СЪДЪРЖАНИЕ
ПЪРВА КНИГА
Първи урок

БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА
Поздрави. Букви и звукове. Ударение. Изговор и правопис на звучни съгласни............................... 10

Втори урок

ЗАПОЗНАВАНЕ
Народности и професии. Как се казваш? Какъв си по народност? Кой е този? Какво е това?
Аз съм, ти си .......................................................................................................................................... 18

Трети урок

НА ЛЕТИЩЕТО
Учтиви форми. Въпроси с въпросителни думи и с ли. Закъде пътувате? И Вие ли пътувате?
Пътувам за ..., отивам в / във ... / на ... Изразяване на сегашни действия – желая, желаеш;
искам, искаш. Мене ме, тебе те ........................................................................................................... 24

Четвърти урок

В ХОТЕЛА
Числата от 1 до 10. Един, една, едно / много ... Много столове /два стола. Този, тази, това,
тези. Този хотел – хотелът, тази стая - стаята........................................................................................ 30

Пети урок

ОБЯДЪТ
Числата от 11 до 100. Колко е часът? Български ястия. Има / няма; имам / нямам.
Ям, ядеш .... Донеси! Донесете! С / със............................................................................................... 36

Шести урок

В ПОЩАТА
Числата от 200 до един милион. Парите. Датата. Посоките: ляво, дясно. Хубав, хубаво ...
Малък плик – два малки плика.......................................................................................................... 42

Седми урок

НА РАЗХОДКА ИЗ СОФИЯ
Месеците и сезоните. Цветовете. (Една) есен, нощ, радост. Трябва / може да отида, да отидеш...
Хайде / нека да погледна, да погледнеш.............................................................................................. 48

Осми урок

НА ГОСТИ
Дните на седмицата. Наименованията на цветята. Нося – (да) донеса. Изразяване на бъдещи
действия – ще купя, ще купиш... Ще бъда, ще бъдеш... Бъди! Бъдете! Не забравяй! Недей да
забравяш!.................................................................................................................................................. 54

Девети урок

МАГАЗИНИТЕ
Мерни единици: килограм, метър... Двама / трима мъже. Такъв, такава ... (Да) дам, (да) дадеш ....дай! На мене ми трябва, на тебе ти трябва ................ ............................................................ 60

Десети урок

В НАРОДНИЯ ТЕАТЪР
Думи за означаване на културни събития. Актьорът играе. / Пиесата се играе. Имам в
себе (си). Театърът е нов – новият театър............................................................................................. 66
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Единадесети урок

НА ПЪТ ЗА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Пътуване от – до и превозни средства. Мой, твой ...; моят син – синът ми. Свой, своя .... (си).
Всичкият, всичката .............................................................................................................................. 72

Дванадесети урок

КЪЩАТА НА БАБА
Роднински имена. Изразяване на минали действия: 1. живях, живя ...; 2. живеех, живееше ...
Бях, бе (беше) ... Някой, някоя ... Който, която ... Пътувам – пътуване........................................ 78

Тринадесети урок

ДНЕВНИКЪТ НА КАЛМАН
Селскостопански животни. Никой, никоя ... Пътека – пътечка. Никога, някога............................ 84

Четиринадесети урок

УЧИЛИЩЕТО
Думи от ученическия живот и за означаване на исторически събития. По-голям, най-голям ...
по-добре. Колкото / отколкото. Моята класна стая. Магазинът е затворен / Затворено е............... 90

Петнадесети урок

НА ИЗЛЕТ В ПЛАНИНАТА
Природа и природни явления. Най-добре. Кого; никого; някого. Ароматен, ароматна; каменен,
каменна..................................................................................................................................................... 96

ВТОРА КНИГА
Първи урок

ИСКАМ ДА НАУЧА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Думи и изрази от училищния живот. Фразеологизмите – богатство на речта. Съществително име.
Прилагателно име. Числително име.................................................................................................104

Втори урок

В МЕЖДУЧАСИЕТО
Математически термини. Фразеологизмите – богатство на речта. Местоимения – лични,
притежателни, възвратни, показателни, въпросителни, относителни, неопределителни,
отрицателни, обобщителни..................................................................................................................110

Трети урок

В ЗООЛОГИЧЕСКАТА ГРАДИНА
Названия на животни. Термини от биологията. Сегашно време на глагола – е-спрежение,
и-спрежение, а/я спрежение. Бъдеще време. Видовe глаголни двойки – глаголи от несвършен
и глаголи от свършен вид.......................................................................................................................116
.

Четвърти урок

ИНТЕРНЕТ, ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ
Думи и изрази от масовата комуникация. Минало свършено и минало несвършено време на
глагола. Изразяване на повтарящи се действия..............................................................................122
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Пети урок

СПОРТЕН ПРАЗНИК
Думи и изрази от спорта. Съвместна употреба на основните глаголни времена. Части на
простото изречение – главни части (подлог и сказуемо); второстепенни части (определение,
допълнение, обстоятелство). Употреба на безлични изречения......................................................128

Шести урок

АНЕКДОТИ
Термини от химията и физиката (1). Синоними. Минало свършено и минало несвършено
деятелно причастие. Изпадане на „ъ”...............................................................................................134

Седми урок

ПРЕД КАРТАТА НА ЕВРОПА
Термини от географията. Антоними. Минало страдателно причастие..........................................140

Осми урок

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БУДАПЕЩА
Названия на културни забележителности. Омоними. Минало неопределено време. Страдателeн
залог на глагола (1). Учтиви форми..................................................................................................146

Девети урок

НА БАЛ С МАСКИ
Преносно значение на думата. Минало предварително време. Страдателен залог на
глагола (2)...............................................................................................................................................152

Десети урок

ИЗПИТИ
Граматически термини. Сегашно деятелно причастие. Деепричастие. Видове причастия –
обобщение. Правопис на частицата „не” ............................................................................................158

Единадесети урок

НА ЛЕКАР
Думи и изрази, свързани със здравето. Бъдеще време в миналото. Отрицателни глаголни
форми. Употреба на сложните глаголни времена..............................................................................164

Дванадесети урок

ОЩЕ ИЗПИТИ
Термини от химията и физиката (2). Възвратни глаголи. Страдателен залог на глагола (3)....170

Тринадесети урок

ПРАЗНИКЪТ НА УЧИЛИЩЕТО
Българският поет и борец за свобода Христо Ботев. Бъдеще предварително време. Наречие...176

Четиринадесети урок

В ОЧАКВАНЕ НА ЕКСКУРЗИЯТА
Български географски и исторически забележителности. Наклонение на глагола – изявително,
повелително, условно ..........................................................................................................................182

Петнадесети урок

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ МЪДРОСТИ
Български фолклорни приказки, легенди, пословици и поговорки, гатанки. Преизказно наклонение на глагола. Предлози и съюзи......................................................................................................188
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ТРЕТА КНИГА

1. Страници от съвременната българска литература ................................................................ 196
Светослав Минков („Сапунени мехури”), Валери Петров
(„Тинтявата”), Йордан Радичков („Ние врабчетата”)
2. Български поети от близкото минало ....................................................................................... 200
Пейо Яворов („Заточеници”), Никола Вапцаров („Пролет”),
Атанас Далчев („Към родината”), Елисавета Багряна („Потомка”)
3. Елин Пелин .................................................................................................................................... 204
(„Изворът”, „На нивата”)
4. Йордан Йовков .............................................................................................................................. 206
(„Индже”, „Другоселец”)
5. Алеко Константинов ..................................................................................................................... 209
(„Моята изповед”, „Бай Ганьо пътува”, „Бай Гьньо у Иречек”)
6. Иван Вазов ...................................................................................................................................... 212
(„България е най-хубавата земя на света”, „Майка ми”, „Радецки”, „Опълченците на Шипка”, „Чистият път”)
7. Христо Ботев .................................................................................................................................. 217
(„Пристанала”, „Хаджи Димитър”, „Моята молитва”)
8. Български възрожденци .............................................................................................................. 220
Петко Славейков („Изворът на белоногата”), Добри Чинтулов („Вятър ечи”, „Стани, стани, юнак балкански”), Любен
Каравелов („Хубава си, моя горо”, „Българи от старо време”)
9. Български народни песни ........................................................................................................... 224
(„У Недини слънче грее”, „Похвали се малка мома”, „Цар Иван
Шишман”, „Даваш ли, даваш, балканджи Йово?”, „Заплакала е гората”)
10. Български народни обичаи ....................................................................................................... 226
(„Коледа”, „Сурвакари”, „Трифон Зарезан”, „Що ми е мило и
драго”)
Речник ................................................................................................................................................. 229
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