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                                         КЛАСНА  РАБОТА  №2                  БЕЛ 

           Прочетете текста и изпълнете задачите към него. 

                                         Лисицата и щъркелът 

Отиде Кума Лиса у Щъркела на гости. 
–  Добър ден, Щъркелчо! 
–  Добре дошла, Лисанке! 
–  Как си? 
–  Добре съм. А ти как си? 
–  И аз съм добре. Поизморих се, поизгладнях из пътя. 
–  Седни тук да те гостя с млечице. 
И сипа Щъркелчо млечице в едно тясно гърненце. А Лиска обикаляше отсам, 

обикаляше оттатък, опитваше тъй, опитваше инак – муцунката й все не влизаше.  
А Щъркелчо се подсмиваше: 
– Да ти е сладко, Лисанке! 
– Да ти се връща, Щъркелчо! – отговори Лисана. Стана и гладна тръгна към 

дома си. 
На другия ден Щъркелчо дойде у Лисини на гости.  
– Как си? – попита го Лисана. 
– Добре съм. Поизморих се, поизгладнях по пътя. 
– Седни да си почиваш. Днес аз съм направила обяд. Ще ти сложа да хапнеш.  
И сипа му Кума Лиса от своята кашица в широка тепсия. Тракаше ли, тракаше 

с клюна си Щъркелчо – нищо не успяваше да глътне. Стана от трапезата гладен. 
– Да ти е сладко, Щъркелчо! – каза Кума Лиса. 
– Така-така-така! – отвърна Щъркелчо. – Както гостих, тъй ме гостиха. 

Ран Босилек 
 

1. Извадете личните и притежателните местоимения от текста в таблицата. 
 

Лично 
местоимение 

Възвратно лично 
местоимение 

Притежателно 
местоимение 

Възвратно притеж. 
местоимение 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

2. Открийте в текста по едно наречие за време, за място и за начин. Съставете с 

всяко от тях по едно изречение. 



………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.  Подчертайте в текста по две съчетания с предлози, които свързват: 

– глагол и съществително име 

– две съществителни имена помежду си 

 

4. Препишете глаголите, които са употребени в минало свършено и минало 

несвършено време в откъса от текста. 

   И сипа му Кума Лиса от своята кашица в широка тепсия. Тракаше ли, 

тракаше с клюна си Щъркелчо – нищо не успяваше да глътне. Стана от 

трапезата гладен. 

  Минало свършено време………………………………………………………………………….. 

  Минало несвършено време………………………………………………………………………. 

 

5.  Преразкажете текста 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………
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