически
източник

7
– Съпоставяне на исторически събития
и тяхното пресъздаване във фолклорни
текстове;
– обогатяване на езиковата култура (бел.
2);
– работа с различни видове текст (бел.
3);
– търсене и извличане на информация от
интернет по зададени показатели на с. 8
(бел. 10).
– Работа с документ (бел. 3)
– работа с линия на времето (бел. 4)
– работа с изображение (бел. 8)
– изграждане на разбиране за единство
на околна среда, бит и всекидневие на
хората (бел. 9)
– търсене и извличане на информация от
интернет по зададени показатели на с. 8
(бел. 10).
Устно

8
Устно
практическо

9
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2
30

31

1
60

61

4
Нови
знания

38. Съпро- Нови
тива на
знания
българите
срещу османската
власт (ХV
– ХVІІ в.)

3
37. Градовете и
градският
живот

5
Познава основни характеристики на
стопанския и обществения живот в
селото и в града.
Описва процесите на ислямизация и
техните резултати.
Посочва примери на светци – мъченици за християнската вяра.
Извлича информация от различни
исторически източници за всекидневието на средновековните хора.
Определя принадлежност към общност въз основа на езика и религията.
Описва и обяснява стопански, политически и духовни промени по зададени показатели.
Обяснява основни исторически понятия, с които работи, и може да посочи
примери за тях.
Представя съпротивителните действия на българите срещу османската
власт.
Проследява на карта преселванията
от и към българските земи.
Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на
исторически събития.
Извлича информация от писмени документи, карти, изображения, схеми.
хайдутин

6
чаршия
еснаф
толерантност*

– Разширяване на обхвата на използваните понятия (бел. 2);
– работа с документ (бел. 3);
– работа с карта (бел. 5);
– работа с изображение (бел. 8);
– търсене и извличане на информация от
интернет по зададени показатели на с. 8
(бел. 10).

7
– Разбиране основния смисъл на новите
понятия (бел. 2);
– работа с документ (бел. 3);
– утвърждаване на активно отношение
за опазване на паметниците на миналото
(бел. 6);
– изграждане на разбиране за единство
на околна среда, бит и всекидневие на
хората (бел. 9);
– търсене и извличане на информация от
интернет по зададени показатели на с. 8
(бел. 10).

Практическо:
попълване
на таблица „Българските
въстания“

8
Домашно
задание –
отговор
на въпрос
4 от урока

9
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2
31

32

32

33

1
62

63

64

65

Годишен
преговор

Преговор

Очаквани резултати от обучението в
края на 6. клас.

5
Разбира ролята на християнската
религия за съхраняване на българската народност.
Обяснява по зададени показатели
ролята на манастирите за съхраняване на българския народ през ХV –
ХVІІ в.
Установява асинхронност между
българското и европейското културно
развитие.
Търси и подбира информация по
зададени показатели чрез ИКТ за
исторически личности и центрове на
българската култура през ХV – ХVІІ
в.
Определя принадлежност към общност въз основа на езика и религията.
Описва и обяснява стопански, политически и духовни промени по зададени показатели
БългарОбобще- Очаквани резултати от ІV тема от
ските земи ние
учебната програма
под османска власт
(ХV –
ХVII в.)
Контролна Контрол Очаквани резултати от ІV тема от
работа –
и оценка учебната програма.
(ІV тема)

3
4
39. Право- Нови
славната знания
вяра и
съхраненото
културно
наследство

6

– Обогатяване на писмената култура на
учениците (БЕЛ);
– търсене и извличане на информация от
интернет по зададени показатели на с. 8
(бел. 10).

7
– Усвояване на знания за българското
художествено наследство в периода
VІІ – ХVІІ в. и утвърждаване на активно
отношение за опазване на паметниците
на миналото;
– формиране на трайни представи за
средновековни паметници (бел. 6);
– търсене и извличане на информация от
интернет по зададени показатели на с. 8
(бел. 10);
– изработване на разширен план (бел. 3).

Тест –
текущ
контрол
(тематичен)
Оценка на
презентация

Устно;
практическо;
оценка на
проекти

8
Устно –
работа в
екип (въпрос 4 от
учебника)

9
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2
33

34

34

1
66

67

68

Преговор

4
Преговор
Очаквани резултати от обучението в
края на 6 клас, насочени към практически дейности.

5
Очаквани резултати от обучението в
края на 6. клас.

6

7

Устно,
писмено,
практическо
Устно,
писмено,
практическо

8
Устно

9

Разработил: …….............................………………………………..
(Име, фамилия, подпис)

ОфорОбобще- Очаквани резултати от обучението в
мяне на
ние
края на 6. клас, насочени към практигодишните
чески дейности.
оценки

Годишен
преговор

3
Годишен
преговор

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:
1. Годишното тематично разпределение се разработва от преподаващия
учител за всяка учебна година и за всеки клас (а при необходимост – и
по паралелки), като се отчитат интересите на учениците и спецификата
на образователната среда.
2. Годишното тематично разпределение на учителя по т. 1 се утвърждава
от директора на училището преди началото на учебната година.
3. В колона 1 се записва поредният номер на учебния час. Броят на учебните часове в тематичното разпределение трябва да отговаря на броя на
часовете по училищен учебен план за съответния клас.
4. В колона 2 се посочва учебната седмица по ред, като следва да се отчита
броят на учебните седмици по заповед на министъра за графика на учебното време.
5. В колона 3 се посочва темата на урочната единица, като тя трябва да
отговаря на темата, записана в дневника. Темата на урочната единица се
определя от учителя и може да не е същата като темата на урока в учебника или темата в учебната програма.
6. В колона 4 се посочва урочната единица, като за ориентир може да се
използва съответната таблица в учебната програма за препоръчителното
процентно разпределение.
7. В колона 5 се описват накратко компетентностите като очаквани резултати от обучението в рамките на конкретната урочна единица.
8. В колона 6 се описват новите понятия за конкретната урочна единица
(ако има).
9. В колона 7 се записват учебни дейности, свързани с преподаване на нов
учебен материал, упражнения, преговор, както и за гарантиране на изпълнението на учебната програма в съответствие с предвиденото в раздел „Дейности за придобиване на ключови компетентности и междупредметни връзки“ на съответната учебна програма.
10. В колона 8 се посочват методите и формите за оценяване (те може да
са свързани с конкретната тема на урочната единица, но може да са и
ориентирани върху цял раздел) при спазване на ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците, както и за оценяване на другите
дейности (домашни работи, лабораторни упражнения, семинари, работа
по проекти и др.) и при отчитане на съотношението при формиране на
срочна и годишна оценка в раздел „Специфични методи и форми за оценяване на постиженията на учениците“ на съответната учебна програма.
11. При възникнали обстоятелства от обективен характер годишното тематично разпределение подлежи на изменение, допълнение и преструктуриране,
което се отразява в колона 9 или в допълнителна таблица, и се утвърждава
допълнително от директора на училището при спазване на препоръчителното процентно разпределение на задължителните учебни часове за годината.
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