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БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  

  

VIII 
а
 и VIII 

б
 клас 

 

Задачи за седмицата 30.03 – 03.04.2020 г. 

 

 

 

УРОК 15 на стр. 77 – ЗАЛОГ НА ГЛАГОЛА 

 

 

             Прочетете урочната статия към темата – Залог на глагола. Разгледайте много 

внимателно рубриката ''Важно е!'' и направете план на урочната статия. 

  Решете задачите след урока на стр. 80 – 81, а именно: 1-ва, 2-ра, 3-та. 4-

та на стр. 80; 7-ма, 8-ма и 10-та на стр. 81.  

 

 

 

 

Имейл за изпращане на домашните работи: mvralcheva@abv.bg 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

VIII 
а
 и VIII 

б
 клас 

 

Задачи за седмицата 30.03 – 03.04.2020 г. 

 

 

 

 Константин Преславски. Азбучна молитва. 

 

 Прочетете урочните статии за автора и за творбата ''Азбучна молитва''. Направете 

разширен план на урочните статии. 

 

 На стр. 156 от учебника от рубриката ''Дискусионен клуб'' защитете едно от двете 

твърдения. Изложете мислите си в писмен текст. 

 

 На стр. 157 от учебника от рубриката ''Да напишем есе по морален проблем'' 

изберете една от трите теми и напишете есе по нея. 

 

  

 

Имейл за изпращане на домашните работи: mvralcheva@abv.bg 
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Материали по български език и литература, предназначени за 8 В клас 

 

I. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

Всички знаем, че когато общуваме помежду си, трябва да спазваме определени 

правила. Правилата за речево общуване се наричат РЕЧЕВ ЕТИКЕТ. Той включва 

етикетни формули, които се използват за начало, поддържане и край на общуването. 

Време е да разгледаме по-подробно правилата за общуване в интернет.  

 

РЕЧЕВ ЕТИКЕТ В ЕЛЕКТРОННОТО ОБЩУВАНЕ 

 

     Общуването ни в интернет се съобразява с правила, които имат 

препоръчителен характер и се отнасят както за съдържанието, така и за формата на 

общуване. 

 

 По отношение на съдържанието: 

o Както в реалния живот, така и в интернет трябва да проявяваме учтивост и 

уважение към личността и достойнството на другите, да не обиждаме и не 

нагрубяваме;  

o Трябва да уважаваме личната неприкосновеност; 

o Да не публикуваме информация, защитена с авторско или друго право без 

разрешение на собственика на правата; 

 По отношение на формата:  

o Изказът трябва да е ясен, кратък и стегнат; 

o Да се спазват основните правила за правопис и пунктуация; 

o На български да се пише с кирилица (писането на латиница НЕ е писане на 

английски език!); 

o Да не се пише само с главни букви; 

o Да се избягват шаблонни думи и изрази като супер, много яко, уникално; 

o Да се избягват съкращения от типа „копр“, „нз“, здр“; 

o Да не се прекалява с употребата на емотикони. 

 

Задачи за самостоятелна работа:  

 

Като имате предвид тази информация, отговорете с две-три изречения на всеки от 

въпросите: 

1. Ако вие създавате закон за правилата на общуване в интернет, кои правила ще 

включите? Запишете поне три. 

2. Защо според вас трябва да използваме кирилица, когато пишем на български език в 

интернет приложенията за комуникация? 

3. Как се тълкува писането само с главни букви? 

4. „За“ или „против“ използването на емотикони сте? Защо? 

5. Според вас резултатно ли е общуването със съкращения? Защо? 
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II. ЛИТЕРАТУРА 

  С урока, който ви пратих чрез класната ви, обобщихме и приключихме 

основополагащата в развитието на европейската цивилизация епоха – Античността. Ред е 

на следващата. Тя се нарича Средновековие. Разглеждайки я, предстои да говорим за 

Библията, за старозаветни и новозаветни библейски сюжети, за живота и делото на 

светите братя Кирил и Методий, за Константин Преславски и неговата “Азбучна 

молитва“, както и за Черноризец Храбър и неговата творба „За буквите“. Но нека 

започнем с кратко описание на епохата: 

 

СРЕДНОВЕКОВИЕТО КАТО КУЛТУРНА ЕПОХА 

 

1. Наименование и времева рамка – епохата заема средищно място в развитието на 

европейската цивилизация – между Античността и появата на Ренесанса –  от V до XV 

век. В България времевата рамка е малко по-различна – от VIII в. до XVIII в., като 

кулминационни са Златният век при царуването на Борис и Симеон и т.нар. Втори златен 

век при управлението на Иван Александър. 

2. Същност на Средновековието като културна епоха – културата на Средновековието 

е тясно свързана с християнската религия и нейните ценности. Мисленето на 

средновековния човек е теоцентрично ( в центъра на всичко и над всички е Бог, той е 

върховният авторитет, той е носител на най-висшите ценности). Върховна цел на човека е 

стремежът към спасението на душата му и постигането на вечно блаженство в отвъдния 

свят. Средновековният вярващ се стреми да води праведен и богоугоден живот, да следва 

християнските ценности, утвърдени от Библията, в името на които пренебрегва желанията 

на тялото си. Църквата като посредник между Бог и хората също става върховен 

авторитет.  

3. Изкуството през Средновековието – то е нормативно, т.е. подчинено е на определени 

правила (норми), които са свързани с християнските ценности. В литературата героят се 

оприличава с библейски светци и Иисус. Външността не е от значение, важно е духовното 

съвършенство.  

4. Средновековният творец се възприема само като посредник на Божието слово. 

Стреми се към анонимност и отказ от оригиналност и изява на личността си. 

5. Литературата на Западноевропейското средновековие -  съществува и религиозна 

(богословски трактати, проповеди, лирически и драматургични творби), и светска 

(исторически хроники, героически епос, рицарски романи).  През XII век възникват 

рицарските романи и стават много популярни. Основни теми в тях са любовта и 

приключенията, а типични мотиви – за пътуването в търсене на слава и себеутвърждаване, 

за битките с чудовища и освобождаването на невинни пленници, за верността към дамата 

на сърцето, за предаността към монарха, за жертвоготовността.  Най-известни са 

романите, посветени на крал Артур и на рицарите на кръглата маса.  

6. Старобългарската литература – религиозна, възниква на основата на византийската. 

Има три групи – поезия (култова и извънкултова), ораторски (поучително слово или 

проповед, полемично слово, похвално слово) и прозаически (жития на светци, 

философско-богословски и исторически съчинения) жанрове. До XIV в. се разпространява 

чрез преписи върху пергамент. Представители – Константин-Кирил Философ, Климент 
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Охридски, Константин Преславски, Черноризец Храбър, Йоан Екзарх, Патриарх Евтимий 

Търновски, Григорий Цамблак. 

 

Задачи за самостоятелна работа: 

1. Потърсете в интернет информация защо наричат Средновековието „тъмни, мрачни 

векове“. Запишете я. 

2. Като използвате информацията от текста, попълнете таблицата: 

 Античност Средновековие 

Върховна цел на човека Стремеж към героични дела 
и подвизи 

 

Върховен авторитет Олимпийските богове, 
самоуправляващата се 
гражданска общност 

 

Отношение към човека  като 
душа и тяло 

Хармония между душата и 
тялото, физическа и 
нравствена красота 

 

Герои Богове и свръхестествени 
герои, митични същества 

 

Разпространение Устно, често под музикален 
съпровод 

 

 

3. Потърсете и изгледайте филм, посветен на легендарния крал Артур, известния герой на 

средновековните рицарски романи. 

 

Отговорите ви очаквам до 03.04.2020 г. на e-mail: mimka_r@yahoo.com (между „mimka“ и 

„r“ има _) 

 

 

mailto:mimka_r@yahoo.com

