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Дата/ден от седмицата: 29.03.2021 г. – понеделник  

 Учебен час по седмично разписание - 1 

Български език и литература 

    Тема на урочната единица: „Мистър Крокотак― – Доналд Бисет. ИКЧ 

Приказката „Мистър Крокотак― заедно с „Реката от думи― е включена в книгата на Доналд Бисет 

„Небивалици―.  /Oт заглавието на книгата става ясно, че в нея са разказани странни, невероятни 

истории/. В тялото на единият от героите са обединени две много различни животни.  Различията 

ще разберете от стихотворението:     Крокодил  

                                        Пустият му крокодил,                 

                                        виж какъв гладник е бил?                                

                                       Цели дни лежи, лежи,  

                                       само дебне и мижи.                   

                                       Казват, че на Красимира                                  

                                       глътнал завчера пешкира. 

                                      А пък вчера на закуска —                 

                                       и галошите на Руска.                

                                        Пустият му крокодил,  

                                       ама че гладник е бил!  

и от гатанките:      

     

      Под водата се е скрил,     

едри сълзи рони.                             

 Не мислете, че е мил-        

 плячката си гони.                   Що е то?         ( 

 

             Аз голяма съм чистница       

                                       и съм лична хубавица.           

                                       Все кожуха си пера                                      

                                       и се къпя без вода.                  Що е то?                           (котка) 

          С голям мустяк  

по тавана тича  

в миши дупки  

обича да наднича.              Що е то?                                          

Крокодилът  какво животно е? /Xищно, страшно./  Котката е гальовна, мила, кротка, не може да 

уплаши никой. 

 Да прочетем текста. Кои са главните герои? Сега ще четете по роли. Какви са взаимоотношенията 

между героите? Съпоставете постъпките им. Искате ли да приличате на някой от тях? Прочетете 

сами и запишете в тетрадките как изглежда странното животно. Нарисувайте с думи.  Защо според 

вас е наречено така и какви качества вероятно притежава ?  /Необикновения вид на героя е свързан с 

името му мистър Крокотак/  Добре ли е възпитан мистър Крокотак? Защо? / Той е сам, но не 

пропуска пожеланията за лека нощ /  Какви други качества притежава? / Oтзивчивост, състрада-

ние, решителност, свързани с желанието на героя да направи добрина, заради което изминава 

дългия път от Африка до Лондон /.  Защо според вас  мистър Крокотак показва на кучето Бъч първо 

котешкия си край? Защото: 1. Иска да провери дали е истина това, което му е казала Луната; 2. Иска 

да разбере дали Бъч не се е променил; 3. Знае, че Бъч ще нападне котенцето, и смята да му даде 

урок, като го изплаши. Смел ли е Бъч? / Кучето Бъч напада беззащитните котенца, но подвива 
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опашка пред страшния крокодил. Никак не е смел. / Необикновения  вид на главния герой има 

значение за ролята му в случката. / Ако беше малко, пухкаво коте нямаше да може да изплаши 

лошото куче Бъч/. Какъв е извода, който можем да си направим от приказката  / По-силният трябва 

да е отзивчив и да помага на слабите и на безпомощните, които са в беда/. Прочетете отново.   

Опитайте се да преразкажете.  

Домашна: Препишете момента, от който става ясно колко страхливо е кучето Бъч. 

 Учебен час по седмичното разписание – 2  

Човекът и обществото 

Тема на урочната единица:  Пробуждането на българите – Паисий Хилендарски. Упражнение.  

Тежък е бил животът на българите, които били част от раята в Османската империя.  Живеели и се 

трудели в селата и градовете. Наложени им били много забрани. Трудностите не попречили на 

семействата да  съхраняват и предават на децата си своя опит и традиции. Така запазили вярата, 

езика си и своите обичаи. В манастирите се е пазел българския дух. През последните две столетия 

от османското владичество самочувствието на българите укрепвало и се увеличавало желанието за 

свобода.  

 Паисий Хилендарски  , често наричан още Отец Паисий, 

e български народен будител, духовник и светия, автор на „История славянобългарска―. В нея са 

изразени идеи за национално възраждане и освобождение на българския народ, затова много учени 

го сочат за основоположник на Българското възраждане, а създаването на книгата му за началото 

на този период. 

Високомерието на сръбските и гръцките монаси, пренебрежението им към българите и всичко 

българско, водело след себе си заплахата от пълна асимилиация и изчезване на българския род. 

Това било водещ мотив за написването на История славянобългарска. При обиколките си из 

българските земи Паисий се запознава с исторически съчинения и средновековни източници за 

българската история, които му служат за написването на този труд. Важни аргументи са дейността 

на славянските първоапостоли Константин-Кирил Философ и Методий, политическото и 

културното процъфтяване на средновековната българска държава и видните ѝ владетели. „История 

славянобългарска― е завършена през 1762 г. в Зографския манастир. Монахът от Хилендар носи при 

пътешествията си из България своя исторически труд, за да бъде преписван и разпространяван сред 

българите. Известни са около 60 преписа на книгата. Първият препис е на Софроний Врачански при 

посещението му в Котел (1765 г.). Първото печатно издание на книгата е направено през 1844 г. под 

заглавие „Царственик― /след съществено редактиране от Христаки Павлович/. То се счита за един 

от първите учебници по българска история в новооткритите светски български училища.                                                                                                                                                   

С книгата си Паисий се стреми да събуди съзнанието на българите, да им внуши, че трябва да имат  

високо национално самочувствие.  Иска да предизвика народа да се осъзнае, което да доведе до 

освобождаването му от чуждата власт.                                                                                                                                        

Паисий Хилендарски е сред най-почитаните дейци на Българското възраждане. Пловдивският 

университет, Софийската математическа гимназия и други учебни заведения в България са 

наречени на негово име.                                                                                                                                  

Домашна: Отговорете на въпросите: Кога е завършена История славянобългарска? Трябва ли да се 

гордеем и защо, че сме българи? 

Учебен час от седмичното разписание – 3 

Руски език 

 Учебен час по седмичното разписание – 4 

ИУЧ - Математика 

Тема на урочната единица: Мога да намирам частното на числа от вида 42 : 3 и 654 : 3.  

Зад. 1 Пресметнете: 

42 : 2 = …….  42 : 3 = ……  56 : 4 =……  78 : 6 = ……  65 : 5 = …… 

75 : 5 = …… . 96 : 4 = ……  57 : 3 =……  84 : 7 =…….  96 : 6 = …… 

Направете проверка. 

Пример: 75 : 5 = 15, проверка 15 . 5 = 75 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Зад. 2 Катя и Петя набрали общо 38 кокичета. Разделили си ги поравно. По колко кокичета е 

получила всяка? 

Зад. 3 В библиотека доставили 36 книги с приказки. Разпределили ги на два рафта поравно. По 

колко книги поставили на всеки рафт?    

Зад. 4 Пресметнете: 

654 : 3 = ……  434 : 2 =……  345 : 3 = ……  456 : 4 = ……  678 : 6 = …… 

565 : 5 = ……  784 : 7 = ……  896 : 8 = ……  632 : 2 = ……  957 : 3 = …… 

Направете проверка. 

Пример:  654 : 3 = 218, проверка 218 . 3 = 654 

Зад.5 Намислих число. Ще го получите, като от частното на числата 645 и 3 извадите най-малкото 

нечетно трицифрено число.       / отг. 114 / 

Зад. 6 Сборът на числата 219 и 615 разделете на две. 

Зад. 7 Разделих на 3 число и получих 219. Кое е числото? 

Домашна : Съставете и решете по 3 примера подобни на дадените в зад. 1 и зад.4. 

Учебен час по седмичното разписание – 5 

Музика Тема на урочната единица:  Музикална приказка.                                            

„Танц на Бонбонената фея―- Пьотр Илич Чайковски- чуйте изпълнението на детски оркестър 

https://www.youtube.com/watch?v=0KvcOQgtBHU&t=25s , ето и втори вариант за слушане  

https://www.vbox7.com/play:8930ca80   Пьотър Илич Чайковски /роден на 7 май 1840  

починал на 6 ноември 1893/ е руски композитор от епохата на романтизма. Роден в семейство от 

средната класа, Чайковски се подготвя за чиновническа кариера, но въпреки желанието на 

семейството се посвещава на музиката. През 1865 година завършва Санктпетербургската 

консерватория. Разнообразното му творчество включва симфонии / например: Четвърта симфония 

на Чайковски е едно от най-драматичните произведения в симфоничната музика. Музиката ѝ 

отразява силните чувства, които преживява композиторът през труден за него период 

https://www.youtube.com/watch?v=CusWM-8_xto /, опери, балет, инструментална и камерна музика и 

песни. Той е автор на едни от най-популярните концертни и театрални музикални произведения, 

като балетите „Лебедово езеро―, „Спящата красавица― и „Лешникотрошачката―, „Тържествена 

увертюра 1812 година―, „Концерт за фортепиано и оркестър № 1―, последните му три номерирани 

симфонии и операта „Евгений Онегин―.  Известността на Чайковски e голяма. Той получава 

почетни отличия от императора, отпусната му е пожизнена пенсия и е аплодиран в концертните 

зали по целия свят                                                                                                                                                         

А сега да чуем  „Хари Потър и затворникът от Азкабан― https://www.vbox7.com/play:b937d1d638,      

Слушайте внимателно „ В настроение―  http://www.videoclip.bg/watch/1063040   - Г. Милър 

 е американски джазов музикант тромбонист, диригент, композитор и аранжор от 

ерата на суинга, роден на 01.03.1904 г в Кларинда, Айова.починал 15.12.1944 г / Докато летял 

за Франция, за да изнася концерт пред войниците, самолетът изчезва, а тялото му не е намерено/. 

Ръководи свой бигбенд и е сред най-продаваните музиканти в периода 1939 – 1942 г. Само за 4 

години има 23 хита на първо място в класациите, повече от Елвис Пресли (18) и от Бийтълс (20) за 

цялата им кариера. Чухте и за пореден път се уверихте колко различно може да звучи 

музиката..Какъв е характерът й? Какви са музикалните средства?                                                                                    

Домашна: Припомнете си музикалните ноти  /до, ре, ми …/ . Напишете 5 пъти ключ сол  .                                                                                   

Кл. ръководител:  Чавдарова  

https://www.youtube.com/watch?v=0KvcOQgtBHU&t=25s
https://www.vbox7.com/play:8930ca80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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