
КОНСПЕКТ 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - V клас 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗП 

 

Български език 

1. Речево общуване, речева ситуация 

2. Текстът в общуването. Строеж на текста 

3. Видове текст. Повествование, описание, разсъждение 

4. Речниково и граматично значение на думата 

5. Видове думи според речниковото им значение 

6. Строеж на думата. Правопис и правоговор на думата 

7. Местоимение. Лично местоимение 

8. Местоимение. Възвратно лично местоимение 

9. Местоимение. Притежателно местоимение 

10. Местоимение. Възвратно притежателно местоимение 

11. Глагол. Основна форма на глагола. Спрежение 

12. Минало свършено време на глагола 

13. Минало несвършено време на глагола 

14. Неизменяеми части на речта. Наречие 

15. Неизменяеми части на речта. Предлог 

16. Главни части в простото изречение 

17. Второстепенни части в простото изречение 

 

Литература 

1. Древногръцки мит за произхода на боговете 

2. Олимпийските богове 

3. Библейски разказ за Сътворението  



4. Фолклорна легенда „Господ Бог създава земята” – герои, сюжет 

5. Писмен преразказ на приказката „Тримата братя и златната ябълка” от името на 

неутраленразказвач 

6. Писмен преразказ на приказката „Тримата братя и златната ябълка” от името на най-малкия 

брат 

7. Писмен преразказ на приказката „Златното момиче” от името на неутрален разказвач 

8. Песента „Троица братя града градяха” – образите, поведение, нравствени проблеми 

9. Основни празници във фолклорния календар. Коледа 

10. Основни празници във фолклорния календар. Великден 

11. Основни празници във фолклорния календар. Пасха 

12. Основни празници във фолклорния календар. Курбан байрам 

13. Основни празници във фолклорния календар. Гергьовден 

14. „Хайдути” от Христо Ботев. Образите в поемата 

15. „Легенда за Рома” – сюжет и герои 

16. Преразказ на приказката „Главатарят, който искал да плени месечината” от името 

наглаватаря 

17. „Котаракът наставник, или Котаракът в чизми” от Шарл Перо – сюжет, герои 

18. Преразказ на приказката„Котаракът наставник, или Котаракът в чизми” от Шарл Пероот 

името на Котарака  

19. Преразказ на приказката „Грозното патенце” от Ханс Кристиан Андерсен от името на 

неутрален разказвач 

20. „Похитителят на мълнии” от РикРиърдън ( Х глава) – сюжет, герои, особености на времето и 

пространството 

21. Преразказ на Х глава от романа „Похитителят на мълнии” от РикРиърдън от името на Пърси  

 

 

 

 

 

 



БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ИУЧ 

 

Български език 

1. Речево общуване, речева ситуация 

2. Текстът в общуването. Строеж на текста 

3. Видове текст. Повествование, описание, разсъждение 

4. Речниково и граматично значение на думата 

5. Видове думи според речниковото им значение 

6. Строеж на думата. Правопис и правоговор на думата 

7. Местоимение. Лично местоимение 

8. Глагол. Основна форма на глагола. Спрежение. Време 

9. Неизменяеми части на речта. Предлог. Наречие 

10. Главни и второстепенни части в простото изречение 

 

Литература 

1. Древногръцки мит за произхода на боговете 

2. Олимпийските богове 

3. Библейски разказ за Сътворението  

4. Фолклорна легенда „Господ Бог създава земята” – герои, сюжет 

5. Писмен преразказ на приказката „Тримата братя и златната ябълка” от името на най-малкия 

брат 

6. „Хайдути” от Христо Ботев.  

 

 

 

 

 


