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                                     КЛАСНА  РАБОТА  № 2                БЕЛ    

Прочетете текста и изпълнете задачите след него. 

    Ситните капки пронизващ дъжд се превръщаха в непрогледна вълниста завеса там, 

където ги подхванеше вятърът. Къщичките по плажната ивица бяха обърнали слепите 

си дървени лица към сиво-зеленикавата пяна, обрамчила морето, а то с въодушевле-

ние прехвърляше вълнолома, изсипвайки се на брега. Чайките запокитени към сушата 

над града, се виеха, опънали крила високо над покривите, и сърдито пищяха. Такова 

време е предназначено да поставя на изпитание човешката издръжливост. 

     Взето като цяло, моето семейство този следобед не представляваше особено 

привлекателна гледка, защото лошото време дойде, донасяйки ни обичайните си 

болести, към които бяхме предразположени. На мене, легнал на пода, докато 

надписвах сбирката си от мидени черупки, то донесе катар – бе го насипало в черепа 

ми като цимент, поради което бях принуден да дишам на пресекулки с отворена уста. 

Моят брат Лесли, свил се мрачно с кръвнишко изражение край камината, бе получил 

възпаление на вътрешното ухо и от ушите му течеше кръв – слабо, но непрекъснато. 

Сестра ми Марго бе ощастливена с нови шарки от акне по лицето, което и без друго бе 

изпъстрено с петна като червен воал. Майка ми получи обилна, непрестанно бликаща 

хрема. Само най-големият ми брат Лари остана незасегнат. 

                                         По Дж. Даръл „Моето семейство и други животни“ 

1. Попълнете таблицата със съответните думи от текста. 

 

Сегашни деятелни 
причастия 

Минали св. деятелни 
причастия 

Минали страдат. 
причастия 

Деепричастие 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

       2.   Открийте в текста и запишете: 

По една глаголна форма за: 

 

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

Минало несвършено време-………………………………………………………………… 



Минало предварително време-………………………………………………………………. 

Бъдеще време в миналото-………………………………………………………………………. 

            По едно изречение с: 

            Лично местоимение………………………………………………………………...................................... 

             ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

             Притежателно местоимение ……………………………………………………………………………………. 

             ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

             Показателно местоимение………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Относително местоимение………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Направете сбит преразказ на текста. 
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