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ЗА УЧЕБНИКА И НЕГОВАТА СТРУКТУРА

Учебникът е структуриран в съответствие с учебната програма и е съобразен с базисните методически 
изисквания към процеса на преподаване. Той съдържа урочни текстове по всяка от темите в последовател-
ността, заложена в програмата. Всеки от двата основни раздела завършва с обобщителен урок, който е ор-
ганизиран около основните тематични ядра в изучаваните произведения. Обобщителните уроци завършват 
с таблици, в които придобитата нова информация е систематизирана и представена в нагледен, лесен за за-
помняне вид. По аналогичен начин и уроците за годишен преговор представят систематизация на изучения 
материал паралелно в текстови и табличен вариант. 

Структурата на отделните уроци отговаря на алгоритъма на преподаване, който предполага диференци-
рането им по вид. Учебникът съдържа четири вида уроци – за нови знания, за упражнения, за прего-
вор и за развитие на комуникативни компетентности. Специфичен момент в стратегията на авторския 
екип, вече изпробвана в учебника за 6. клас, е работата по новия литературен текст да бъде форматирана 
като урок за упражнения, тъй като на практика представлява четене и разбиране на непознат текст. Съ-
ответните урочни единици, които се означават с рубриката Да прочета, започват със серия въвеждащи 
въпроси, озаглавени Да се впиша в текста. Тяхната задача е да подготвят учениците за новия материал 
по принципа на т.нар. Brainstorming. Изучаваният текст се представя на части, между които са вмъкнати 
въпроси с насочващ и контролиращ характер от рубриката А какво мисля аз. Тяхното предназначение е 
да помагат да учениците и на техния учител за насочване на прочита на текста в продуктивна посока, както 
и да контролират и повишават степента на разбиране.

Уроците за нови знания съдържат урочна статия със заглавие Да разбера какво (не) зная. В нея 
са включени традиционните за учебниците на екипа рубрики Авторът, Произведението, Сюжетът, 
Жанрът, Героите, Темите и Лупа. Допълнително е включена рубриката Композицията, което е в съ-
ответствие с изискванията на учебната програма, както и още една рубрика – Литература и история 
(или, според характера на съответния урок – Литература и география), която полага изучаваното про-
изведение в контекстуалната рамка на релевантните му събития и факти от обществено-политическата и 
културната история, или набавя информация за географските дадености, с които то е свързано. Задачата, 
която тази рубрика трябва да изпълни, е да изгради у учениците съзнание за различните контексти на лите-
ратурния текст. Предприемането на подобна стъпка е наложително поради драстичния скок в изискванията 
към подготовката им по литература в следващия 8. клас (изучаване на произведения от античната, средно-
вековната и ренесансовата литература на Западна Европа с оглед представителността им за конкретната 
културна епоха), за който те биха могли да се окажат катастрофално неподготвени. 

Към всеки урок са включени и речникови обяснения – за непознатите думи от изучаваното произведе-
ние, както и за новите понятия и термини. Най-важните моменти от съдържанието са специално маркирани, 
за да им бъде обърнато по-специално внимание и да бъдат добре запомнени.

Уроците за упражнение са изградени като система от въпроси, насочени към всяка отделна рубрика от 
уроците за нови знания. Последователността им е подчинена на добре обмислена стратегия, определяща 
преминаването от по-простото към по-сложното, от основното към вторичното, от задължителното към 
алтернативното знание. Във функционален смисъл предназначението на така обособените блокове от въ-
проси е да обслужват преподаването при различни категории ученици. Първата група въпроси от рубри-
ката В час ли съм гарантират овладяването на задължителния минимум знания. Те целят да покажат на 
самия ученик дали е внимавал и доколко е разбрал съдържанието на изучавания текст и урочната статия. 
Задачите, които се поставят в тази рубрика, предполагат учениците да записват в тетрадките си в таблици 
по зададен модел моментите, които са им ясни, както и тези, които ги затрудняват или смущават, а след 
това те да бъдат обсъдени. 

При останалите рубрики, които съдържат въпроси и задачи с постепенно увеличаваща се трудност, е 
търсена градация на заложените цели. В рубриката Тайните на текста са включени по-сложни въпроси 
и задачи, свързани с особеностите на изучаваните произведения. Рубриката Искам да попитам дава въз-
можност на учениците да си изяснят евентуални въпроси по текста или урочната статия, на които не са 
получили отговор до този момент. Предвидено е също да вписват тези въпроси в тетрадките си, в таблици 
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по предложен модел, за да бъдат обсъдени след това в клас и да бъдат намерени съответните отговори. 
Рубриката Моят текст съдържа предложения за определени практически задачи с описание на предметна 
обстановка в художествен текст, кратък отговор на литературен въпрос, разказ по преживяно. Задачите, 
предложени в рубриката Творчество в екип, имат по-скоро изследователски характер и целят създаване-
то на междупредметни връзки, тъй като учениците са провокирани да активизират знанията си, получени 
от другите учебни дисциплини. С въпросите от рубриката А какво мисля аз учениците се поощряват да 
изразят своето лично мнение за изучаваното произведение и проблемите, свързани с него.

В края на всеки урок е включена рубриката Ателие 6+, която съдържа допълнителна информация и 
въпроси, адресирани към най-изявените ученици. Съдържанието на тази рубрика е предназначено за инди-
видуални задачи, извънкласна работа или подготовка за олимпиади и състезания. В нея се въвеждат знания, 
които не са задължителни, но биха ви послужили като сигурна основа за по-нататъшната подготовка на 
учениците по литература. 

В допълнителната рубрика Моите библиотека и галерия са включени допълнителни текстове, свър-
зани с изучавания материал, както и сведения за литературни произведения и творби от други изкуства, 
които разработват същите теми като тези от съответния урок.

Отделните рубрики активизират различни стилове на учене – пасивен („Да прочета“), активен („Да 
разбера какво (не) зная“, „А какво мисля аз“, „Искам да попитам“), визуален (работа с картинни изобра-
жения и задачи, които изискват систематизация на придобитите знания в таблици и диаграми), динамичен 
(задачи с творчески характер, основно от рубриката „Творчество в екип“), които предполагат влизането на 
ученика в нова, непозната роля: напр. провеждане на анкета с въпроси, които поставят изучавания матери-
ал в социален контекст, инсценировки по изучаваните произведения). 



7

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

Училище  Град 

Утвърждавам: 

Директор: 
(име и фамилия)

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (КОМПОНЕНТ „ЛИТЕРАТУРА“) ЗА 7. КЛАС

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

през учебната /  година

Уроци за нови знания НЗ 44% 32 ч.
Упражнения У 37% 27 ч.
Преговор П 6% 4 ч.
Обобщение О 6% 4 ч.
Контролни и класни работи К 7% 5 ч.
Развиване на комуникативните компетентности РКК 18 ч.

Годишен хорариум: 90 часа

Изготвил: 
(име и фамилия)
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема 
на урочната единица

Урочна
единица 

за
Компетентности като очаквани

резултати от обучението

(1) (2) (3) (4) (5)

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

1. 1. БЕ
2. 1. БЕ
3. 1. Начален преговор по литера-

тура
П Познава и тълкува литературните творби, 

включени в учебната програма за 6. клас, в 
съответствие с жанровото им многообразие и 
принадлежността им към културната епоха.

4. 1 Литература и литера-
турознание. Литературни 
родове и жанрове. Сюжет и 
композиция на литературно-
то произведение

НЗ Въвеждане в основни литературни жанрове и в 
основни структурни елементи на творбата.

5. 1. БЕ РКК
6. 2. БЕ
7. 2. БЕ
8. 2. Добри Чинтулов – „Стани, 

стани, юнак балкански“ 
У Различава основни ценности и норми на бълга-

рина във възрожденския свят в стихотворение-
то „Стани, стани, юнак балкански“.
Съпоставя свои ценности с ценности на бъл-
гарина във възрожденския свят и оценява зна-
ченията им в съответния социокултурен кон-
текст.

9. 2. РКК Л (1)
Подготовка за писане на раз-
каз по преживяно
(варианти на теми – рубри-
ката „Моят текст“1)

РКК Създава в устна форма разказ по преживяно с 
цел да изрази творчески действителни прежи-
вявания и чувства и да оцени важността на това 
изразяване; да заинтригува възприемателя с 
разказваната история.
Спазва правилата на книжовния изговор.
Спазва изучените книжовни езикови правила.
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Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на 
оценяване по теми 

и/или раздели

Забе-
леж-
ка

(6) (7) (8) (9)

Беседа върху съществени компоненти на литературните 
творби от учебното съдържание за 6. клас.
Дейности: 
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците, упраж-
няване на самоконтрол при изпълняване на комуникативни 
и дидактически задачи. Изразяване на впечатления, чув-
ства, настроения, мисли, позиции по проблеми с помощта 
на различни езици.

работа в час
работа по групи

Беседа върху съществени компоненти на литературните 
творби.
Дейности: 
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците, упраж-
няване на самоконтрол при изпълняване на комуникатив-
ни и дидактически задачи. Подбира, извлича и обработва 
съобразно няколко критерия информация от различни из-
точници, за да изпълни самостоятелно конкретна комуни-
кативна (или изследователска/творческа) задача.

работа в час
работа по групи 

Беседа
Дейности:
Съпоставяне и различаване на норми и ценности, валидни 
за дадена общност, регламентиращи/регулиращи взаимоот-
ношенията между индивида и общността. 
Използване на мултимедия за създаване и представяне на 
продукти от изпълнение на конкретна изследователска за-
дача.

работа в час
работа по групи
домашна работа

Беседа
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците, упраж-
няване на самоконтрол при изпълняване на дидактически 
и/или комуникативни задачи, както и при учене с цел опре-
деляне на собствените силни и слаби страни, на собствения 
стил на учене.
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на вербалния език.

работа в час
работа по групи
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема 
на урочната единица

Урочна
единица 

за
Компетентности като очаквани

резултати от обучението

(1) (2) (3) (4) (5)

10. 2. Добри Чинтулов – „Стани, 
стани, юнак балкански“ 

НЗ Познава значението на понятието лирически 
говорител.
Обяснява функциите на лирическия говорител 
за изграждането на образа на света и човека в 
„Стани, стани, юнак балкански“.
Различава и тълкува преживявания, настрое-
ния и състояния на героя.

11. 3. БЕ 
12. 3. БЕ
13. 3. Добри Чинтулов – „Вятър 

ечи, Балкан стене“
 У Различава основни ценности и норми на бълга-

рина във възрожденския свят в стихотворение-
то „Вятър ечи, Балкан стене“.
Съпоставя свои ценности с ценности на бъл-
гарина във възрожденския свят и оценява зна-
ченията им в съответния социокултурен кон-
текст.

14. 3. Добри Чинтулов – „Вятър 
ечи, Балкан стене“

НЗ Обяснява функциите на лирическия говорител 
за изграждането на образа на света и човека в 
„Стани, стани, юнак балкански“.
Различава и тълкува преживявания, настрое-
ния и състояния на героя.

15. 3. РКК БЕ
16. 4. БЕ
17. 4. БЕ
18. 4. Христо Ботев – „На проща-

ване в 1868 г.“
У Различава и тълкува в „На прощаване в 1868 г.“ 

преживявания, настроения, състояния на героя.
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Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на 
оценяване по теми 

и/или раздели

Забе-
леж-
ка

(6) (7) (8) (9)

Лирически го-
ворител

Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основните ком-
пененти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на вербалния език.
Съпоставяне и различаване на норми и ценности, валидни 
за дадена общност, регламентиращи/регулиращи взаимоот-
ношенията между индивида и общността.

работа в час

Беседа
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците, упраж-
няване на самоконтрол при изпълняване на комуникативни 
и дидактически задачи. 
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на вербалния език.
Използване на мултимедия за представяне на продукти от 
изпълнение на конкретна задача – изследователска, кому-
никативна задача.

работа в час
работа по групи
домашна работа

Беседа
Дейности:
Съпоставяне и различаване на норми и ценности, валидни 
за дадена общност, регламентиращи/регулиращи взаимоот-
ношенията между индивида и общността.

работа в час
работа по групи
домашна работа

Беседа
Дейности:
Подбира, извлича и обработва съобразно няколко крите-
рия информация от различни източници, за да изпълни са-
мостоятелно конкретна изследователска задача, свързана с 
изучаваното произведение.
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на различни езици.

работа в час
работа по групи 
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема 
на урочната единица

Урочна
единица 

за
Компетентности като очаквани

резултати от обучението

(1) (2) (3) (4) (5)

19. 4. Христо Ботев – „На проща-
ване в 1868 г.“

У Обяснява функциите на героя в „На прощаване 
в 1868 г.“ за смисловото изграждане на текста.

20. 4. РКК Л (2)
Писане на разказ по прежи-
вяно (варианти на теми – 
рубриката „Моят текст“)

РКК Създава в писмена форма разказ по преживяно 
с цел да изрази творчески действителни прежи-
вявания, чувства и да оцени важността на това 
изразяване; да заинтригува възприемателя с 
разказваната история.
Спазва правилата на книжовния изговор.
Спазва изучените книжовни езикови правила.

21. 5. БЕ
22. 5. БЕ
23. 5. Христо Ботев – „На проща-

ване в 1868 г.“
НЗ Познава значението на понятието лирически 

герой. 

24. 5. Христо Ботев – „На проща-
ване в 1868 г.“

НЗ Познава значението на понятието лирически 
герой и обяснява неговите функции за изграж-
дането на образа на човека и света в стихотво-
рението „На прощаване в 1868 г.“. 

25. 5. РКК БЕ
26. 6. БЕ
27. 6. БЕ
28. 6. Отговор на литературен въ-

прос
НЗ Запознаване с основни принципи за изгражда-

не на отговор на литературен въпрос.



13

Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на 
оценяване по теми 

и/или раздели

Забе-
леж-
ка

(6) (7) (8) (9)

Беседа
Дейности:
Съпоставяне и различаване на норми и ценности, валидни 
за дадена общност, регламентиращи/регулиращи взаимоот-
ношенията между индивида и общността.
Използване на книги от електронни библиотеки и на други 
електронно базирани информационни източници за изпъл-
нение на конкретна изследователска задача, както и за на-
миране на допълнителна информация по зададен проблем.

работа в час
работа по групи
домашна работа

Беседа
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците, упраж-
няване на самоконтрол при изпълняване на дидактически 
и/или комуникативни задачи, както и при учене с цел опре-
деляне на собствените силни и слаби страни, на собствения 
стил на учене.

работа в час

лирически ге-
рой

Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основните ком-
поненти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на вербалния език.

работа в час 
работа по групи
домашна работа

Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основните ком-
поненти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на вербалния език.

работа в час
работа по групи 
домашна работа

Беседа 
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците, 
упражняване на самоконтрол при изпълняване на комуни-
кативни и дидактически задачи. 
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на вербалния език.

работа в час 
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема 
на урочната единица

Урочна
единица 

за
Компетентности като очаквани

резултати от обучението

(1) (2) (3) (4) (5)

29. 6. РКК Л (3)
Подготовка за писане на от-
говор на литературен въпрос
(варианти на теми – рубри-
ката „Моят текст“)

РКК Създава в писмена форма отговор на литерату-
рен въпрос в определен обем с цел да обоснове 
разбирането си за поставения под въпрос тек-
стов елемент.
Спазва изучените книжовни езикови правила.

30. 6. Контролна работа № 1 К
31. 7. БЕ
32. 7. БЕ
33. 7. Иван Вазов – „Немили-не-

драги“, първа глава
У Различава и тълкува в първа глава от „Неми-

ли-недраги“ действията и развитието на геро-
ите в сюжета.
Обяснява функциите на предметната обстанов-
ка за изграждането на образа на човека и света 
в първа глава от „Немили-недраги“.

34. 7. Иван Вазов – „Немили-не-
драги“, първа глава

НЗ Открива в книжни и уеб базирани източни-
ци данни/факти, тълкувания на данни/факти 
и илюстративен материал, за да изпълни кон-
кретна изследователска задача, свързана на-
пример с творческата история, с историческите 
и/или авторовобиографичните обстоятелства 
на написването, с историята на четене, с изда-
телската история на „Немили-недраги“.

35. 7. РКК БЕ
36. 8. БЕ
37. 8. БЕ
38. 8. Иван Вазов – „Немили-не-

драги“, втора глава
У Различава и тълкува във втора глава от „Не-

мили-недраги“ действията и развитието на ге-
роите в сюжета. Тълкува откъсът с оглед на 
мястото му в сюжетното развитие на творбата 
и използваните изразни средства.
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Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на 
оценяване по теми 

и/или раздели

Забе-
леж-
ка

(6) (7) (8) (9)

Дейности:
Използване на книги от електронни библиотеки и на други 
електронно базирани информационни източници за изпъл-
нение на конкретна изследователска, комуникативна, твор-
ческа задача. 
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците,
упражняване на самоконтрол при изпълняване на комуни-
кативни и дидактически задачи.

работа в час

Беседа 
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на вербалния език.
Наблюдаване на начините, по които художествената лите-
ратура функционализира чуждия език.

работа в час
работа по групи до-
машна работа

Беседа на учителя върху основни компоненти от урочната 
статия.
Дейности:
Използване на книги от електронни библиотеки и на други 
електронно базирани информационни източници за изпъл-
нение на конкретна изследователска задача, както и за на-
миране на допълнителна информация по зададен проблем.
Използване на мултимедия за създаване и представяне на 
продукти от изпълнение на конкретна изследователска за-
дача.

работа в час
работа по групи
домашна работа

Беседа 
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на различни езици – вер-
бален, визуален.

работа в час
работа по групи
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема 
на урочната единица

Урочна
единица 

за
Компетентности като очаквани

резултати от обучението

(1) (2) (3) (4) (5)

39. 8. Иван Вазов – „Немили-не-
драги“, втора глава

НЗ Обяснява значението на сюжета и на сюжетно-
то развитие във връзка с втора глава от „Неми-
ли-недраги“.

40. 8. РКК Л (4) 
Писане на отговор на лите-
ратурен въпрос (варианти 
на теми – рубриката „Моят 
текст“)

РКК Създава в писмена форма отговор на литерату-
рен въпрос в определен обем с цел да обоснове 
разбирането си за поставения под въпрос тек-
стов елемент.
Спазва изучените книжовни езикови правила.

41. 9. БЕ
42. 9. БЕ
43. 9. Иван Вазов – „Немили-не-

драги“, трета глава 
У Тълкува основни особености на текста съ-

образно жанровите и културноисторическите 
характеристики на творбата.

44. 9. Иван Вазов – „Немили-не-
драги“, трета глава

НЗ Познава значението на понятието повест и 
разпознава нейни жанрови характеристики, 
проявени в „Немили-недраги“, разпознава ос-
новни характеристики на жанра повест. 

45. 9. БЕ РКК
46. 10. БЕ
47. 10. БЕ
48. 10. Иван Вазов – „Немили-не-

драги“, пета глава
У Различава и тълкува в пета глава от „Неми-

ли-недраги“ действията и развитието на геро-
ите в сюжета съобразно жанровите и култур-
ноисторическите характеристики на творбата.
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Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на 
оценяване по теми 

и/или раздели

Забе-
леж-
ка

(6) (7) (8) (9)

Беседа на учителя върху основни компоненти от урочната 
статия
Дейности:
Съпоставяне и различаване на норми и ценности, валидни 
за дадена общност, регламентиращи/регулиращи взаимоот-
ношенията между индивида и общността.
Съпоставяне и различаване на историческите и литератур-
ните разкази и образи на света, създадени от различни ав-
тори в различни и в едни и същи културни епохи.

работа в час
домашна работа

Дейности:
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на комуни-
кативни и дидактически задачи.

работа в час

Беседа 
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на различни езици – вер-
бален, визуален.
Използване на мултимедия за създаване и представяне на 
продукти от изпълнение на конкретна изследователска за-
дача.

работа в час

повест Беседа на учителя
Дейности:
Съпоставяне и различаване на историческите и литератур-
ните разкази и образи на света, създадени от различни ав-
тори в различни и в едни и същи културни епохи.

работа в час
работа по групи
домашна работа

Разказ на учителя, съчетан с беседа.
Дейности: 
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на вербалния език.

работа в час
работа по групи
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема 
на урочната единица

Урочна
единица 

за
Компетентности като очаквани

резултати от обучението

(1) (2) (3) (4) (5)

49. 10. Иван Вазов – „Немили-не-
драги“, пета глава

НЗ Обяснява функциите на предметната обстанов-
ка за изграждането на образа на човека и света 
в пета глава от „Немили-недраги“.

50. 10. РКК Л (5)
Редактиране на отговор на 
литературен въпрос

РКК Редактира отговор на литературен въпрос.
Спазва изучените книжовни езикови правила.

51. 11. БЕ
52. 11. БЕ
53. 11. Иван Вазов – „Немили-не-

драги“, десета глава
У Различава и тълкува в десета глава от „Не-

мили-недраги“ преживявания, настроения, 
състояния на героя/ите. 

54. 11. Иван Вазов – „Немили-не-
драги“, десета глава

НЗ Различава и тълкува в десета глава от „Неми-
ли-недраги“ действията и развитието на героя/
ите в сюжета. 

55. 11. БЕ РКК
56. 12. БЕ
57. 12. БЕ
58. 12. Иван Вазов – „Немили-не-

драги“, епилог 
У Тълкува и оценява завършека на произведе-

нието във връзка с неговия сюжет.
Разпознава и обяснява функциите на структур-
ните елементи на произведението и го тълкува 
съобразно конкретните проявления на жанра.
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Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на 
оценяване по теми 

и/или раздели

Забе-
леж-
ка

(6) (7) (8) (9)

Беседа на учителя
Дейности:
Превод от един език на друг, например „рисуване с думи“ 
на визуално изображение и обратно – визуално изобразя-
ване на предметна обстановка в художествен текст, музи-
кална илюстрация на тема, атмосфера и др. в литературна 
творба.

работа в час
работа по групи
домашна работа

Беседа 
Дейности:
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на комуни-
кативни и дидактически задачи. 
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на вербалния език.

работа в час

Беседа 
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на различни езици – вер-
бален, визуален.
Използване на мултимедия за създаване и представяне на 
продукти от изпълнение на конкретна изследователска за-
дача.

работа в час
работа по групи 
домашна работа

Беседа
Дейности: 
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците, упраж-
няване на самоконтрол при изпълняване на комуникативни 
и дидактически задачи. 

работа в час

Беседа
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на вербалния език.

работа в час
работа по групи 
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема 
на урочната единица

Урочна
единица 

за
Компетентности като очаквани

резултати от обучението

(1) (2) (3) (4) (5)

59. 12. Иван Вазов – „Немили-не-
драги“, епилог 

НЗ Обяснява отношенията между началото и края 
на изучавания литературен текст и оценява 
значението им за завършеността на текста.
Идентифицира интерпретираните в текста про-
блеми и конфликти, свързва примери за таки-
ва проблеми и конфликти с лични идеи, за да 
обоснове лична гледна точка.

60. 12. РКК Л (6)
Описание на предметна 
обстановка в художествен 
текст (варианти на теми – 
рубриката „Моят текст“)

РКК Създава в устна форма описание на предметна 
обстановка в избрана глава от „Немили-недра-
ги“ с цел да изрази естетическата си представа 
за описваните елементи; да предизвика у слу-
шателя естетическо преживяване, подобно на 
породеното от непосредственото общуване с 
художественото описание.
Спазва правилата на книжовния изговор.
Поставя логическото ударение на подходящо 
място.

61. 13. БЕ
62. 13. Класна работа № 1 К
63. 13. Класна работа № 1 К
64. 13. Иван Вазов – „Една българ-

ка“, първа част
У Открива в книжни и уеб базирани източни-

ци данни/факти, тълкувания на данни/факти 
и илюстративен материал, за да изпълни кон-
кретна изследователска задача, свързана с 
творческата история, с историческите и/или ав-
торовобиографичните обстоятелства на напис-
ването, с историята на четене, с издателската 
история на разказа „Една българка“.

65. 13. БЕ РКК
66. 14. БЕ
67. 14. БЕ
68. 14. РКК Л (7)

Подготовка за писане на от-
говор на литературен въпрос
(варианти на теми – рубри-
ката „Моят текст“)

РКК Създава в писмена форма отговор на литерату-
рен въпрос в определен обем с цел да обоснове 
разбирането си за поставения под въпрос тек-
стов елемент.
Спазва изучените книжовни езикови правила.
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Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на 
оценяване по теми 

и/или раздели

Забе-
леж-
ка

(6) (7) (8) (9)

Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основните ком-
поненти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на различни езици – вер-
бален, визуален (в т.ч. и изобразителен), музикален.

работа в час
домашна работа

Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците,
упражняване на самоконтрол при изпълняване на комуни-
кативни и дидактически задачи.

работа в клас

Беседа 
Дейности: 
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците, упраж-
няване на самоконтрол при изпълняване на комуникативни 
и дидактически задачи.
Използване на книги от електронни библиотеки и на други 
електронно базирани информационни източници за изпъл-
нение на конкретна изследователска задача, както и за на-
миране на допълнителна информация по зададен проблем.

работа в час 
работа по групи
домашна работа

Дейности:
Използване на книги от електронни библиотеки и на други 
електронно базирани информационни източници за изпълне-
ние на конкретна изследователска, комуникативна, творческа 
задача. 
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците, 
упражняване на самоконтрол при изпълняване на комуни-
кативни и дидактически задачи.

работа в час
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема 
на урочната единица

Урочна
единица 

за
Компетентности като очаквани

резултати от обучението

(1) (2) (3) (4) (5)

69. 14. Иван Вазов – „Една българ-
ка“, първа част

НЗ Познава творческата история на произведение-
то и тълкува смисъла на заглавието и мотото. 
Идентифицира интерпретирани в творбата 
проблеми и конфликти, свързва примери за 
такива проблеми и конфликти с лични идеи и 
обосновава лична гледна точка. 

70. 14. Иван Вазов – „Една българ-
ка“, втора част

У Обяснява значението на сюжета в разказа 
„Една българка“.

71. 15. БЕ
72. 15. БЕ
73. 15. Иван Вазов – „Една българ-

ка“, втора част
НЗ Подрежда събитията от фабулата на творбата 

според сюжета Ӝ. 
Различава размествания в сюжетното действие 
на разказа „Една българка“ и оценява значе-
нието им за въздействието на творбата. 

74. 15. Иван Вазов – „Една българ-
ка“, трета част

У Отличава характерните особености на жанра 
и тълкува значението на отделните епизоди за 
изграждането на разказа.

75. 15. БЕ РКК
76. 16. БЕ
77. 16. БЕ
78. 16. РКК Л (8) 

Писане на отговор на лите-
ратурен въпрос (варианти 
на теми – рубриката „Моят 
текст“)

РКК Създава в писмена форма отговор на литерату-
рен въпрос в определен обем с цел да обоснове 
разбирането си за поставения под въпрос тек-
стов елемент.
Спазва изучените книжовни езикови правила.
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Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на 
оценяване по теми 

и/или раздели

Забе-
леж-
ка

(6) (7) (8) (9)

Разказ на учителя, съчетан с беседа
Дейности:
Съпоставяне и различаване на норми и ценности, валидни 
за дадена общност, регламентиращи/регулиращи взаимоот-
ношенията между индивида и общността.
Използване на мултимедия за създаване и представяне на 
продукти от изпълнение на конкретна изследователска за-
дача. 

работа в час
домашна работа

Беседа
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците, упраж-
няване на самоконтрол при изпълняване на дидактически и/
или комуникативни задачи.

работа в час
работа по групи

Беседа
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на различни езици – вер-
бален, визуален.
Използване на мултимедия за създаване и представяне на 
продукти от изпълнение на конкретна изследователска за-
дача.

работа в час
работа по групи
домашна работа

Беседа
Дейности:
Съпоставяне и различаване на историческите и литератур-
ните разкази и образи на света.

работа в час
работа по групи
домашна работа

Дейности:
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на комуни-
кативни и дидактически задачи.

работа в час
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема 
на урочната единица

Урочна
единица 

за
Компетентности като очаквани

резултати от обучението

(1) (2) (3) (4) (5)

79. 16. Иван Вазов – „Една българ-
ка“, трета част

НЗ Разпознава и обяснява функциите на структур-
ните елементи на разказа и го тълкува съобраз-
но конкретните проявления на жанра.

80. 16. Иван Вазов – „Една българ-
ка“, четвърта част

У Отличава основни теми и мотиви в творбата 
и оценява специфичните им начини на въз-
действие.

81. 17. БЕ 
82. 17. БЕ 

83. 17. Иван Вазов – „Една българ-
ка“, четвърта част

НЗ Определя начини, по които (откъс от) конкре-
тен литературен текст въздейства естетически, 
и се обосновава чрез примери от художестве-
ния изказ.

84. 17. Иван Вазов – „Една българ-
ка“, пета част

У Различава и тълкува в „Една българка“ прежи-
вявания, настроения, състояния на героя/ите.

85. 17. БЕ РКК
86. 18. БЕ
87. 18. БЕ
88. 18. Иван Вазов – „Една българ-

ка“, пета част
НЗ Различава и тълкува в „Една българка“ дейст-

вията и развитието на героите в сюжета.
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Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на 
оценяване по теми 

и/или раздели

Забе-
леж-
ка

(6) (7) (8) (9)

Беседа на учителя
Дейности:
Съпоставяне и различаване на историческите и литератур-
ните разкази и образи на света.
Използване на мултимедия за създаване и представяне на 
продукти от изпълнение на конкретна изследователска за-
дача.

работа в час
работа по групи
домашна работа

Беседа 
Дейности:
Създаване на писмен текст, съобразен с книжовните езико-
ви правила.

работа в час

Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основните ком-
поненти на урочната статия.
Дейности: 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на комуни-
кативни и дидактически задачи. 
Използване на мултимедия за създаване и представяне на 
продукти от изпълнение на конкретна изследователска за-
дача.

работа в час
работа по групи
домашна работа

Беседа 
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на различни езици.

работа в час
работа по групи

Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основните ком-
поненти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на вербалния език.

работа в час
работа по групи
домашна работа
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема 
на урочната единица

Урочна
единица 

за
Компетентности като очаквани

резултати от обучението

(1) (2) (3) (4) (5)

89. 18. Иван Вазов – „Една българ-
ка“, шеста част

У Разпознава и обяснява функциите на структур-
ните елементи на разказа „Една българка“. 

90. 18. РКК Л (9)
Редактиране на отговор на 
литературен въпрос

50 Редактира отговор на литературен въпрос.
Спазва изучените книжовни езикови правила.

91. 19. БЕ
92. 19. БЕ
93. 19. Иван Вазов – „Една българ-

ка“, шеста част
НЗ Познава значението на понятието композиция 

и обяснява нейните функции за изграждането 
на образа на човека и света в творбата.
Обяснява отношенията между началото и края 
на разказа „Една българка“ и оценява значе-
нието им за завършеността на текста.

94. 19. Иван Вазов – „Опълченците 
на Шипка“

У Различава и тълкува в „Опълченците на Шип-
ка“ преживявания, настроения, състояния на 
героя.

95. 19. БЕ РКК
96. 20. БЕ
97. 20. БЕ
98. 20. Иван Вазов – „Опълченците 

на Шипка“
У Обяснява функциите на лирическия говорител 

за изграждането на образа на света и човека в 
„Опълченците на Шипка“.
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Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на 
оценяване по теми 

и/или раздели

Забе-
леж-
ка

(6) (7) (8) (9)

Беседа
Дейности:
Използване на книги от електронни библиотеки и на други 
електронно базирани информационни източници за изпъл-
нение на конкретна изследователска задача.
Съпоставяне и различаване на историческите и литератур-
ните разкази и образи на света.

работа в час
работа по групи

Беседа 
Дейности:
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на комуни-
кативни и дидактически задачи. 
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на вербалния език.

работа в час

композиция Беседа
Дейности:
Превод от един език на друг – например визуално изобра-
зяване на структурните елементи на творбата (композиция, 
начало/край).

работа в час
работа по групи
домашна работа

Беседа
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, по-
зиции по проблеми с помощта на различни езици – верба-
лен, визуален.

работа в час
работа по групи

Беседа
Дейности:
Съпоставяне и различаване на норми и ценности, валидни 
за дадена общност, регламентиращи/регулиращи взаимоот-
ношенията между индивида и общността.
Съпоставяне и различаване на историческите и литератур-
ните разкази и образи на света, създадени от различни ав-
тори в различни и в едни и същи културни епохи.

работа в час
работа по групи
домашна работа
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема 
на урочната единица

Урочна
единица 

за
Компетентности като очаквани

резултати от обучението

(1) (2) (3) (4) (5)

99. 20. РКК Л (10)
Писане на разказ по прежи-
вяно

РКК Създава в писмена форма разказ по преживяно 
с цел да изрази творчески действителни прежи-
вявания, чувства и да оцени важността на това 
изразяване; да заинтригува възприемателя с 
разказваната история.
Спазва правилата на книжовния изговор.
Спазва изучените книжовни езикови правила.

100. 20. Иван Вазов – „Опълченците 
на Шипка“

НЗ Познава значението на понятието ода и разпоз-
нава нейни жанрови характеристики, проявени 
в „Опълченците на Шипка“. 

101. 21. БЕ
102. 21. БЕ
103. 21. Иван Вазов – „Опълченците 

на Шипка“
НЗ Тълкува произведението съобразно конкрет-

ните проявления на жанра. 

104. 21. Иван Вазов – „Българският 
език“

У Различава и тълкува в „Българският език“ пре-
живявания, настроения, състояния на героя.

105. 21. БЕ РКК
106. 22. БЕ
107. 22. БЕ
108. 22. Иван Вазов – „Българският 

език“
У Обяснява функциите на лирическия говорител 

за изграждането на образа на света и човека в 
„Българският език“.

109. 22. РКК Л (11)
Редактиране на разказ по 
преживяно

РКК Редактира разказ по преживяно.
Спазва правилата на книжовния изговор.
Спазва изучените книжовни езикови правила.
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Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на 
оценяване по теми 

и/или раздели

Забе-
леж-
ка

(6) (7) (8) (9)

Беседа
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците, упраж-
няване на самоконтрол при изпълняване на дидактически 
и/или комуникативни задачи, както и при учене с цел опре-
деляне на собствените силни и слаби страни, на собствения 
стил на учене.

работа в час

ода Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основните ком-
поненти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на вербалния език.
Използване на мултимедия за създаване и представяне на 
продукти от изпълнение на конкретна изследователска за-
дача.

работа в час
работа по групи
домашна работа

Беседа
Дейности:
Използване на книги от електронни библиотеки и на други 
електронно базирани информационни източници за изпъл-
нение на конкретна задача – изследователска, комуникатив-
на или творческа. 

работа в час
домашна работа

Беседа
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на вербалния език.

работа в час
работа по групи

Беседа
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на вербалния език.

работа в час
работа по групи
домашна работа

Беседа
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците, 
упражняване на самоконтрол при изпълняване на комуни-
кативни и дидактически задачи. 

работа в час
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема 
на урочната единица

Урочна
единица 

за
Компетентности като очаквани

резултати от обучението

(1) (2) (3) (4) (5)

110. 22. Иван Вазов – „Българският 
език“

НЗ Разпознава жанрови характеристики на одата, 
проявени в „Българският език“.

111. 23. БЕ
112. 23. БЕ
113. 23. Иван Вазов – „Българският 

език“
НЗ Идентифицира интерпретирани в „Българският 

език“ проблеми и конфликти, съпоставя ги със 
съвременността и ги свързва с лични идеи, за 
да обоснове своя гледна точка.

114. 23. Обобщение 1 О Разпознава по откъс от изучено произведение 
неговия автор и (заглавието на) самото произ-
ведение.
Свързва имена на герои от изучено произведе-
ние с името на неговия автор и със заглавието 
на произведението.
Свързва изучено произведение с името на авто-
ра, с жанра и с имена на герои от произведението.
Свързва изучено произведение с интерпрети-
рани в него мотиви.

115. 23. БЕ РКК
116. 24. БЕ

117. 24. БЕ
118. 24. Обобщение 1 О

119. 24. РКК Л (12)
Разказ по преживяно на тема 
„Моето пътуване“ (или дру-
га примерна тема от рубри-
ката „Моят текст“)

РКК Създава в устна и в писмена форма разказ по 
преживяно с цел да изрази творчески действи-
телни преживявания, чувства и да оцени важ-
ността на това изразяване; да заинтригува въз-
приемателя с разказваната история.
Спазва правилата на книжовния изговор.
Спазва изучените книжовни езикови правила.

120. 24. Контролна работа 2 К
121. 25. БЕ 
122. 25. БЕ
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Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на 
оценяване по теми 

и/или раздели

Забе-
леж-
ка

(6) (7) (8) (9)

Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основните ком-
поненти на урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на вербалния език.

работа в час
работа по групи
домашна работа

Разказ на учителя, съчетан с беседа
Дейности: 
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците, упраж-
няване на самоконтрол при изпълняване на комуникативни 
и дидактически задачи.

работа в час

работа в час

работа в час
работа по групи
домашна работа

Беседа
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците, упраж-
няване на самоконтрол при изпълняване на комуникативни 
и дидактически задачи. 
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на вербалния език.

работа в час
работа по групи
домашна работа
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема 
на урочната единица
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резултати от обучението

(1) (2) (3) (4) (5)

123. 25. Алеко Константинов – „До 
Чикаго и назад“

У Съпоставя ценности на човека в обществото и 
оценява значенията им в съответния социокул-
турен контекст.
Различава и тълкува в откъса от „До Чикаго и 
назад“ действията и развитието на героите.
Обяснява функциите на предметната обстанов-
ка за изграждането на образа на човека и света 
в откъса от „До Чикаго и назад“.

124 25. Алеко Константинов – „До 
Чикаго и назад“

НЗ Различава основни ценности и норми на човека 
в обществото.
Идентифицира интерпретирани в откъса от „До 
Чикаго и назад“ проблеми и конфликти, свърз-
ва примери за такива проблеми и конфликти с 
лични идеи, за да обоснове своя гледна точка.

125. 25. БЕ РКК
126. 26. БЕ
127. 26. БЕ
128. 26. Алеко Константинов – „Бай 

Ганьо...“
У Съпоставя ценности на човека в обществото и 

оценява значенията им в съответния социокул-
турен контекст.
Различава и тълкува в откъса от „Бай Ганьо пъ-
тува“ действията и развитието на героите.

129. 26. Алеко Константинов – „Бай 
Ганьо...“

НЗ Различава основни ценности и норми на човека 
в обществото.
Идентифицира интерпретирани в откъса от 
„Бай Ганьо пътува“ проблеми и конфликти, 
свързва примери за такива проблеми и кон-
фликти с лични идеи, за да обоснове своя глед-
на точка.
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Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на 
оценяване по теми 

и/или раздели

Забе-
леж-
ка

(6) (7) (8) (9)

Беседа
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на вербалния език.
Превод от един език на друг, например „рисуване с думи“ 
на визуално изображение и обратно – визуално изобразя-
ване на предметна обстановка в художествен текст, музи-
кална илюстрация на тема, атмосфера и др. в литературната 
творба.

работа в час
работа по групи
домашна работа

Беседа на учителя
Дейности:
Съпоставяне и различаване на норми и ценности, валидни 
за дадена общност, регламентиращи/регулиращи взаимоот-
ношенията между индивида и общността.
Наблюдаване на начините, по които художествената лите-
ратура функционализира чуждия език.

работа в час

Беседа
Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците, упраж-
няване на самоконтрол при изпълняване на дидактически и 
комуникативни задачи.
Наблюдаване на начините, по които художествената лите-
ратура функционализира чуждия език.
Използване на мултимедия за създаване и представяне на 
продукти от изпълнение на конкретна изследователска за-
дача.

работа в час
работа по групи
домашна работа

Беседа на учителя
Дейности:
Съпоставяне и различаване на норми и ценности, валидни 
за дадена общност, регламентиращи/регулиращи взаимоот-
ношенията между индивида и общността.
Използване на книги от електронни библиотеки и на други 
електронно базирани информационни източници за изпъл-
нение на конкретна изследователска задача, както и за на-
миране на допълнителна информация по зададен проблем.

работа в час
работа по групи
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема 
на урочната единица

Урочна
единица 

за
Компетентности като очаквани

резултати от обучението

(1) (2) (3) (4) (5)

130. 26. РКК Л (13)
Описание на предметна 
обстановка в художествен 
текст (варианти на теми – 
рубриката „Моят текст“)

РКК  Създава в устна форма описание на предмет-
на обстановка в откъс от „До Чикаго и назад“/
„Бай Ганьо…“ с цел да: изрази естетическата 
си представа за описваните елементи; предиз-
вика у слушателя естетическо преживяване, 
подобно на породеното от непосредственото 
общуване с художественото описание.
Спазва правилата на книжовния изговор.
Поставя логическото ударение на подходящо 
място.

131. 27. БЕ
132. 27. БЕ
133. 27. Пенчо Славейков – „Нераз-

делни“
У Различава и тълкува в „Неразделни“ преживя-

вания, настроения, състояния на героя.
Идентифицира интерпретирани в „Нераздел-
ни“ проблеми и конфликти, съпоставя ги със 
съвременността и ги свързва с лични идеи, за 
да обоснове своя гледна точка.

134. 27. Пенчо Славейков – „Нераз-
делни“

НЗ Познава значението на понятието балада и 
разпознава нейни жанрови характеристики, 
проявени в „Неразделни“.

135. 27. БЕ РКК
136. 28. БЕ
137. 28. БЕ

138. 28. Пенчо Славейков – „Нераз-
делни“

НЗ Обяснява функциите на лирическия говорител 
за изграждането на образа на света и човека в 
„Неразделни“.
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Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на 
оценяване по теми 

и/или раздели

Забе-
леж-
ка

(6) (7) (8) (9)

Дейности:
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците, упраж-
няване на самоконтрол при изпълняване на комуникативни 
и дидактически задачи.

работа в час
работа по групи

Беседа
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на различни езици – вер-
бален, визуален (в т.ч. и изобразителен), музикален.

работа в час
работа по групи
домашна работа

балада Разказ на учителя, съчетан с беседа
Дейности:
Използване на книги от електронни библиотеки и на други 
електронно базирани информационни източници за изпъл-
нение на конкретна изследователска задача, както и за на-
миране на допълнителна информация по зададен проблем.
Съпоставяне на изучените в часовете по литература тексто-
ве с текстове, изучени в часовете по чужд език, въз основа 
на обща принадлежност към културна епоха или жанр.

работа в час
работа по групи

Беседа на учителя
Дейности:
Съпоставяне и различаване на норми и ценности, валидни 
за дадена общност, регламентиращи/регулиращи взаимоот-
ношенията между индивида и общността.
Използване на мултимедия за създаване и представяне на 
продукти от изпълнение на конкретна изследователска за-
дача.

работа в час
работа по групи
домашна работа 
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема 
на урочната единица

Урочна
единица 

за
Компетентности като очаквани

резултати от обучението

(1) (2) (3) (4) (5)

139. 28. РКК Л (14)
Отговор на литературен 
въпрос (варианти на теми – 
рубриката „Моят текст“)

РКК Създава в писмена форма отговор на литерату-
рен въпрос в определен обем с цел да обоснове 
разбирането си за поставения под въпрос тек-
стов елемент.
Спазва изучените книжовни езикови правила.

140. 28. Пейо Яворов – „Заточени-
ци“

У Различава и тълкува в „Заточеници“ преживя-
вания, настроения, състояния на героя.

141. 29. БЕ
142. 29. БЕ
143. 29. Пейо Яворов – „Заточени-

ци“
НЗ Познава значението на понятието елегия и раз-

познава нейни жанрови характеристики, проя-
вени в „Заточеници“.

144. 29. Пейо Яворов – „Заточени-
ци“

НЗ Обяснява функциите на лирическия герой в 
„Заточеници“ за смисловото изграждане на 
тек ста.

145. 29. БЕ РКК
146. 30. БЕ
147. 30. БЕ
148. 30. РКК Л (15)

Редактиране на отговор на 
литературен въпрос

РКК Редактира отговор на литературен въпрос.
Спазва изучените книжовни езикови правила.
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Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на 
оценяване по теми 

и/или раздели

Забе-
леж-
ка

(6) (7) (8) (9)

Беседа 
Дейности:
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на комуни-
кативни и дидактически задачи. 
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на вербалния език.

работа в час
работа по групи

Беседа 
Дейности: 
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на комуни-
кативни и дидактически задачи. 
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на различни езици.

работа в час
работа по групи
домашна работа

елегия Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основните ком-
поненти на урочната статия. 
Дейности: 
Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците, упраж-
няване на самоконтрол при изпълняване на дидактически и/
или комуникативни задачи.
Използване на книги от електронни библиотеки и на други 
електронно базирани информационни източници за изпъл-
нение на конкретна изследователска задача, както и за на-
миране на допълнителна информация по зададен проблем.

работа в час
работа по групи

Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основните ком-
поненти на урочната статия.
Дейности:
Съпоставяне и различаване на норми и ценности, валидни 
за дадена общност, регламентиращи/регулиращи взаимоот-
ношенията между индивида и общността.
Използване на мултимедия за създаване и представяне на 
продукти от изпълнение на конкретна изследователска за-
дача.

работа в час
работа по групи
домашна работа

Беседа 
Дейности:
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на комуни-
кативни и дидактически задачи. 
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на вербалния език.

работа в час
работа по групи
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема 
на урочната единица

Урочна
единица 

за
Компетентности като очаквани

резултати от обучението

(1) (2) (3) (4) (5)

149. 30. Контролна работа № 3 К
150. 30. Елин Пелин – „По жътва“ У Различава и тълкува в „По жътва“ действията и 

развитието на героите.

151. 31. БЕ
152. 31. БЕ
153. 31. Елин Пелин – „По жътва“ НЗ Разпознава и обяснява функциите на структур-

ни елементи на разказа „По жътва“ и ги тълкува 
съобразно конкретните проявления на жанра.

154. 31. Елин Пелин – „По жътва“ НЗ Обяснява отношенията между началото и края 
на разказа „По жътва“ и оценява значението 
им за завършеността на текста.

155. 31. БЕ РКК
156. 32. БЕ
157. 32. БЕ
158. 32. Йордан Йовков – „По жица-

та“
У Разпознава и обяснява функциите на струк-

турни елементи на разказа „По жицата“ и ги 
тълкува съобразно конкретните проявления на 
жанра.

159. 32. Йордан Йовков – „По жица-
та“

У Различава и тълкува в „По жицата“ действията 
и развитието на героите.
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Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на 
оценяване по теми 

и/или раздели

Забе-
леж-
ка

(6) (7) (8) (9)

Беседа
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на различни езици.

работа в час
работа по групи
домашна работа

Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основните ком-
поненти от урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на различни езици.
Използване на книги от електронни библиотеки и на други 
електронно базирани информационни източници за изпъл-
нение на конкретна изследователска задача, както и за на-
миране на допълнителна информация по зададен проблем.

работа в час
работа по групи
домашна работа 

Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основните ком-
поненти от урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на различни езици.
Използване на мултимедия за създаване и представяне на 
продукти от изпълнение на конкретна изследователска за-
дача.

работа в час
работа по групи

Беседа
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на различни езици – вер-
бален, визуален (в т.ч. и изобразителен), музикален.

работа в час
работа по групи
домашна работа

Беседа
Дейности:
Съпоставяне и различаване на норми и ценности, валидни 
за дадена общност, регламентиращи/регулиращи взаимоот-
ношенията между индивида и общността.

работа в час
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема 
на урочната единица

Урочна
единица 

за
Компетентности като очаквани

резултати от обучението

(1) (2) (3) (4) (5)

160. 32. РКК Л (16)
Подготовка на писане на от-
говор на литературен въпрос
(варианти на теми – рубри-
ката „Моят текст“)

РКК Създава в писмена форма отговор на литерату-
рен въпрос в определен обем с цел да обоснове 
разбирането си за поставения под въпрос тек-
стов елемент.
Спазва изучените книжовни езикови правила.

161. 33. БЕ
162. 33. Класна работа № 2 К
163. 33. Класна работа № 2 К
164. 33. Йордан Йовков – „По жица-

та“
НЗ Обяснява отношенията между началото и края 

на разказа „По жицата“ и оценява значението 
им за завършеността на текста.
Различава и тълкува в „По жицата“ действията 
и развитието на героите.

165. 33. БЕ РКК
166. 34. БЕ
167. 34. БЕ К
168. 34. Йордан Йовков – „По жица-

та“
НЗ Идентифицира интерпретирани в „По жица-

та“ проблеми и конфликти, свързва ги с лични 
идеи, за да обоснове своя гледна точка.

169. 34. РКК Л (17)
Писане на отговор на лите-
ратурен въпрос (варианти 
на теми – рубриката „Моят 
текст“)

РКК Създава в писмена форма отговор на литерату-
рен въпрос в определен обем с цел да обоснове 
разбирането си за поставения под въпрос тек-
стов елемент.
Спазва изучените книжовни езикови правила.
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Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на 
оценяване по теми 

и/или раздели

Забе-
леж-
ка

(6) (7) (8) (9)

Беседа 
Дейности:
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на комуни-
кативни и дидактически задачи. 
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на вербалния език.

работа в час

Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основните ком-
поненти от урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на различни езици.
Използване на книги от електронни библиотеки и на други 
електронно базирани информационни източници за изпъл-
нение на конкретна изследователска задача, както и за на-
миране на допълнителна информация по зададен проблем.

работа в час
работа по групи
домашна работа

Разказ на учителя, съчетан с беседа върху основните ком-
поненти от урочната статия.
Дейности:
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на различни езици.
Съпоставяне на изучавани в часовете по литература тек-
стове с текстове, изучавани в часовете по чужд език, въз 
основа на общи мотиви и/или обща жанрова и/или културна 
принадлежност.

работа в час

Беседа 
Дейности:
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на комуни-
кативни и дидактически задачи. 
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на вербалния език.

работа в час
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема 
на урочната единица

Урочна
единица 

за
Компетентности като очаквани

резултати от обучението

(1) (2) (3) (4) (5)

170. 34. Обобщение 2 О Разпознава по откъс от изучено произведение 
неговия автор и (заглавието на) самото произ-
ведение.
Свързва имена на герои от изучено произведе-
ние с името на неговия автор и със заглавието 
на произведението.

171. 35. БЕ
172. 35. БЕ
173. 35. БЕ РКК
174. 35. Обобщение 2 О Свързва изучено произведение с името на ав-

тора, с жанра и с имена на герои от произве-
дението.
Свързва изучено произведение с интерпрети-
рани в него мотиви.

175. 35. Годишен преговор 1 П Познава и тълкува литературните творби, 
включени в учебната програма за 7. клас, в 
съответствие с жанровото им многообразие и 
принадлежността им към културната епоха.

176. 36. БЕ
177. 36. БЕ
178. 36. Годишен преговор 2 П Познава и тълкува литературните творби, 

включени в учебната програма за 7. клас, в 
съответствие с жанровото им многообразие и 
принадлежността им към културната епоха.

179. 36. Годишен преговор 3 П Познава и тълкува литературните творби, 
включени в учебната програма за 7. клас, в 
съответствие с жанровото им многообразие и 
принадлежността им към културната епоха.

180. 36. РКК Л (18)
Редактиране на отговор на 
литературен въпрос

РКК Редактира отговор на литературен въпрос.
Спазва изучените книжовни езикови правила.

1 С оглед на индивидуалния подход на всеки преподавател и различната динамика в степента на усвояване на 
учебния материал от учениците, а също с отчитане на индивидуалните им интереси към всяка урочна единица 
в рубриката „Моят текст“ са предложени варианти на теми за разказ по преживяно/отговор на литературен 
въпрос/описание на предметна обстановка, които по избор да бъдат разработвани в часовете по РКК.
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Нови 
понятия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и форми на 
оценяване по теми 

и/или раздели

Забе-
леж-
ка

(6) (7) (8) (9)

Беседа 
Дейности:
Систематизиране и обобщаване на формираните литера-
турни, социокултурни и комуникативни компетентности.

работа в час

Беседа 
Дейности:
Систематизиране и обобщаване на формираните литера-
турни, социокултурни и комуникативни компетентности.

работа в час

Беседа върху съществени
компоненти на литературните творби от учебното съдър-
жание за 7. клас.
Дейности: 
Систематизиране и обобщаване на формираните литера-
турни, социокултурни и комуникативни компетентности.

работа в час
работа по групи

Беседа
Дейности: 
Систематизиране и обобщаване на формираните литера-
турни, социокултурни и комуникативни компетентности. 

работа в час
работа по групи

Беседа върху съществени компоненти на литературните 
творби от учебното съдържание за 7. клас.
Дейности: 
Систематизиране и обобщаване на формираните литера-
турни, социокултурни и комуникативни компетентности.

работа в час
работа по групи

Беседа 
Дейности:
Упражняване на самоконтрол при изпълняване на комуни-
кативни и дидактически задачи. 
Изразяване на впечатления, чувства, настроения, мисли, 
позиции по проблеми с помощта на вербалния език.

работа в час
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ВАРИАНТИ НА УРОЧНИ ПЛАНОВЕ

Разказът „По жътва“ от Елин Пелин е включен във втория раздел на учебната програма по литература 
за седми клас „ІІ. Човекът в обществото – норми, ценности и конфликти“. Съгласно изготвеното годишно 
тематично разпределение изучаването на разказа е предвидено в един час за упражнение и два часа за нови 
знания. Всеизвестен факт е, че деленето на уроците на урок за нови знания и на урок за упражнения е ус-
ловно – новите знания не могат да бъдат „абсолютно нови“, а урокът за упражнение не бива да е напълно 
лишен от идеята за получаване на нови знания и изграждане на нови умения. Поради което в представените 
примерни варианти на урочни планове е поставен акцент върху активното участие на ученика в урочните 
дейности независмо от типологията на урока. 

Планът на всеки урок е в съответствие със зададените от нормативната база литературни и социокул-
турни компетентности и е съобразен с достигнатото познавателно равнище, както и с възрастовите и пси-
хологическите особености на седмокласника.

ИНВАРИАНТЕН МОДЕЛ НА УРОЧЕН ПЛАН ЗА УПРАЖНЕНИЕ 

Идеята на урока за упражнение върху разказа „По жътва“ е чрез поредица от изследователски и еврис-
тични дейности ученикът да осъществи своя нетенденциозен прочит на текста, изпитвайки естетическа 
наслада от общуването с него. 

Подобна идея намира своите опори във формираните социокултурни и литературни компетентности 
при изучаването на разказа „Косачи“ в 6. клас. Оттогава учениците са запознати с творческата биография 
на Елин Пелин (макар и в синтезиран вид) с доминиращата жанрова и тематична насоченост на неговите 
творби („майстор на късия разказ“ и „певец на селската неволя“); с ролята на пейзажа за постигане на ху-
дожественото внушение и т.н. Позната е и темата за непосилния селски живот (виж учебник по литерату-
ра за 6. клас, с. 50), разгърната в хода на урочната интерпретация на разказа „Косачи“, което от своя страна 
улеснява мотивацията за избора на водещата тема в неизучаваното произведение – разказът „По жътва“. 

Тема на урока: Трудът – неизменна част от селското битие в разказа „По жътва“ от Елин Пелин 
Цели на урока (образователни, възпитателни, развиващи):
А) Възпитателни:
Да се формират социокултурни компетентности чрез: 

 ● разчитане на художественото произведение като интерпретиращо от различна гледна точка норми, 
ценности, проблеми, конфликти, характерни и за съвременната епоха 

 ● съотнасяне на разчетените норми, ценности, проблеми и конфликти със собствените житейски по-
требности и нагласи и обосноваване на собствена гледна точка

 ● формиране на оценъчни умения, предопределени от комуникативната верига автор – текст – читател. 
Б) Образователни: 
Да се формират литературни компетентности чрез: 

 ● тълкуване на текста, обусловено от диалога му с друг текст 
 ● тълкуване на текста съобразно жанровите му особености
 ● разпознаване на структурни елементи на разказа „По жътва“ 
 ● разпознаване на изразните средства и похвати, чрез които се постига художественото въздействие.

В) Развиващи: 
Да се формират литературни и социокултурни компетентности чрез: 

 ● развиване на читателския опит
 ● развиване на критичното мислене, включващо:
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 − самостоятелно извличане на информация от текста 
 − разбиране, осмисляне и тълкуване на извлечената информация. 

Вид на урока – урок за упражнения
Методи, дидактически средства и похвати:
Метод на интерпретацията, съпоставителен метод; беседа, разказ на учителя, самостоятелна работа с 

текста; работа по групи, интерактивни методи и техники
Учебни ресурси: 
1. Учебник по литература за 7. клас, ИК „Анубис“, С., 2018.
2. Методика на литературното образование, Румяна Йовева, Ш., 2008.
Ход на урока: 
1. Въвеждаща учебна ситуация (5 – 10 мин):

 ● Актуализация на опорни знания: 
Тя се постига чрез въпроси от типа: Какво знаете за живота на човека от българското село днес, 

какви са основните му занимания? А как е живеел някогашният селски човек, какъв е бил неговият 
бит? Кой е писателят в нашата литература, наречен „певец на селската неволя“, и кои негови произ-
ведения познавате? Какво си спомняте за разказа „Косачи“ – за какво се разказва в него, какви герои 
са представени; как живеят те, с какво се препитават? 

 ● Въвеждане на темата на урока:
Учителят обобщава отговорите на учениците и поставя темата на урока. 
Учебни ситуации за разкриване на учебното съдържание (20 – 25 мин): 
Следва беседа, която включва прочит на отделни отрязъци от текста и коментар, насочен към смисъла 

на творбата. В хода на коментара се открояват жанровите специфики на творбата и функциите на нейните 
структурни елементи. 

С оглед оперативност при работата с текста, когато предполагаемите отговори са повече от един, уче-
ниците работят по групи. 

Рубриките Да се впиша в текста и А какво мисля аз акцентират върху личното мнение и оценка на 
ученика. 

Първата задача в рубриката В час ли съм дава възможност на учениците да споделят изпитаните затрудне-
ния от комуникацията с текста. Следващите въпроси изискват познаване на съдържанието на художественото 
произведение, за да се развият уменията за извличане, разбиране и осмисляне на информация от текста.

 ● Учител: 1. Определете времето и мястото на действие в произведението. 
 ● Предполагаем отговор: Времето на действието в произведението е „по жътва“ – в разгара на летния 
сезон, а мястото е „равното Софийско поле“. 

 ● Учител: Посочете героите в творбата. 
 ● Предполагаем отговор: Никола, Пенка, майка му, сестра му и всички селяни, трудещи се на полето. 
 ● Учител: Кой е най-вълнуващият момент в разказа? 
 ● Предполагаем отговор 1: Най-вълнуващият момент в разказа е песента на Пенка. 
 ● Предполагаем отговор 2: Най-вълнуващият момент в разказа е вестта за смъртта на Пенка. 

Работата по задачата, свързана с изготвянето на таблица, откроява разликата между сюжетното разви-
тие на творбата и нейната фабула. 

 ● Учител: Направете таблица по модела и я попълнете. Какво забелязвате? 
 ● Предполагаем отговор: 

Моменти в творбата Естественият ред на моменти в творбата

1. Усилна жътва в Софийското поле... 1. Благодатните майски дъждове...
2. Благодатните майски дъждове... 2. Усилна жътва в Софийското поле...
3. Песни в полето... 3. Песни в полето...
4. Семейството на Никола... 4. Семейството на Никола...
5. Песента на Пенка... 5. Песента на Пенка...



46

Моменти в творбата Естественият ред на моменти в творбата

6. Грозната вест... 6. Грозната вест...
7. Тъжният празник в полето... 7. Тъжният празник в полето...

От попълнената таблица става видно, че в художествената творба е нарушена хронологията на случва-
щото се – благодатните дъждове са били през пролетта – („майски“), а основната случка е през лятото – „по 
жътва“ (обичайно жътвата е през месеците юли, август). 

Следващата част от беседата се осъществява чрез рубриката „Тайните на текста“. Поставените въпроси 
целят задълбочаване на интерпретативните подходи към текста. 

 ● Учител: Открийте и разсъждавайте върху детайли от природната картина. Какво настроение създава 
пейзажът в началото и в края на разказа? Каква е разликата между двете природни описания? 

 ● Предполагаем отговор 1.: Природната картина в началото на разказа е описана чрез детайли като: 
„усилна“ (жътва), „златни“ (ниви) „страшна“ (жега), „адска“ (марана), „огнено и немилостиво‘ 
(слънцето) „жарки“ (лъчи) и др. Постигнатото изразително описание на летния пейзаж разкрива не-
посилните условия на селския труд. Обаче въпреки загатнатата тревога от немилостивия слънчев пек, 
благодарствените молитви и ведрото очакване на богатата реколта от „ободрените“ (селски души), 
създават внушение за предстоящ празник. 

 ● Предполагаем отговор 2: Природната картина в края на разказа е детайлизирана чрез думи и изрази 
като: „все тъй жестоко и силно“ (печеше), (златни класове се ронеха и) „горяха самотни“, „тъжен“ 
(празник). Нейното описание създава тъжно настроение, породено от безмерната тъга и пустота в 
осиротелите селски души.

 ● Учител: С каква цел в произведението е използвана ретроспекция? 
 ● Предполагаем отговор: Ретроспекцията подсилва усещането за изпълнени очаквания, за осъществе-
ни надежди, свързани с прибирането на богатата реколта.

 ● Учител: Проследете душевното състояние и действията на неуморните жътвари. Защо според литера-
турната критика трудът при тях е характеризиран като жертвоприношение? За да отговорите на този 
въпрос, помислете върху: 

 − заглавието на разказа и символното значение на думата жътва
 − върху изреченията: Бог ни помага! Нека работим, нека работим!... Боже!... Пак жертва!
 − върху пространственото отношение горе – долу
 − върху опозицията делник – празник. 

 ● Предполагаем отговор 1: Заглавието на разказа въвежда в основната тематика на творбата – случва-
щото се с българските селяни по време на жътва. Символното значение на думата „жътва“ и начинът, 
по който е озаглавена творбата (употребеният предлог „по“ ), създават внушение за предстояща сре-
ща на „смъртта жътварка“ с неуморния български труженик, при това не първа, нито пък последна. 

 ● Предполагаем отговор 2: Това, от своя страна, обяснява и настъпилата промяна в душевното състоя-
ние и действията на жътварите. В началото на разказа те се чувстват бодри и работят неуморно „Бог 
ни помага! Нека работим, нека работим!“. Покрусени от разнеслата се грозна вест в края на творбата, 
хората се чувстват обезнадеждени и въпреки че природата си е все същата, на другия ден „слънцето 
все тъй жестоко и силно печеше“, никой не работи. 

 ● Предполагаем отговор 3: За смисловите внушения на творбата допринасят пространственото отно-
шение „горе – долу“ и опозицията „делник – празник“. „Горе“ е небето и немилостивото слънце с 
неговия жарък пек; „долу“ е полето, изпълнено с глъчката и песните на неуморните селски труже-
ници. „Горе“ обаче е и Бог, могъщ и независим, „долу“ – слабите и беззащитни човешки създания. 
Празникът е отреден за почивка, за танци и веселба, но в празничните дни се правят и жертвоприно-
шенията, докато делникът се свързва с неуморния човешки труд. И „макар че бе делник“, героите на 
Елин Пелин не работят в деня на погребението на Пенка, защото това е денят, в който са принесли в 
жертва най-скъпата си рожба, защото това е денят на техния „тъжен празник“. 

 ● Учител: Каква е ролята на песента в произведението? 
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 ● Предполагаем отговор: Ролята на песента е ключова в произведението – полето ехти от песни, защо-
то чрез песента хората изразяват своята благодарност към щедростта на добрите сили, надеждите си 
за един по-добър живот, любовните си послания. 

 ● Учител: Какви взаимоотношения са разкрити в семейството на Никола?
 ● Предполагаем отговор: В семейството на Никола са разкрити характерните взаимоотношения на то-
гавашното патриархално семейство – отношения на обич, сговор и хармония между майка и син, брат 
и сестра. 

 ● Учител: Коя е първата представа за Пенка? 
 ● Предполагаем отговор: Първата представа за Пенка добиваме от нейната песен, изразяваща обичта в 
непорочната душа на младото момиче към нейния любим Никола.

 ● Учител: Коментирайте детайлите в портретната характеристика на момичето в смъртния му час. Раз-
съждавайте върху състоянието на струпалите се жътвари и върху поведението на Никола в този 
момент.

 ● Предполагаем отговор: Детайлите в портретната характеристика на Пенка в смъртния Ӝ час са пред-
ставени през погледа на нейните съселяни: „хубавото“ (Ӝ лице), „гъсти“ (ресници), „мъртвешки скло-
пени“, „алена“ (кръв) „бялата Ӝ“ (гушка). Чрез тях (чрез детайлите) е постигнато внушение за огро-
мната човешка болка, породена от преждевременно отнетия живот на младото, обичано от всички, 
момиче. За селянина по-голямо бедствие от природното няма, затова и думите на разказвача: „Град да 
бе паднал, не би тъй убил сърцата“, са достатъчно показателни за скръбта, сковала сърцата и душите 
на струпалите се „плахи“, „тъжни“ и „ужасени“ жътвари. А ридаещият Никола, сломен от загубата на 
своята любима, е „отчаян“ и „изумен“. 

Следващият въпрос не само затвърждава уменията за откриване и разпознаване на художествените 
изразни средства, но и провокира разсъждения, открояващи тяхната роля за постигане на естетическото 
въздействие. 

 ● Учител: Открийте епитети, сравнения и метафори в разказа. Защо тяхната употреба е важна за ця-
лостното внушение на творбата? 

 ● Предполагаем отговор: Могат да бъдат приведени следните примери за употреба на епитети, срав-
нения и метафори в разказа „По жътва“: епитети – „равното“, „синьо“, „слънчев“, „узрялото“, „бла-
годарствени“, „дружна“ и др.; сравнения – „широка като полето“, „света като любовта“, „чиста като 
извор“ и др; метафорични изрази – „златни ниви“ „златни снопи“, „небето сипе огън и жар“ и др. 
Тяхната употреба е важна, защото чрез тях се постига по-силно въздействие върху мислите и емоци-
ите на читателя. 

 ● Учител: Определете темата и основната идея на произведението. За да изпълните тази задача, първо 
помислете върху причините и последствията от смъртта на Пенка, а след това формулирайте посла-
нието на автора към читателите.

 ● Предполагаем отговор: Смъртта на Пенка е причинена от тежкия, извършван в убийствени условия, 
труд, който обаче е неизбежен за човека от българското село. А смъртта Ӝ покрусява сърцата на всички и 
най-много на нейния любим Никола, което, от своя страна, поражда много болка и страдание у героите на 
Елин Пелин. А и не само у героите, четейки разказа, ние също съпреживяваме преждевременната смърт 
на девойката. Поради това и темата на произведението разглежда ролята на труда в живота на човека – 
той е част от неговото щастие и нещастие, от надеждите и страданията му, от живота и смъртта му. 

Последната задача „упражнява“ разпознаване на структурните елементи на текста. 
 ● Учител: Направете таблица по модела и я попълнете. Кой елемент не присъства? 
 ● Предполагаем отговор: 

Експозиция Завръзка Кулминация Развръзка Епилог

Летният пейзаж, 
на фона на който 
кипи „усилна 
жътва“ в равното 
Софийско поле 

Подетият разго-
вор между Нико-
ла, сестра му и 
майка му 

Песента на Пенка
Грозната вест 

Скръбта на жът-
варите и Никола

Тъжният празник 

Отсъстващият елемент в таблицата е „развитието на действието“.
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2. Заключителна учебна ситуация (5 – 10 мин): 
Обобщаването и затвърждаването на формираните компетентности се осъществяват в заключителната 

учебна ситуация в рамките на няколко изречения. 
Очаквани резултати: 
1. Познава съдържанието на художествения текст.
2. Разчита художественото произведение като интерпретиращо от различна гледна точка норми, ценнос-

ти, проблеми, конфликти, характерни и за съвременната епоха. 
3. Обосновава собствена гледна точка по идентифицираните конфликти и проблеми в художествената 

творба. 
5. Тълкува проблематиката на диалогизиращи текстове.
4. Разпознава и обяснява функциите на структурните елементи на разказа „По жътва“. 
5. Познава жанровите характеристики на разглеждания текст и го интерпретира в съответствие с тях. 
6. Определя ролята на изразните средства за естетическото въздействие на художествената творба. 
7. Прилага формираните компетентности в житейски план. 

ИНВАРИАНТНИ МОДЕЛИ НА УРОЧЕН ПЛАН ЗА НОВИ ЗНАНИЯ

За изучаването на разказа „По жътва“ са предвидените два урока за нови знания. В първия от тях уче-
ниците се запознават по-обстойно с биографията на автора, с творческата история на произведението и 
се коментират сюжетът и жанрът на творбата. Във втория урок за нови знания продължава работата по 
останалите равнища за интерпретация на текста – героите, темите, композицията. И двата урока са в съ-
ответствие с конструктивисткия образователен дизайн – активно участие на ученика в урочната работа, 
въз основа на което той конструира собствен познавателен модел. Подобна стратегия е обусловена и от 
факта, че днешните ученици отделят все по-малко време за четене вкъщи (съответно и за учене), поради 
което методическите подходи в предложените инвариантни планове на уроци следват идеята извлечената 
от урочната статия информация да бъде не само осмислена, но и запаметена в класната стая. 

УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ № 1
Тема на урока: Трудът – неизменна част от селското битие в разказа „По жътва“ от Елин Пелин 
Цели на урока (образователни, възпитателни, развиващи):
А) Възпитателни:
Да се формират социокултурни компетентности чрез: 

 ● разчитане на художественото произведение като интерпретиращо от различни гледни точки норми, 
ценности, проблеми, конфликти, характерни и за съвременната епоха;

 ● съпоставка на непосредствения жизнен опит на ученика с интерпретираните в разказа „По жътва“ 
ценности и норми, проблеми и конфликти, характерни и за съвременната епоха

 ● съотнасяне на интерпретираните в разказа „По жътва“ ценности и норми, проблеми и конфликти с 
отношенията автор – текст – читател 

Б) Образователни: 
Да се формират литературни компетентности чрез:

 ● запознаване с творческата биография на автора 
 ● запознаване с творческата история на произведението
 ● разбиране и тълкуване на проблематиката на творбата
 ● разпознаване на жанровите специфики на разказа

В) Развиващи: 
Да се формират литературни и социокултурни компетентности чрез: 

 ● развиване на читателския опит
 ● развиване на критичното мислене, включващо:

 − самостоятелно извличане на информация от текста 
 − разбиране, осмисляне и тълкуване на извлечената информация 
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 − изразяване на самостоятелна оценъчна позиция по отношение на значимостта на разказа „По жът-
ва“ и творческото дело на Елин Пелин за развитието на българската литература и култура.

Вид на урока – урок за нови знания
Методи, дидактически средства и похвати:
Историко-типологичен метод и метод на интерпретацията; разказ, беседа; самостоятелна работа с тек-

ста, работа по групи; интерактивни методи и техники
Учебни ресурси: 
1. Учебник по литература за 7. клас, ИК „Анубис“, С., 2018.
2. Методика на литературното образование, Румяна Йовева, Ш., 2008.
Ход на урока: 
1. Въвеждаща учебна ситуация (5 – 10 мин):
Актуализация на опорни знания: 
Тя се постига с въпроси и задачи от типа: Кой е Елин Пелин, какво знаете за него? А с какво запомнихте 

разказа „По жътва“? Какви размисли и емоции провокира у вас тази творба?
2. Учебни ситуации за разкриване на учебното съдържание (20 – 25 мин):
Запознаването с творческата биография на Елин Пелин може да се осъществи чрез различни подходи – 

разказ на учителя, самостоятелен прочит на текста, мултимедийна презентация, изготвена от учителя или 
от група ученици (под непосредственото ръководство на учителя).

Предлагаме варианта самостоятелен прочит на абзаца Авторът, беседата върху който да се осъщест-
ви по следния предварително изготвен (от учителя) план: 

 ● Елин Пелин – творческа биография:
 − Име на писателя, години на раждане и смърт, месторождение, семеен произход, детство
 − Образование и интереси
 − Професионална реализация и първи творчески изяви
 − Творческо наследство – основна тема; отличителни творби – жанрове и заглавия.

В последвалата беседа учениците представят ключовите моменти от животоописанието на Елин Пелин, 
като опитват да не ползват урочния текст. Учителят задава съответните въпроси и обобщава отговорите 
на учениците. 

 ● Учител: Какво запомнихте по първа точка от плана – име на писателя, години на раждане и смърт, 
месторождение, семеен произход, детство? 

 ● Предполагаемите отговори, обобщени от учителя: Елин Пелин (1877 – 1949) е литературният псевдо-
ним на големия български писател Димитър Иванов Стоянов. Той е роден в софийското село Байло-
во. Семейството му е бедно, но в него цари любов към просветата и културата. Бащата, известен под 
прякора Йото Варджията, полага усилия да даде добро образование на децата си въпреки немотията. 
Двама от по-големите братя на Елин Пелин са учители и той от малък расте сред книги и списания. 
Като дете Димитър Стоянов обича да чете, но още повече – да рисува и голямата му мечта е да стане 
художник. В същото време дели наравно с родителите си всички неволи на тежкия земеделски труд. 

 ● Учител: А какво образование е получил Елин Пелин и какви интереси е проявявал?
 ● Предполагаемите отговори, обобщени от учителя: Елин Пелин завършва начално училище в родното 
си село. С цената на огромни лишения бащата записва сина си да продължи образованието си в София 
в прогимназия. За кратко юношата учи в Златица и в Панагюрище, но се завръща в София за гимна-
зиалните класове. През тези години се проявяват литературните му интереси и младежът отделя все 
повече време за четене на руска и българска литература, за писане. През 1896 г. кандидатства в но-
вооткритото Рисувално училище, но не е приет. Изобразителното изкуство остава завинаги неговата 
слабост, а дарбата на художник впоследствие се реализира в словесните описания, които откриваме 
в художествените му творби.

 ● Учител: Какви професии е упражнявал Елин Пелин и кои са първите му творчески изяви?
 ● Предполагаемите отговори, обобщени от учителя: След приключване на образованието младият Ди-
митър Стоянов е за няколко години учител в родното си село Байлово. Тогава задълбочава връзката 
си със селския бит и опознава душата на българина. Първите му опити са в областта на лириката, но 
те не му носят признание. В замяна на това още ранните му публикувани разкази са художествено 
зрели. След като се установява окончателно да живее в София, започва работа като репортер и редак-
тор в различни вестници и списания. За пръв път се подписва с псевдонима Елин Пелин в списание 
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„Селска разговорка“. По време на Първата световна война е мобилизиран като военен кореспондент 
и от фронта изпраща дописки за списание „Отечество“. Работи в Университетската, а после и в На-
родната библиотека. От 1926 до 1944 г. е уредник на литературния музей „Иван Вазов“. В края на 
живота си е председател на Съюза на българските писатели. Умира през 1949 г. в София. 

 ● Учител: С какво ще запомните творческото наследство, което ни е оставил Елин Пелин – коя е основ-
ната тема в творчеството на писателя; в какви области е творил и с кои творби остава в културната 
памет на поколенията? 

 ● Предполагаемите отговори, обобщени от учителя: Основна тема в творчеството на писателя е сел-
ският живот, заради което е наричан „певец на българското село“. Той създава правдива картина на 
тежкия живот на труженика, който се бори с бедността и неволите, като рисува един реалистичен 
портрет на селянина и неговата богата душа. Успява да покаже, че въпреки бедите българинът не 
е загубил нито чувството си за справедливост, нито способността да мечтае и обича. Най-големите 
му успехи са в областта на късия разказ („Андрешко“, „Летен ден“, „Ветрената мелница“, „Косачи“, 
„Напаст божия“, „На браздата“, цикъла „Под манастирската лоза“). Пише също и повести („Гераци-
те“, „Земя“). Събира анекдоти за шопите. На техния живот и на отношенията им посвещава хуморис-
тичния си сборник „Пижо и Пендо“ (1917). Значителна част от творчеството му е за деца и юноши 
– стихотворения, поеми, приказки. Романът му в две части – „Ян Бибиян. Невероятни приключения 
на едно хлапе“ (1933) и „Ян Бибиян на Луната“ (1934) – се смята за едно от най-хубавите български 
произведения за деца.

Запознаването с творческата история на произведението също може да се осъществи чрез кратък разказ 
на учителя или чрез самостоятелен прочит (от учениците) на абзаца Произведението в урочната статия. 
Отново предлагаме варианта самостоятелен прочит, като проверката на усвоената информация се осъ-
ществява чрез беседа: 

 ● Учител: Какво запомнихте за „историята“ на разказа „По жътва“?
 ● Предполагаем отговор: Разказът „По жътва“ е публикуван за пръв път през 1904 г. Той е представи-
телна творба за основната тема в творчеството на автора: човека и неговото отношение към труда, 
който може да окрилява, но и да погубва най-ценното – живота. При първото си издание разказът 
има мото: „Жътва е сега… пейте робини“. Това е стих от стихотворението на Христо Ботев „Хаджи 
Димитър“. По-късно, през 1938 г., авторът преработва разказа си и мотото отпада.

 ● Учител: Към какво насочва „отпадналото мото“, какви послания носи то? 
 ● Предполагаем отговор: Мотото „Жътва е сега… пейте робини“ създава внушение за страдания, по-
родени от робската орис на жътварките. 

Следващият абзац в урочната статия е сюжетът. Предвид достигнатото познавателно равнище на седмо-
класника, би трябвало учениците да пресъздават сюжета на творбата без особени затруднения. За да затвър-
ди познанията върху развитието на случката, учителят може да раздели учениците по групи и позовавайки 
се на подробния план на сюжетното развитие (познат от урока за упражнение), да провокира следния диалог: 

 ● Учител: Представете сюжета на разказа „По жътва“, като имате предвид следните моменти:
1. Усилна жътва в Софийското поле
2. Благодатните майски дъждове
3. Песни в полето
4. Семейството на Никола
5. Песента на Пенка
6. Грозната вест 
7. Тъжният празник в полето

 ● Предполагаемите отговори отново се обобщават от учителя: Сюжетното действие в „По жътва“ е 
концентрирано около проста случка: в разгара на лятото, по време на жътва (най-важното събитие в 
живота на селянина, когато прибира реколтата, от която зависи препитанието му през цялата година), 
слънчев удар покосява живота на млада девойка. Смъртта Ӝ попарва сърцето на любимия Ӝ Никола и 
на всички селяни, поради което на следващия ден никой в полето не работи, не ехтят благодарствени 
песни и закачливи глъчки. Хората празнуват своя тъжен празник – погребват любимото дете на село-
то. Събитието е трагично, но както загатва заглавието, то не е изключение „по жътва“. 

Следващата рубрика Жанрът се представя чрез разказ на учителя, включващ следната информация от 
урочната статия: 



51

Творбата притежава всички жанрови белези на къс разказ. Случката обхваща съвсем кратък времеви 
отрязък – един от многото усилни дни на тежък труд по жътва и част от следващия ден. Мястото на съ-
битието е само едно и е конкретизирано – „равното Софийско поле“. Както в повечето произведения на 
Елин Пелин и тук ситуацията е регионално определена. Писателят рисува човешките съдби на хората от 
Шопския край (родното място на самия Димитър Стоянов). Но внушенията надскачат частното, конкрет-
ното. Те имат обобщаваща сила и водят до изводи за живота и драмата на българския селянин от началото 
на ХХ в. Броят на героите също е ограничен, нещо характерно за късите разкази. Сред колективния образ 
на морните работници изпъкват младият момък Никола, сестра му и майка му. Тримата говорят за Пенка, 
дочуват песента Ӝ, но самата девойка не се появява като действащ персонаж в разказа. Образът Ӝ е описан 
в края на творбата, след като тя е паднала мъртва.

Проверката на усвоената информация се осъществява чрез поставената задача в рубриката В час ли съм 
на с. 206.

 ● Учител: Направете таблица по модела и докажете, че „По жътва“ е разказ. 
 ● Предполагаем отговор: 

Произведението „По жътва“ е разказ, защото:

1. Обем на творбата Малък
2. Събития Едно – смъртта на Пенка.

3. Герои Основните участници са малко на брой – Никола, майка му, сестра му, обоб-
щеният образ на селяните.

4. Период от време Кратък – един ден „по жътва“.
5. Място на действие Едно – „равното Софийско поле“.

3. Заключителна учебна ситуация (5 – 10 мин): 
В рамките на няколко изречения учителят обобщава същественото в новата урочна инфромация и по-

ставя мотивирани оценки на учениците, взели участие в работата през часа. 
Очаквани резултати: 
1. Разчита посланията на художественото произведение, като ги съпоставя със своя жизнен опит и с 

ценностната система на човека от настоящето.
2. Съотнася интерпретираните в разказа „По жътва“ ценности и норми, проблеми и конфликти с отно-

шенията автор – текст – читател.
3. Познава творческата биография на автора 
4. Познава творческата история на произведението
5. Тълкува разказа „По жътва“ съобразно конкретните проявления на жанра
6. Развива своя читателски опит и критичното си мислене. 
7. Прилага формираните компетентности в житейски план. 

УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ № 2
Тема на урока: Трудът – неизменна част от селското битие в разказа „По жътва“ от Елин Пелин
Цели на урока (образователни, възпитателни, развиващи):
А) Възпитателни:
Да се формират социокултурни компетентности чрез: 

 ● разчитане на художественото произведение като интерпретиращо от различни гледни точки норми, 
ценности, проблеми, конфликти, характерни и за съвременната епоха

 ● съпоставка на непосредствения жизнен опит на ученика с интерпретираните в разказа „По жътва“ 
ценности и норми, проблеми и конфликти, характерни и за съвременната епоха

 ● съотнасяне на интерпретираните в разказа „По жътва“ ценности и норми, проблеми и конфликти с 
отношенията автор – текст – читател 
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Б) Образователни: 
Да се формират литературни компетентности чрез: 

 ● разбиране и тълкуване на доминиращите теми и мотиви в текста
 ● разпознаване и обясняване на функциите на структурни елементи на разказа „По жътва“ 
 ● тълкуване на структурните елементи на разказа „По жътва“ съобразно конкретните проявления на 
жанра. 

 ● обясняване на отношенията между началото и края на разказа „По жътва“ и оценяване значението им 
за завършеността на текста

 ● различаване и тълкуване в „По жътва“ на действията и развитието на героите
В) Развиващи: 
Да се формират литературни и социокултурни компетентности чрез: 

 ● развиване на читателския опит
 ● развиване на критичното мислене, включващо:

 − самостоятелно извличане на информация от текста 
 − разбиране, осмисляне и тълкуване на извлечената информация 
 − изразяване на самостоятелна оценъчна позиция по отношение на значимостта на разказа „По жът-
ва“ и творческото дело на Елин Пелин за развитието на българската литература и култура 

Вид на урока – урок за нови знания
Методи, дидактически средства и похвати:
Метод на интерпретацията; беседа, разказ на учителя, самостоятелна работа с текста; работа по групи, 

интерактивни методи и техники.
Учебни ресурси: 
1. Учебник по литература за 7. клас, ИК „Анубис“, С., 2017.
2. Методика на литературното образование, Румяна Йовева, Ш., 2008.
Ход на урока: 
1. Въвеждаща учебна ситуация (5 – 10 мин):
Актуализация на опорни знания: 
Тя се постига чрез репродуктивни въпроси от типа: Какво знаете за Елин Пелин? А за творческата исто-

рия на разказа „По жътва“? Защо жанрът на творбата е „разказ“? А какви послания отправя към читателя 
тази творба? 

2. Учебни ситуации за разкриване на учебното съдържание (20 – 25 мин)
Отново предлагаме доминиращата дидактическа форма в хода на урока да е беседа, съчетана с разказ 

на учителя. 
Работата върху персонажната система включва система от въпроси и задачи, чрез които се разкрива раз-

витието на героите. Учениците работят по групи (съответно първа група работи с текста, за да отговори на 
въпросите, свързани с образната характеристика на Никола, втора група – на Пенка, а трета група коментира 
събирателния образ на селските труженици). Отговорите на учениците се допълват и обобщават от учителя. 

 ● Учител: Как разбираме за съдбата на човека от българското село в разказа „По жътва“, чрез чии по-
стъпки и преживявания? Как изглежда този герой, какво прави? Какви промени настъпват в неговото 
душевно състояние и защо (кое е събитието, обуславящо тези промени)? Подкрепете отговорите си 
с цитати от текста. 

 ● Предполагаеми отговори, обобщени от учителя: Разказът „По жътва“ разкрива селската съдба чрез 
личната драма на героите. Никола носи типичните черти на българския селянин. Той е представен в 
разгара на жътвата, когато е в стихията си. Без да усеща умора, „усмихнат и бодър“, трупа тежките 
снопи. В сърцето му има нежно състрадание към стара майка и малка сестрица и трепетна любов към 
обичаната девойка. Чистотата на чувството е подчертана от факта, че любовта му не е скрита – и 
роднини, и съселяни знаят за нея. Това я прави още по-свята. Пенкиният глас влива енергия у момъ-
ка, описан само с един, но значещ портретен детайл: той е левент. Мощта му е колкото физическа, 
толкова и нравствена. Силен го прави споделената обич, за която свидетелства своеобразният диалог 
в песните на двамата млади сред нивата. В края на разказа обаче същият герой е представен в коренно 
противоположна светлина. Научил злата вест, Никола е изумен, отчаян, разбит. Силата му е рухнала 
и той пада до студеното тяло на любимата, а гласът му се дави в ридания. Сякаш със смъртта на Пенка 
е пресъхнал онзи живителен извор, който е подхранвал жизнената енергия и на момъка.
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 ● Учител: А каква представа добихте за неговата любима и от кого? Обрисувайте образа на Пенка, като 
отново подкрепите отговорите си с текста. 

 ● Предполагаеми отговори, обобщени от учителя: Пенка е образ, представен единствено чрез авторова 
характеристика и чрез думите на Никола. Първата представа за нея е чрез песента – тя се носи висока 
и звънлива над полето. Изразите „селско дете обичливо“, „хубаво лице, гъсти ресници, бяла гушка” 
очертават физическия и нравствен портрет на Пенка като чиста и красива патриархална девойка. Лю-
бимият Ӝ я нарича „моя радост“, „моя песен“. Тя е смисълът на неговия живот. Авторът подчертава 
прекрасните черти у героинята, за да подсили трагизма на ситуацията. 

 ● Учител: Как са описани образите на сестрата и майката на Никола? Потърсете изразните средства, 
чрез които е постигнато тяхното описание? 

 ● Предполагаеми отговори, обобщени от учителя: Само с няколко щриха са описани образите на сес-
трата и майката на Никола. Изразът сами-самички, епитетите стара и малка намекват за социалната 
неволя и беззащитността на двете крехки жени, които изнемогват сред жегата. Тяхна единствена 
опора е Никола, чиято любов радва и тях. 

 ● Учител: Кои са останалите герои? Как са представени те от разкавача, как ги нарича той? Какви съ-
бития обуславят техните преживявания от началото до края на разказа? Подкрепете разсъжденията 
си с цитати от текста.

 ● Предполагаеми отговори, обобщени от учителя: Събирателният образ на отрудените селяни е описан 
детайлно. Първият епитет, с който в разказа е въведен образът им, е работливи. Немилостивата при-
рода не ги жали, поставя на крайно изпитание физическата им издръжливост, а те като че ли черпят 
отнякъде тайнствена сила и неуморно... трупат златни снопи. Онова, което им придава свръхчовешка 
енергия, е съзнанието за трудов дълг (узрялото жито не чака) и благодарността към щедрата природа 
(бог обилно наспори тая година). Затова въпреки убийствените условия на работа в сърцата им няма 
отчаяние и гняв, а напротив – благодарност към съдбата. Тя рядко е щедра към иначе напатените и 
настрадани селски души и тяхната радост се излива в песните, които напомнят благодарствени молит-
ви. Трудът им е изключително тежък, но той подхранва надеждата, че с цената на неимоверни усилия 
човешкият живот би могъл да стане по-добър. Щом идва грозната вест за гибелта на Пенка, селяните 
са попарени. Новината се разнася бързо – хиперболата „по цялото поле“ подсказва, че тя е сломила 
сърцата на всички. Хората изоставят работата си.

 ● Учител: Каква е ролята на израза и булки и моми, и мъже и жени, и майки се стекоха, какво внуша-
ва натрупването на съществителните нарицателни имена? 

 ● Предполагаеми отговори, обобщени от учителя: Натрупването на еднородни части на речта (в случая 
– съществителни нарицателни) в израза и булки и моми, и мъже и жени, и майки се стекоха говори 
за човешката съпричастност и болката на хората. Но то е намек и за нещо друго – такава може да бъде 
съдбата на всеки отруден селянин, който жъне под палещите лъчи на слънцето.

Следващата част от беседата е свързана с коментара на проблематиката в текста – определяне на доми-
ниращите теми в текста. Въпросите на учителя, поставени в рубриката „В час ли съм“ са следните: 

 ● Учител: Коя е основната тема в творчеството на Елин Пелин? 
 ● Предполагаем отговор: Основна тема в творчеството на писателя е селският живот, заради което е 
наричан „певец на българското село“. 

 ● Учител: Кои са темите в разказа „По жътва“? 
 ● Предполагаеми отговори, обобщени от учителя: Водеща в творбата е темата за значението на труда в чо-
вешкия живот. Според Елин Пелин мястото, което заема трудът, е важен ориентир за човешкия характер. 
То издава най-важните личностни качества. Значителна част от обема на иначе краткия разказ е посвете-
на на трудолюбието на българина. Писателят съзнателно подчертава тежките условия на работа. Авторо-
вата идея, че трудът е неотменима част от селското битие, нещо повече – че трудът е самият живот, е ясно 
прокарана в цялата творба. Даже най-съкровеното човешко преживяване – любовта, е свързано с труда. 
Паралелна тематична линия е за любовта между двама млади. Обичта между Никола и Пенка е показана 
на фона на жътвата и вдъхва енергия, сили у хората. Щом подхранва вярата в доброто и окрилява човека, 
и най-тежкият труд не се възприема като бреме, а като радост. Но Елин Пелин осмисля труда и от друга 
гледна точка. Той може да бъде извор на беди, на човешко нещастие. С непосилните си условия трудът 
понякога е убиец на прекрасното в живота. На жътва селяните отиват като на празник, но този празник 
може да бъде и „тъжен“, ако е отнел най-ценното: младостта, любовта, красотата.
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Следва беседа, свързана с композиционните особености на разказа „По жътва“. 
 ● Учител: Припомнете си следната таблица, към която ще добавим и липсващия елемент, и определете 
ролята на всеки от тях:

Експозиция Завръзка Развитие на 
действието

Кулминация Развръзка Епилог 

Летният пей-
заж, на фона 
на който кипи 
„усилна жътва“ 
в равното Со-
фийско поле.

Подетият раз-
говор между 
Никола, сестра 
му и майка му 

Диалогът 
между тях и 
вслушването 
в жътварските 
песни

Песента на 
Пенка 
Грозната вест

Скръбта на 
жътварите и 
Никола

Тъжният праз-
ник 

 ● Предполагаем отговор 1: Експозицията въвежда читателя във времето и мястото на действието – 
усилна лятна жътва в равното Софийско поле; представя героите и техните основни занимания – се-
ляните и техния неуморен труд; и ни подготвя за завръзката. 

 ● Предполагаем отговор 2: Завръзката поставя началото на случващото се – чрез подетия разговор 
между Никола, сестра му и майка му се разкрива любовта между двамата млади – най-красивото нещо 
в живота на човека. Тя подготвя развитието на действието.

 ● Предполагаем отговор 3: Развитието на действието се осъществява чрез диалога между Никола и 
неговите близки и вслушването им в жътварските песни. То подготвя читателя за кулминационните 
моменти. 

 ● Предполагаем отговор 4: Тъй като драматичните моменти в разказа са два – единият, преизпълващ 
с щастие и хармония душите на героите, а другият – с болка и скръб, говорим за два кулминационни 
момента, подготвящи ни за трагичната развръзка. 

 ● Предполагаем отговор 5: Развръзката представя края на случката – скръбта на всички участници (се-
ляните жътвари, Никола) по преждевременната загуба на младия човешки живот. 

 ● Предполагаем отговор 6: Епилогът извежда по художествен път основното послание на творбата – 
когато природата е щедра със селски труженик, трудът, макар и изтощителен, е празничен; но приро-
дата има и друго, немилостиво лице, което, за да даде, трябва и да получи своято човешка жертва и 
тогава същият този труд се превръща в жертвоприношение. 

 ● Предполагаеми отговори, обобщени от учителя: Разказът има стегната и ясна композиция. Описание-
то на Софийското поле и условията на неуморния труд на селяните имат характер на въведение (екс-
позиция). Включването на образите на левент Никола, неговата майка и сестра и подемането на раз-
говор помежду им полага завръзката на разказа. Диалогът между тях и вслушването в жътварските 
песни градят развитието на действието. В разказа могат да се отбележат два кулминационни момента. 
Първият е извисяването над полето на Пенкиния глас и на песента Ӝ. Вторият кулминационен момент 
е свързан с вестта за смъртта на Пенка. Развръзката се означава от сцената, в която Никола съзира 
мъртвото тяло на своята любима и пада отчаян. Функцията на заключение (епилог) има описанието 
на следващия ден, чийто трагичен център е погребението на Пенка. 

 ● Учител: Каква е ролята на пейзажа за композицията на разказа? 
 ● Предполагаеми отговори, обобщени от учителя: В композицията на разказа особено място има пей-
зажът. Произведението започва и завършва с природно описание на горещ летен ден сред полето. 
Така пейзажът играе ролята на композиционна рамка на творбата, като неговото присъствие е богато 
смислово натоварено. Началната и финалната картина рисуват един и същ обект – безкрайните житни 
ниви. Но двете описания съдържат противоположни внушения. Началната картина показва селския 
труд в цялата му убийствена изтощителност. Но го представя и като животворяща сила. Описанието 
не спестява драматичната истина за смазващата мъка на земеделеца, от чиято душа обаче извира 
песен – без труд няма и живот. Финалният пейзаж е натоварен с противоположен смисъл – прос-
транството на полето е пустинно празно и тихо, жътварите ги няма, класовете „горят самотни“. Тук 
всеки детайл подчертава идеята за изчезнал живот. Нелепата смърт на младото момиче е прекършила 
човешката надежда, убила е вярата, че трудът винаги носи удовлетворение. По този начин пейзажът 
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„поема“ в себе си човешкото настроение, става негов изразител. Така в творбата се оформят два 
композиционни центъра. Първият е разказът за тежката, но неуморна работа под палещите лъчи на 
слънцето на хора, които изпитват удовлетворение от своите усилия. Вторият е разказът за замрелия 
живот, за човешката покруса, дори отчаянието, че трудът е взел толкова скъпа жертва.

 ● Учител: Посочете богатството от изразни средства, използвани от автора в разказа. 
 ● Предполагаеми отговори, обобщени от учителя: Художественото въздействие на творбата е плод и 
на изобилието от изразни средства в нея: епитети „равно, ‚синьо“, „стара“, „малка“, „селско“, „ле-
вент“; метафорични епитети „златни“, метафорични глаголи „кипи“, „сипе“, „спряло“, сравнения 
„широка като полето“, „света като любовта“, инверсии „обичливо“, „младо и свежо“, оксиморон „тъ-
жен празник“, етимологична фигура „полето празнуваше тъжен празник“, олицетворения „Отпуснати 
и уморени се синеят далечни гори и планини…“, „А песента се ширеше, волна и млада…“ и мн. др. 

Непосредствено преди заключителната учебна ситуация на учениците се предоставя възможност да 
зададат своите въпроси (рубриката „Искам да попитам“). 

3. Заключителна учебна ситуация (5 – 10 мин): 
В рамките на няколко изречения учителят обобщава същественото в новата урочна инфромация и по-

ставя мотивирани оценки на учениците, взели участие в работата през часа. Поставят се следните въпроси 
и задачи за самостоятелна работа вкъщи: 

Въпроси, изискващи индивидуален отговор (рубриката „А какво мисля аз“): 
1. Каква според вас е разликата между думите жертва, саможертва, жертвоприношение?
2. Каква според вас е ролята на песента в живота на човека? Защо мислите така?
Задачи, свързани с екипни изследователски дейности (рубриката „Творчество в екип“): 
1. Потърсете материали за Елин Пелин и направете презентация (клип). 
2. Потърсете картини от наши художници, свързани с труда на българина. Проучетете от възрастни 

хора как е протичала жътвата едно време. Нарисувайте илюстрация към разказа „По жътва“. Направете 
презентация (клип).

3. Попълнете личното си портфолио и портфолиото на класа по литература с новите материали. 
4. Посочете какви части на речта е използвал писателят в изречението: „А песента се ширеше, волна и 

млада, чиста като извор, пълна с надежди и желания“. Преведете ги на чуждия език, който изучавате.
Очаквани резултати: 
1. Разчита художественото произведение като интерпретиращо от различни гледни точки норми, цен-

ности, проблеми, конфликти, характерни и за съвременната епоха, съотнасяйки ги със своя непосредствен 
жизнен опит. 

2. Разчита художественото произведение като интерпретиращо от различни гледни точки норми, цен-
ности, проблеми, конфликти, характерни и за съвременната епоха, съотнасяйки ги с отношенията автор 
– текст – читател. 

3. Различава и тълкува в „По жътва“ действията и развитието на героите. 
4. Тълкува композиционните особености на разказа „По жътва“ съобразно конкретните проявления на 

жанра. 
5. Прилага формираните компетентности в житейски план.
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ТЕСТ ПО ЛИТЕРАТУРА ВЪРХУ ПЪРВИ ДЯЛ

Уважаеми седмокласници, 
Тестът съдържа 20 задачи по литература, които са два вида. При първия има предложени 4 ва-

рианта за отговор. Изберете един и го отбележете със знака � в листа за отговори. Ако промени-
те решението си, запълнете с химикал буквата на грешния отговор и отбележете новия със знака 
�. Имате право само на една поправка при всяка задача. 

При втория вид задачи трябва да дадете свободен отговор в предоставеното празно място в 
листа за отговори. Ако промените решението си, задраскайте с хоризонтална черта сгрешения 
отговор и напишете над него новия. Пишете четливо и правилно. Максималният брой точки е 60. 
Времето за работа е до 40 минути.

Успех!

1. В кой ред елементите на сюжета и композицията са подредени ПРАВИЛНО? 
А) развръзка, експозиция, кулминация, завръзка, епилог 
Б) завръзка, епилог, кулминация, развръзка, експозиция
В) експозиция, развръзка, кулминация, завръзка, епилог 
Г) експозиция, завръзка, кулминация, развръзка, епилог

2. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
А) Литературните родове са три: епос лирика и драма.
Б) Епосът съдържа жанрове като разказ, повест, роман.
В) Епосът разкрива вътрешния свят на човека: мисли, чуства, състояния.
Г) Романът може да бъде исторически, сатиричен, фентъзи. 

3. Посочете ВЯРНОТО твърдение.
Основен мотив в творбите Стани, стани, юнак балкански и Вятър ечи, Балкан стене е:
А) мотивът за съня и пробуждането Б) мотивът за красотата на природата
В) мотивът за пътя  Г) мотивът за изгубеното и намереното оръжие

4. Посочете ВЯРНОТО твърдение.
Повод за създаване на творбата На прощаване в 1868 г. е: 
А) преминаването на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа 
Б) подготовката на Ботев за преминаване на Дунав с четата на Жельо войвода 
В) срещата на Христо Ботев с Васил Левски 
Г) преминаването на Ботевата чета през Дунав

5. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
А) Творбата На прощаване в 1868 г. може да бъде определена като автобиографична изповед. 
Б) В творбата На прощаване в 1868 г. присъства темата за нравствения избор на бореца за свобода. 
В) В творбата На прощаване в 1868 г. е разкрита идеята за приемственост в борбата за свобода.
Г) В картината на въображаемото победно преминаване през родното място от творбата На 

прощаване в 1868 г. е разкрит заветът на бореца за свобода.
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6. Посочете вярното твърдение.
Кой от героите в творбата Немили-недраги произнася думите: „Щото е мое, то е и твое. Тука, 

във Влашко, работите така отиват. Няма да те оставим. Тука е чуждо място.“? 
А) Странджата  Б) Владиков  В) Македонски  Г) Хаджият

7. В коя от изучените глави е споменато заглавието на творбата Немили-недраги? 
А) Първа  Б) Втора  В) Трета  Г) Пета

8. За коя глава от творбата Немили-недраги се отнася твърдението: Повествователят се 
обръща директно към читателя, за да представи тежкото положение на емигрантите? 

А) Първа глава   Б) Десета глава 
В) Трета глава   Г) Втора глава

9. Посочете ВЯРНОТО твърдение.
Завръзка в първа част от произведението Една българка е:
А) третата молба на Илийца  Б) появата на Илийца 
В) появата на заптиетата  Г) качването на Илийца в ладията

10. Посочете ВЯРНОТО твърдение.
Хаджи Хасан ага пуска баба Илийца в ладията заради:
А) нейните думи   Б) направената от нея баница 
В) дадените от нея два гроша  Г) нейната възраст 

11. Посочете ВЯРНОТО твърдение.
Развръзка в трета част от произведението Една българка е:
А) репликата на монаха: Та то е умряло 
Б) прочетената молитва за здраве от монаха 
В) хлопането по манастирска врата 
Г) репликата на челопеченката: Луда не луда, ще вървя

12. Посочете ВЯРНОТО твърдение.
Задачата на лирическия увод в творбата Опълченците на Шипка е:
А) да оспори неверните твърдения  Б) да идеализира нашата история 
В) да прослави българските победи  Г) да изрази срама от погромите

13. Кой от посочените изрази НЕ се отнася до опълченците?
А) младите дружини   Б) идат като тигри 
В) кат лъвове тичат   Г) кат шъпа спартанци

14. Посочете ВЯРНОТО твърдение.
В стиха: Върхът отговори с други вик: ура!:
А) е използвана метафора  Б) е използвана синекдоха 
В) е използвана метонимия  Г) е използвано олицетворение

15. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
В творбата Българският език за характеристика на родната реч са използвани:
А) реторични въпроси и синекдоха  Б) реторични въпроси и епитети 
В) реторични въпроси и асонанс  Г) реторични въпроси и обръщения
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16. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
В стиха: Се туй ругателство ужасно, модно:
А) са употребени епитети  Б) е употребена инверсия 
В) е употребено реторично обръщение  Г) е употребена градация
 
17. Подредете правилно произведенията и жанровите им особености. 
А) Вятър ечи, Балкан стене 1. Повест
Б) Българският език 2. Стихотворение
В) На прощаване в 1868 г. 3. Ода
Г) Немили-недраги 4. Лирическа песен
(Напишете отговора в листа за отговори. Пример: А – 1; Б – 2 и т. н.)

18. Подредете правилно частите на творбата Една българка и ролята им в произведението. 
А) Първа част 1. Развръзка
Б) Втора част 2. Експозиция
В) Пета част 3. Кулминация
Г) Шеста част 4. Завръзка
(Напишете отговора в листа за отговори. Пример: А – 1; Б – 2 и т. н.)

19. Подредете правилно термините и техните определения.
А) Инверсия 1. Думи, които се повтарят в началото на съседни стихове. 
Б) Метонимия 2. Разместване на словореда.
В) Епитет 3. Названието на един предмет се заменя с друго име. 
Г) Анафора 4. Художествено определение.
(Напишете отговора в листа за отговори. Пример: А – 1; Б – 2 и т. н.)

20. Попълнете таблицата, като имате предвид цитираните детайли или изречения от 
изучени произведения. 

Детайл Име 
на герой

Заглавие 
на творбата

Жанр 
на творбата

Име 
на автора

сух като скелет

... на вашата 
сила царят 

повери...

от сън се събуж-
дайте

Сама ли си?

(Напишете отговорите в листа за отговори.)

При 17., 18., 19. задача при верен отговор получавате 4 т., при 20. – 16 т. При останали-
те задачи – по 2 т.
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ЛИСТ ЗА ОТГОВОРИ ВЪРХУ ПЪРВИ ДЯЛ

Трите имена на ученика:

Точки:

ОТГОВОР Т. ОТГОВОР Т.
1. А)   Б)   В)   Г) 11. А)   Б)   В)   Г)
2. А)   Б)   В)   Г) 12. А)   Б)   В)   Г)
3. А)   Б)   В)   Г) 13. А)   Б)   В)   Г)
4. А)   Б)   В)   Г) 14. А)   Б)   В)   Г)
5. А)   Б)   В)   Г) 15. А)   Б)   В)   Г)
6. А)   Б)   В)   Г) 16. А)   Б)   В)   Г)
7. А)   Б)   В)   Г) 17. А)   Б)   В)   Г)
8. А)   Б)   В)   Г) 18. А)   Б)   В)   Г)
9. А)   Б)   В)   Г) 19. А)   Б)   В)   Г)
10. А)   Б)   В)   Г) 20. Попълнете долната таблица.

Детайл Име на герой Заглавие 
на творбата

Жанр 
на творбата

Име 
на автора Т.

сух като 
скелет

... на вашата 
сила царят 

повери...

от сън се 
събуждайте

Сама ли си?



60

ТЕСТ ПО ЛИТЕРАТУРА ВЪРХУ ВТОРИ ДЯЛ

Уважаеми седмокласници,
Тестът съдържа 20 задачи по литература, които са два вида. При първия има предложени 4 ва-

рианта за отговор. Изберете един и го отбележете със знака � в листа за отговори. Ако промени-
те решението си, запълнете с химикал буквата на грешния отговор и отбележете новия със знака  
�. Имате право само на една поправка при всяка задача. 

При втория вид задачи трябва да дадете свободен отговор в предоставеното празно място в 
листа за отговори. Ако промените решението си, задраскайте с хоризонтална черта сгрешения 
отговор и напишете над него новия. Пишете четливо и правилно. Максималният брой точки е 60. 
Времето за работа е до 40 минути.

Успех!

1. Посочетете ВЯРНОТО твърдение.
В Одеса Алеко Констатинов завършва: 
А) право  Б) философия В) руска филология  Г) балканистика

2. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
На изложението в Чикаго г-н Айвазиян е представен като:
А) непочтен търговец  Б) използвач
В) любознателен интелигент Г) софийски гражданин 

3. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. 
В откъса, посветен на изложението в Чикаго, Алеко Константинов използва
А) ретардация
Б) портретна характеристика
В) речева характеристика
Г) природна картина

4. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. 
Изследователите определят книгата Бай Ганьо като:
А) сборник от разкази  Б) повест 
В) роман   Г) цикъл от фейлетони

5. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение за творбата Неразделни. 
А) В творбата присъства темата за истинската любов.
Б) В творбата е използван разказ в разказа.
В) Природните картини в началото и в края на творбата са контрастни. 
Г) В произведението присъства мотивът за прераждането. 

6. Посочете ВЯРНОТО твърдение.
Подчертаната дума в стиха: Стройна се Калина вие над брегът усамотени: 
А) е инверсиран епитет  Б) е хипербола 
В) е метонимия   Г) е синекдоха
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7. Посочете ВЯРНОТО твърдение.
Най-голямо страдание за героите от творбата Заточеници причинява:
А) мисълта, че няма да видят повече родината 
Б) мисълта за предателството 
В) мисълта за тежката присъда 
Г) мисълта за неизпълнения дълг към отечеството 

8. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение за творбата Заточеници. 
А) Родното пространство е изразено чрез метонимия.
Б) Творбата има подзаглавие. 
В) Творбата придобива звучене на равносметка. 
Г) Героите в творбата са лирически обобщени.

9. Посочете ВЯРНОТО твърдение.
Творбата Заточеници се състои от 
А) 5 строфи  Б) 6 строфи  В) 4 строфи  Г) 8 строфи

10. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение за Елин Пелин.
А) Основна тема в творчеството му е селският живот. 
Б) Най-големите му успехи са в областта на повестта. 
В) Най- големите му успехи са в областта на късия разказ. 
Г) Наричат го „певец на българското село“.

11. Посочете ВЯРНОТО твърдение.
Действието в творбата По жътва се развива в:
А) Тракийското поле   Б) Добруджа 
В) Софийското поле   Г) Средна гора

12. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение за творбата По жътва.
А) Случката в полето обхваща кратък период от време. 
Б) Мястото на събитието е само едно – полето. 
В) Броят на героите е ограничен. 
Г) Пейзажът в началото и в края остава непроменен.

13. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение за Йордан Йовков.
А) Известно време писателят живее и работи в Румъния – град Браила. 
Б) Творбата По жицата е публикувана в края на 1927 г. 
В) В основата на всяка негова творба има действително преживяване. 
Г) Автор е на разкази, сборници с разкази, драми.

14. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение за творбата По жицата.
А) Участниците са малко.  Б) Фабулата и сюжетът съвпадат. 
В) Изповедта на бащата е завръзка.  Г) Лъжата на Моканина е кулминационен момент. 

15. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение за творбата По жицата.
А) Открояват се три водещи теми: човешкото нещастие, състраданието и надеждата. 
Б) Речевата характеристика на Гунчо разкрива безсилието му да промени съдбата. 
В) Централен герой е Моканина. 
Г) В творбата присъстват и два женски образа като второстепенни герои.
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16. Кое е първото заглавие на творбата Неразделни?
(Напишете отговора в листа за отговори.)
 
17. Подредете правилно произведенията и жанровите им особености. 
А) До Чикаго и назад 1. Балада
Б) Заточеници 2. Разказ
В) Неразделни 3. Елегия
Г) По жицата 4. Пътепис
(Напишете отговора в листа за отговори. Пример: А – 1; Б – 2 и т. н.)

18. Подредете правилно авторите и техните родни места. 
А) Алеко Константинов 1. Чирпан
Б) Елин Пелин 2. Байлово
В) Пейо Яворов 3. Трявна
Г) Пенчо Славейков 4. Свищов
(Напишете отговора в листа за отговори. Пример: А – 1; Б – 2 и т. н.)

19. Подредете правилно термините и техните определения.
А) Повествовател 1. Връщане към минал момент
Б) Балада 2. Произведение, изпълнено с тъга и безнадеждност 
В) Елегия  3. Творба с тайнствена обстановка и фантастични елементи
Г) Ретроспекция 4. Разказвачът в произведението 
(Напишете отговора в листа за отговори. Пример: А – 1; Б – 2 и т. н.)

20. Попълнете таблицата, като имате предвид цитираните детайли или изречения от 
изучени произведения. 

Детайл Име 
на герой

Заглавие 
на творбата

Жанр 
на творбата

Име 
на автора

... моя радост, 
моя песен!

Не ни траят 
децата.

За сърцата що 
се любят...

Я виж там онзи 
абдал какво 

иска.

(Напишете отговорите в листа за отговори.)

При 17., 18., 19. задача при верен отговор получавате 4 т., при 20. – 16 т. При останали-
те задачи – по 2 т.



63

ЛИСТ ЗА ОТГОВОРИ ВЪРХУ ВТОРИ ДЯЛ

Трите имена на ученика:

Точки:

ОТГОВОР Т. ОТГОВОР Т.
1. А)   Б)   В)   Г) 11. А)   Б)   В)   Г)
2. А)   Б)   В)   Г) 12. А)   Б)   В)   Г)
3. А)   Б)   В)   Г) 13. А)   Б)   В)   Г)
4. А)   Б)   В)   Г) 14. А)   Б)   В)   Г)
5. А)   Б)   В)   Г) 15. А)   Б)   В)   Г)
6. А)   Б)   В)   Г) 16. 
7. А)   Б)   В)   Г) 17. А)   Б)   В)   Г)
8. А)   Б)   В)   Г) 18. А)   Б)   В)   Г)
9. А)   Б)   В)   Г) 19. А)   Б)   В)   Г)
10. А)   Б)   В)   Г) 20. Попълнете долната таблица.

Детайл Име на герой Заглавие 
на творбата

Жанр 
на творбата

Име 
на автора Т.

... моя ра-
дост, моя 

песен!

Не ни траят 
децата.

За сърцата 
що се лю-

бят...

Я виж там 
онзи абдал 
какво иска.
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КЛЮЧ С ОТГОВОРИ ВЪРХУ ПЪРВИ ДЯЛ

ОТГОВОР Т. ОТГОВОР Т. ОТГОВОР Т. ОТГОВОР Т.
1. Г) 2 6. В) 2 11. Г) 2 16. В) 2
2. В) 2 7. В) 2 12. А) 2 17. А) – 4; Б) – 3; В) – 2; Г) – 1 4
3. А) 2 8. Г) 2 13. Б) 2 18. А) – 2; Б) – 4; В) – 3; Г) – 1 4
4. Б) 2 9. Б) 2 14. В) 2 19. А) – 2; Б) – 3; В) – 4; Г) – 1 4
5. Г) 2 10. А) 2 15. А) 2 20. Попълнете долната таблица. 16

Детайл Име 
на герой

Заглавие 
на творбата

Жанр 
на творбата

Име 
на автора Т.

сух като скелет Странджата Немили-недраги Повест Иван Вазов 4
... на вашата сила 

царят повери... Генерал Столетов Опълченците 
на Шипка Ода Иван Вазов 4

от сън 
се събуждайте Юнакът Вятър ечи, 

Балкан стене Лирическа песен Добри Чинтулов 4

Сама ли си? Ратаят Иван Една българка Разказ Иван Вазов 4

Максимален брой точки – 60.

КЛЮЧ С ОТГОВОРИ ВЪРХУ ВТОРИ ДЯЛ

ОТГОВОР Т. ОТГОВОР Т. ОТГОВОР Т. ОТГОВОР Т.
1. А) 2 6. А) 2 11. В) 2 16. Калина 2
2. В) 2 7. Г) 2 12. Г) 2 17. А) – 4; Б) – 3; В) – 1; Г) – 2 4
3. Г) 2 8. Б) 2 13. А) 2 18. А) – 4; Б) – 2; В) – 1; Г) – 3 4
4. Б) 2 9. А) 2 14. Б) 2 19. А) – 4; Б) – 3; В) – 2; Г) – 1 4
5. В) 2 10. Б) 2 15. В) 2 20. Попълнете долната таблица. 16

Детайл Име 
на герой

Заглавие 
на творбата

Жанр 
на творбата

Име 
на автора Т.

... моя радост, 
моя песен! Никола По жътва Разказ Елин Пелин 4

Не ни траят де-
цата. Гунчо По жицата Разказ Йордан Йовков 4

За сърцата що се 
любят... Иво Неразделни Балада Пенчо Славейков 4

Я виж там онзи 
абдал какво иска. Айвазиян До Чикаго и назад Пътепис Алеко Константи-

нов 4

Максимален брой точки – 60.
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