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ХОРАТА ПО СВЕТА 1

Хората по света са над шест милиарда. Те са от различни раси. Имат свои оби-
чаи, култура и религия.
Хората от различните раси се отличават по външен вид – кожата им е бяла, черна, 
жълта, червена. Тези различия се появяват в далечни времена, вероятно за да мо-
гат хората по-лесно да оцелеят на мястото, където живеят. 
Черната кожа сигурно ги предпазва от слънцето в горещите и сухи места. 
Тези пък, които живеят в места с облачно време, може би имат светла кожа, 
за да им помага да получават необходимите витамини от слънцето. Навярно 
за да се предпазват, очите на хората от леденостудените места са стеснени. 
По всички краища на света хората непрекъснато се разместват и се смесват по-
между си. До ден днешен те пътуват навсякъде, срещат се, обичат се, имат деца… 
Но различията между расите остават. 

От детска енциклопедия
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ВИДОВЕ РЕЧЕВО ОБЩУВАНЕ1.1.

 1. Прочетете текста “Хората по света” на с. 7. Каква информация получавате от 
него?

 Какво се изразява в текста с думите вероятно, може би, сигурно, навярно: 
 а) категорично твърдение; б) колебание, несигурност?

 2. Назовете дейностите, които извършват героите от рисунките. Кои са двете стра-
ни в процеса на общуването – кой предава и кой възприема информацията? Кога 
и защо хората общуват помежду си?

Разбирам 
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ХОРАТА ПО СВЕТА 1 

 
Внимание

 3. Определете вида на речевото общуване във всяка от ситуациите, изобразени на 
горните рисунки: а) пряко или непряко; б) писмено или устно; в) официално или 
неофициално.

 4. За да общуват помежду си, хората използват не само езика, но и други средства. 
С какви средства за общуване си служат героите от рисунките в зад.1: жестове, 
мимики, светлинни сигнали? 

 5. Кои от посочените правила за общуване спазвате? Защо? Посочете и други при-
мери.

 Слушам и говоря
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ВИДОВЕ РЕЧЕВО ОБЩУВАНЕ1.1.

 7. Прочетете текста. Каква информация получавате от него? Защо говорим за ре-
чево общуване само при хората

Езикът на животните
Когато някоя кокошка нададе глас, нейните възклицания са многобройни: кря-
сък за снасяне (който се състои от бързо кудкудякане и завършва с кратък, но 
по-силен крясък), крясък за мирно събиране, по-драматичен крясък за тревога, 
крясък за защита, за нападение. Например на сигнала за тревога различните ви-
дове според подаденото съобщение отговарят по различен начин.
Щом някой гарван издаде звуков сигнал, всичките му родственици отлитат с 
крясъци. Ако това са птици, които живеят в храстите, при такъв сигнал всички 
замлъкват и се притайват; дори малките се ослушват и спират да писукат. Зна-
чи това не е обикновен сигнал. Според нюанса, който придобива, той може да 
изрази много повече: дали неприятелят е наблизо или по-далече, дали лети във 
въздуха, или се движи по земята...

Конрад Лоренц, из “Соломоновият пръстен”

 Чета и пиша

• Отнасяйте се с уважение към събеседника си, бъдете вежливи и приветливи!
• Внимателно изслушвайте другия, не го прекъсвайте; не се намесвайте в чужд  

разговор!
•  Когато говорите, не размахвайте прекалено много ръцете си, използвайте 

пестеливо жестовете!
• Не разговаряйте дълго по телефона, не звънете рано сутрин и късно вечер!

 6. Представете си, че вашият съученик Мишо не е бил на училище. Учителката 
ви е поръчала да разберете по телефона причината за отсъствието му и да му 
съобщите какво имате за домашна работа. Какви обръщения ще използвате, ако 
телефонната слушалка вдигне майка му? А ако е по-големият му брат или пък 
по-малката му сестра? Какви вежливи думи ще употребите? Разиграйте по роли 
в клас различни варианти на телефонния разговор.
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ХОРАТА ПО СВЕТА 1 

 8. Румяна говори и слуша във всяка от ситуациите, показани на рисунките. За пи-
шете това, което тя казва, и това, което чува.

 10. Изберете си роля на участник в речевото общуване и разиграйте в класната стая 
някои от ситуациите.
• как да се ориентирам в ситуацията на общуване по нейните елементи
• как да използвам езика в зависимост от ситуацията на общуване

 9. Попълнете в тетрадките таблицата по модела, като свържете всяка дейност с 
подходящия вид речево общуване.

Дейност Видове речево общуване
пряко непряко устно писмено официално неофициално

Учител изпитва ученик. + + + + + –
Мария и Диляна играят на двора

Иван пазарува в магазина.

Д-р Стоянов преглежда пациент.

Семейство се разхожда в парка.

Професор Ангелов поздравява от България 
свой колега в Унгария по случай Коледа.



СИТУАЦИЯ НА ОБЩУВАНЕ 1.2.
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С и т у а ц и я  н а  о б щ у в а н е

 2. Прочетете двата текста и ги сравнете според ситуацията на общуване. Защо на 
един и същи въпрос Мишо отговаря по два различни начина? Кога според вас 
той казва истината?

А 
Стефан и Мишо се срещат пред училище: 

 1. За да набере курсисти, управителят на фирма за обучение по чужд език дава обява 
в интернет. Опишете ситуацията на общуване, като отговорите на въп росите: кои 
участват в общуването, къде, за какво и защо общуват. Използвайте схемата:

 Разбирам 



– Здравей, Мишо!
– Здрасти, Стефчо!
– Защо те нямаше вчера на даскало?
– Ох, да ти кажа, адски ми се спеше.
– Ами майка ти?
– Абе, тя бързаше за работа и излезе 

преди мен.
– И ти се върна в леглото?
– Че ти как мислиш?! 

Къде?
Условия на общуване

Какво?
Предмет на общуване

Защо?
Цел на общуване

Кой?
Отправител на

речевото съобщение
(адресант)

На кого?
Получател на

речевото съобщение
(адресат)
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ХОРАТА ПО СВЕТА 1 
Б След малко двамата влизат в клас: 

– Добър ден, госпожо!
– Добър ден! Стефане, защо вчера не 

беше на училище?
– Имах висока температура.
– Ходи ли на лекар?
– Звънях му по телефона, но не успях 

да го намеря.
– А майка ти?
– Съжалявам, госпожо, но тя беше на работа.

 3. Разиграйте по роли ситуациите от зад. 2. Използвате ли мимики и жестове?  

Съвсем скоро, може би само след някакви си петдесетина години, хората 
няма да имат никаква нужда един от друг. Специални роботи ще произвеждат 
свръхмодерни компютри. От своя страна компютрите ще измислят още по-
модерни роботи, а роботите ще произвеждат още по-модерни компютри. Тези 
гениални апаратури ще се грижат за всички човешки нужди – от прехраната 
до специфичните битови дейности като миене, чистене, къпане, гладене. Никой 
няма да ходи на училище, защото компютрите ще знаят всичко: ще ни предпаз-
ват от опасности, ще ни осигуряват удоволствия. Хората дори няма да се позна-
ват помежду си, вместо с реч, ще си служат с компютърна мишка, думите ще се 
окажат напълно излишни... 

 4. Съгласни ли сте със следното мнение за общуването в бъдеще?

 Слушам и говоря

 
Внимание



СИТУАЦИЯ НА ОБЩУВАНЕ 1.2.
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– Добър ден! Извинете, бихте ли ми дали някакви 
капки за очи?

– От какво се оплакваш?
– Очите ми сълзят.
– Много ли играеш на компютъра?
– Да.

 6. Определете елементите на ситуацията на общуване, в която е създаден текстът 
“Хората по света” на с. 7.

 7. Разгледайте рисунките и прочетете диалозите. Кой текст на коя рисунка съот-
ветства?

– Търсиш ли нещо?
– Трябва ми нова 

мишка.
– Старата – котката 

ли ти я изяде?
– Стига глупости, 

де! Хайде да вле-
зем!

– Добре.

– Задмини го отдясно!
– Внимавай! Засича те!
– По-бързо с горния клавиш!
– Стани, стани, да ти покажа!
– Чакай, още малко!

 Как според вас хората ще общуват в бъдеще – чрез компютри или...?

 5. Кой според вас е разбрал задачата, която дава учителят – Стефан или Мишо? 
Защо?

Учителят: Баща има седем синове. Всеки от тях има по една сестра. Колко деца 
има в семейството на този баща?

Мишо: Четиринадесет.
Стефан: Осем.

 Чета и пиша
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ХОРАТА ПО СВЕТА 1 
 8. Помогнете на участниците в двата телефонни разговора. Разделете репликите.

 9. Прочетете изразите и това, което те означават:
на кукуво лято  = никога / в никакъв случай
хващам пътя  = тръгвам / махам се

 Кои от думите и изразите може да се използват в разговор между съученици 
и кои – в разговор между учител и ученик? Съставете диалози.

   Пише се: Изговаря се: 

   сервиз [сервис] 
   изхвърлям [исхвърлям]
   отдясно [оддясно]

– Добър ден! Скоро купих от вашия 
магазин принтер. Моля да изпра-
тите техник в дома ми.

– Здрасти, мамо! Идвай си бързо!
– Ако обичате, госпожо, кажете как-

ва е причината.
– Пилето изгоря.
– Изключи ли печката?

– Принтерът не работи.
– Сменихте ли пълнителя?
– Да, но много пуши.
– Всичко, каквото можах – напра-

вих, но без резултат. Принтерът 
не тръгва.

– Тогава го изхвърли навън.
– Моля, обадете се в нашия сервиз.

 Правопис

Звучните съгласни се обеззвучават в края 
на думата и пред беззвучни съгласни. 
Беззвучните съгласни се озвучават пред 
звучни съгласни.
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РЕЧЕВ ЕТИКЕТ 1.3.

 1. Сравнете общуването в официална обстановка (А.) с общуването в неофициал-
на обстановка (Б.) – според елементите на ситуацията на общуване.

Подбор на езикови средства  
в официално общуване

Подбор на езикови средства  
в неофициално общуване

 Разбирам 
	
	

А – Добър ден, ученици!
 – Добър ден, господин Иванов!
 – Ученици, в нашето училище имаме постоянен достъп 

до интернет. По-икономично е обаче да се използва ин-
тернет карта. Може ли някой да обясни какви са нейни-
те предимства и как да я използваме?

 – Интернет картата е универсална карта с предплатен 
достъп до интернет за определен брой часове. С нея 
може да се ползват услугите на различни интернет до-
ставчици. Трябва да си изберем един и чрез потреби-
телското име и паролата, записани в картата, да влезем 
в интернет. Ако по някакви причини избраният достав-
чик не ни удовлетворява, може да го сменим с друг, 
като използваме същото име и същата парола.

Б – Ало, ало! Стефчо, здрасти, чуваш ли ме? 
 – А-а, ти ли си Мишо? Здрасти! Слабо те чувам, но 

казвай!
 – Абе, Стефчо, как влизаш в тоя интернет?
 – Адски е лесно, с интернет карта.
 – Май бъркам нещо. Аре ела до нас да ми помог-

неш?
 – Ох!... Добре де, от мен да мине. Ще дойда.

 2. Какви думи и изрази използват участниците в официалното и какви в неофици-
алното общуване от зад.1? Разпределете ги в таблица.
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ХОРАТА ПО СВЕТА 1 
 3. С кои изрази от дясната колона може да продължи всяка от репликите от лявата 

колона? Свържете изразите от двете колонки според изискванията на речевия 
етикет.

 4. Препишете от зад. 3 думите и изразите за изразяване на молба, покана, извине-
ние, благодарност, пожелание.

 5. Обяснете смисъла на пословиците: “Блага дума железни врата отваря”, “От 
брадва рана заздравява, но от език никога”, “По дрехите посрещат, а по ума 
изпращат”. 

 6. Съгласни ли сте с мисълта: “Учтивостта не струва нищо, а може да купи всич-
ко”. Дайте примери.

Моля, приемете поканата ми за вечеря.
Каня те на рождения си ден в събота.
Моля да ме извините, че закъснях за срещата.
Моля те, помогни ми за домашното.
Изразявам най-сърдечна благодарност за проя-
веното разбиране.
Желая Ви много творчески успехи.
Благодаря ти много за хубавия подарък.
Честит рожден ден! Да си жив и здрав!

Здрасти, Иво!
Добър ден, госпо-
жо Илиева!

 
Внимание
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РЕЧЕВ ЕТИКЕТ 1.3.

 8. Помогнете на г-н Сираков да изпълни своите задачи:
а) да благодари по електронната поща на проф. Щраус от Германия за книгите, 

които му е изпратил.
б) да поздрави с картичка сестра си по случай рождения й ден.
в) да изпрати електронно съобщение, с което се извинява на свой колега, че от-

лага деловата среща.
г) да помоли по мобилния си телефон президента на фирмата за среща.
д) да покани по телефона приятел на вечеря вкъщи.  

 Чета и пиша

 7. Чуйте откъса от приказката на Джани Родари “Много въпроси”. Защо хората не 
отговарят на въпросите на детенцето? Какво е неговото речево поведение? За да 
има правилни отговори, е необходимо... какво?

Имаше някога детенце, което задаваше много въпроси, и това, разбира се, не е 
нещо лошо, дори е нещо хубаво. Но да се отговаря на въпросите на това детен-
це беше трудно.
Например то питаше:
– Защо чекмеджетата имат маси?
Хората го гледаха и понякога отговаряха:
– Чекмеджетата служат, за да се поставят вътре прибори.
– Зная за какво служат чекмеджетата, но не зная защо чекмеджетата имат 
маси.
Хората поклащаха глави и отминаваха. Веднъж детенцето попита:
– Защо опашките имат риби?
Друг път зададе въпроса:
– Защо мустаците имат котки?
Хората поклащаха глава и отиваха да си гледат работата...
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ХОРАТА ПО СВЕТА 1 
 9. През целия си живот човек участва в безброй много ситуации. Във всяка жи-

тейска ситуация той встъпва в различни роли. Опитайте се да изпълните две 
различни роли: а) на клиент, който си поръчва менюто; б) на гражданин, който 
нарушава правилата на движение. Продължете в тетрадките репликите под ри-
сунките.

 10. Откъде произтича смешното в следващия текст?
Помощник
– Да хвърлиш 
кошчето с боклука! – 
извика бабата на внука.

 Разкажете писмено случка от вашия живот, възникнала в резултат на нераз-
биране при общуването.

  Правопис

Разбра ли,
не разбра ли внука?
Изхвърли с кошчето
боклука.

писмен - писмена, писмено, писмени
постоянен - постоянна, постоянно постоянни

 Определете с какво може да се замени подчертаниям   
израз без да се промени смисълът. (11)

 11. – Кажете моля!
  – Два билета до Будапеща, ако обичате.

а) цъжаляам
б) извинявай

в) каня те
г) моля
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САМОПРЕДСТАВЯНЕ. ПОЗДРАВЛЕНИЕ1.4.

 1. Свържете дадените по-долу диалози с илюстрациите.

 Разбирам 



 Направете извод по колко начина може да се запознаем с някого. От какво за-
виси начинът, по който представяме някого или се самопредставяме? Кога се 
представяме само със собственото си име и кога се запознаваме с фамилното 
си име? 
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ХОРАТА ПО СВЕТА 1 
 Посочете думите и изразите, чрез които се изразява учтивост.
 А кои са неезиковите средства, които се използват при запознаване: а) когато 

има посредник; б) без посредник.

 2. По илюстрациите и зададените ситуации съставете диалози: 

  Честит рожден ден, Стефчо!
  Желая ти здраве и много 

успехи в училище!

 в) Може ли да поздравите съученика си 
и по друг начин?

  Изкажете устно поздравлението си. 
Каква интонация използвахте?

 а) Вашa съученичка е изпратила до все-
ки покана за рождения си ден. Вие 
как постъпвате? Устно или писмено 
поканете приятели и съученици.

 б) На рождения ден на ваш съученик 
отивате с приятел (приятелка), кого-
то рожденикът не познава. Предста-
вете приятеля (приятелката си).

 г) На същия рожден ден има едно момче (момиче), което вие не познавате. Са-
мопредставете му се. 
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САМОПРЕДСТАВЯНЕ. ПОЗДРАВЛЕНИЕ1.4.

 
Внимание

 Слушам и говоря

 3. Посочете как хората се запознават в други европейски страни, чийто официален 
език изучавате. Направете сравнение с българските етикетни изрази и неезико-
вите средства, Съставете разказ по рисунката.

 4. Разговаряйте по двама, като всеки поздрави другия с получаването на награда 
(на литературен конкурс, на спортно състезание, на олимпиада).

 5. Кажете новогодишни поздравления на различни езици. Как изразихте с гласа си 
празничното настроение?


