
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

 

I. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

 

През изтеклата учебна седмица /04-08.05/ в паралелки 5”А”, ”Б”, ”В”, „Г” и „Д” по 

български език бяха разгледани темите „Главни части в простото изречение” и 

„Главни части в простото изречение-упражнение”, които се намират в учебника 

съответно  на стр. 94 и 96 . Учениците, които са пропуснали онлайн часовете, могат 

да разгледат  уроците там. 

  През новата учебна седмица /11.05-15.05/  във всички паралелки от 5. клас ще                   

бъдат взети темите „Второстепенни части в простото изречение. Допълнение” – стр. 

98 и „ Второстепенни части в простото изречение. Обстоятелствено пояснение”- стр. 

100 в учебника по български език.  Планове на уроците и задачите към тях ще бъдат 

дадени по време на онлайн занятията в MS Teams. 

 

              

          II.ЛИТЕРАТУРА 

 

През новата седмица /11-15.05/  ще бъде разгледана темата „Похитителят на 

мълнии”- Рик Риърдън, стр. 169 в учебника по литература. Поради по-големия обем на 

плановете  и занапред те ще бъдат помествани тук,  както и задачите за домашна 

работа. В течение на седмицата на учениците няма да бъдат поставяни други задачи по 

литература, освен качените тук. 

Тема на урока по литература: „Похитителят на мълнии”- Рик Риърдън 

План на урока: 

1. Кой е Рик Риърдън? - съвременен американски писател, който през 

последните години налага името си като един от най-известните автори 

на фентъзи произведения. Става особено популярен с поредицата фентъзи 

романи „Пърси Джаксън и боговете на Олимп”. 

2.”Похитителят на мълнии”-  съвременен прочит на древногръцките 

митове. „Похитителят на мълнии” е фентъзи роман - така се определя 

голяма литературна творба, в която се преплитат приказни и 

фантастични елементи. В него авторът много умело пренася герои и 

сюжети от старогръцките митове в нашата съвременност. 

3. Темите - за подкрепата на приятелите, с които сме по-силни в 

трудните моменти, за родителската закрила. 

4. Героите в откъса от Х глава, поместен в учебника -  Те са само петима - 

Пърси Джаксън,  Гроувър,  Анабет, Люк и Хирон. Всеки от тях има 



интересна предистория и всъщност не е това, което изглежда на пръв 

поглед. 

5. Връзката на романа с митологията и вълшебните приказки- текстът 

сякаш съживява жителите на Олимп и ни ги припомня с най-ярките черти 

от нрава им. В „Похитителят на мълнии” главният герой- Пърси Джаксън, 

е наш съвременник,който се среща с могъщите древногръцки богове и се 

сражава с чудовища като Минотавъра и Медуза. 

В романа , както и в конкретния откъс от Х глава, откриваме и прилики с 

вълшебните приказки- тръгване на дълъг път, вълшебни предмети  и 

помощници.  

Така, сплитайки в интригуващ разказ елементи от древните митове и 

похвати от приказките,  пренасяйки ни с лекота през времето и 

пространството, Рик Риърдън става любим писател на деца от цял свят. 

 

 

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ: 

1. Харесвате или не харесвате фентъзи романи? Защо? 

2. Кой момент от поместения в учебника откъс  ви беше най-интересен? 

3. Посочете елементи от откъса,  които го свързват с митовете и вълшебните 

приказки. 

Задача по желание: 

Представете си, че сте на мястото на главния герой. С кои митологични същества 

бихте искали да се срещнете? Какви приключения бихте искали да изживеете? 

 

Изпълнените задачи изпращайте на имейли: 

tanya_06@abv.bg- за 5 „А”, „Б”, ”В” и „Д” клас; 

mimka_r@yahoo.com – за 5”Г” клас. 

Срок за изпълнение на задачите – 17.05.2020 г. 
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