
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

Забележка:  Разработените планове и задачите след тях се отнасят за всички паралелки от         

5. клас - 5”А”, 5”Б”, 5”В”, 5”Г” и 5”Д”. Учениците, които са записали плановете по време на 

онлайн часовете, не е нужно да ги пишат отново. 

I. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

Тема на урока:      НЕИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ НА РЕЧТА. НАРЕЧИЕ 

1. Същност на наречието - неизменяема част на речта, която пояснява най-често глагол, 

но може да пояснява съществително име, прилагателно име или друго наречие. 

ПРИМЕРИ:      бягам БЪРЗО,  стаята  ДОЛУ,    МНОГО красив,  МНОГО ДОБРЕ 

2. Видове наречия: 

А. за време -  откриват се с въпроса  КОГА? - днес, вчера, утре, сега, после, рано, 

късно; 

Б. за място - откриват се с въпроса КЪДЕ? - тук, там, долу, горе, напред, назад, 

наляво, навън; 

В. за начин - откриват се  с въпроса  КАК? - добре, зле, силно, смело, красиво, 

правилно; 

Г. за количество - откриват се с въпроса  КОЛКО? -  малко, много, наполовина, 

достатъчно. 

3. Степенуване на наречията - някои наречия могат да се степенуват: ПО-ДОБРЕ, НАЙ-

НАПРЕД:   

Ти се справи по-добре от мен.; Най-напред ще отида до магазина. 

4. Разграничаване на наречията от прилагателните имена в среден род - някои 

наречия съвпадат с формите на прилагателните имена за среден род.  Например: 

БЪРЗО конче,  бягам БЪРЗО.  В първия случай думата БЪРЗО  е прилагателно име, тя 

посочва признак на съществителното: какво конче? - БЪРЗО. Във втория случай 

пояснява действието - как бягам?  - БЪРЗО - наречие за начин. 

Това езиково явление се нарича „граматична омонимия”- прилагателното БЪРЗО и 

наречието БЪРЗО  съвпадат по форма, но са различни части на речта.  

 

ЗАДАЧИ : 

1. В кой от изразите е употребено наречие: 

А. малка книжка 

Б. закъснях малко 

В. малки пропуски 

Г. малък балкон 



               2. В кой от изразите НЕ Е употребено наречие? 

                    А. чете гладко                                                           В. ходи бързо 

                    Б. внимателно слуша                                              Г. добро поведение 

               3. В кой от изразите е употребено наречие за време? 

                    А. яде лакомо                                                          В. тича бързо 

                    Б. дойде скоро                                                        Г. бърза много 

               4. В кой от изразите е употребено наречие за място? 

                     А. живее далече                                                      В. пристигна вчера 

                    Б. скочи ловко                                                           Г. заспаха късно 

                5. Срещу всяко от наречията посочете друго наречие- негов антоним: 

бавно-…………………………………. тихо-…………………………………………….,  

силно-………………………………... смело-………………………………………...,   

горе-…………………………………..  вляво-………………………………………....,  

насам-………………………………. 

                6. Изпълнете задачи  1-18 вкл. от помагалото по български език на Донка 

Кънева, стр. 132-135.  Учениците, които са направили част от задачите по време на 

онлайн часовете, да направят само останалите. 

II. ЛИТЕРАТУРА 

Тема на урока:  ЛЕГЕНДА ЗА РОМА 

1. Сюжетът на легендата -  В „Легенда за рома” се разказва как историческата съдба на 

ромите и техният народностен характер са били предопределени далеч в миналото от 

техните предци цар Баба и царица Дай- от клетвите и благословиите, които  те изричат 

към потомството на сина им Ром след неговото бягство от двореца. 

2. Мотивът за орисването - този мотив, характерен и за много приказки, присъства в          

легендата чрез образите на трите сестри на Ром, които орисвали всяко дете още от 

раждането му, както и чрез способностите на царя и царицата с думите си да 

предопределят съдбите на хората. Орисването е ритуал, чиято същност е изричане на 

думи,  за които се вярва, че имат магическа сила. Обикновено тези думи имат характер 

на благословии, но има и случаи, в които орисването съдържа проклятия. 

3. Темите в легендата - основна е темата за историческата съдба на ромите, но 

присъстват още темите за майчината обич, за любовта, за доброто и злото. 

4. Героите - те са необикновени, могат да извършват чудеса и да предначертават 

живота на хората. Такава дарба имат цар Баба, царица Дай и трите им дъщери. По това 

те приличат на герои от вълшебните приказки. 



5. Характерни особености на легендите, които откриваме и в „Легенда за рома”- както 

много легенди, които съдържат сведения за историческата памет на даден народ,  този 

текст показва представата на ромския народ за неговия произход и за мястото му в 

света. Типично за легендите тук се съдържат  някои географски названия - Средиземно 

море, град Александрия. 

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ: 

1. Защо Ром напуска двореца на родителите си? 

2. Одобрявате ли неговата постъпка? Защо? 

3.  Прочетете текста на приказката „Главатарят, който искал да плени месечината”,  

поместен на стр. 134 в учебника по литература. 

 

Изпълнените задачи изпращайте на имейли: 

tanja_tm@abv.bg   - за 5 „А”, „Б”, ”В” и „Д” клас; 

mimka_r@yahoo.com – за 5”Г” клас. 

Срок за изпълнение на задачите - 12.04.2020 г. 
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