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ИНФОРМАЦИЯ  
от Йорданка Илиева Пашалова 

Ръководител на ГРУПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, проект ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ 
през учебната 2018/2019 година за - м. ЮНИ 

 

№ 

по 

ред 

Тема  Дата на 

провеждане, 

място 

Брой 

часове 

Реализирани дейности 

1 „За буквите” на Черноризец Храбър. 

Вид и време на глагола. 

5.06.2019 

ПГМ 

2 Различава отличителни за Средновековието светогледни идеи, 

проявени в „За буквите“ и тълкува произведението. 

Познава особеностите на вида на глагола и уместно ги 

използва в различен вид текст. 

2 Ренесанс. Сборникът „Декамерон”. 7.06.2019 

ПГМ 

1 Познава значението на Ренесанса като културна епоха и 

композицията на сборника „Декамерон“. Запознат е със 

значението на понятието новела. Разпознава жанровите 

характеристики на новелата проявени в „Притчата за трите 

пръстена“. 

3 Подчинено допълнително изречение. 

Романът „Дон Кихот” на Сервантес. 

12.06.2019 

ПГМ 

2 Разпознава родови характеристики на епоса, проявени в 

романа „Дон Кихот“. Познавазначението на понятията роман и 

пародия. 

Разпознава видовете подчинени изречения, прилага 

пунктуационните правила, свързани с пунктуацията на сложно 

съставно изречение. 

4 Подчинено подложно изречение. 13.06.2019 

ПГМ 

1 Разпознава видовете подчинени изречения, прилага 

пунктуационните правила, свързани с пунктуацията на сложно 

съставно изречение. 

9 Подчинено определително изречение. 14.06.2019 1 Разпознава видовете подчинени изречения, прилага 

пунктуационните правила, свързани с пунктуацията на сложно 
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ПГМ съставно изречение. 

6 Подчинено обстоятелствено изречение. 20.06.2019 

ПГМ 

1 Разпознава видовете подчинени изречения, прилага 

пунктуационните правила, свързани с пунктуацията на сложно 

съставно изречение. 

7 Трагедията „Хамлет” 21.06.2019 

ПГМ 

1 Познава трагедията „Хамлет“, разпознава жанрови 

характеристики и обяснява развитието на сюжета чрез 

трагическия конфликт в „Хамлет“ 

8 Изречението и неговият състав. Обобщение. 26.06.2019 

ПГМ 

2 Разпознава видовете подчинени изречения, прилага 

пунктуационните правила, свързани с пунктуацията на сложно 

съставно изречение. 

9 Хамлет и Дон Кихот – два универсални и 

противополжни характера. 

27.06.2019 

ПГМ 

1 Познава трагедията „Хамлет“, разпознава жанрови 

характеристики и обяснява развитието на сюжета чрез 

трагическия конфликт в „Хамлет“. Съпоставя двете творби. 

 
 

 

 

 Изготвил:   Йорданка Пашалова   

                        

 


