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  Годишно разпределение по Български език и литература за седми клас за ученици,живеещи в чужбина 

  Хорариум 102 часа годишно 

      Дата               

Български език 

    Развитие на 

речта 

         Литература 

1. 

седмица 

Текстът в сферата на 

масовата 

комуникация.Преговор 

Преразказ на приказка 

Най-хубавите ръце-

устно 

 

Основни моменти от живота и творчеството на Христо Ботев 

Биографични и литературни образи на поета 

2. 

седмица 

Художествен 

текст.Преговор 

Преразказ на приказка 

Най-хубавите ръце-

писмено 

 

„Свобода и смърт юнашка!” („На прощаване”). Лирически герой 

3. 

седмица 

Сложно изречение. 

Сложно съставно 

изречение 

 Юнашкият подвиг и паметта за него. Метонимия 

4. 

седмица 

Сложно съставно с 

подчинено 

определително 

изречение 

 Иван Вазов – Патриарха на българската литература 

 

5. 

седмица 

Сложно изречение. 

Сложно смесено 

изречение 

 Вазовата повест „Немили-недраги” (І глава). Повествовател 
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6. 

седмица 

Употреба на сложните 

изречения в устната и 

писмената 

реч.Обобщение 

 Родината и чужбината за героите в повестта „Немили-недраги” (ІІ 

глава). 

7. 

седмица 

Пряко и непряко 

предаване на чужда реч 

  Речта на Странджата и езикът на хъшовете (ІІІ глава)„...неговото 

благородно сърце не може повече да търпи тиранията... наш 

брат и достоен син на майка България...”) 

8. 

седмица 

Пряко и непряко 

предаване на чужда 

реч.Упражнение 

 Смъртта на Странджата – героически и мъченически измерения 

Образът на Странджата – идеализираният образ на хъша 

Символни значения на приемането на заветите на Бореца (V 

глава) 

9. 

седмица 

Лексикална съчетаемост 

на думите 

  „Македонски бяга от глада, но не бяга от смъртта” (Х глава) 

10. 

седмица 

Лексикална съчетаемост 

на думите.Упражнение 

 „Бедни, бедни Македонски! Защо не умря при Гредетин?...” (Епилог) 

Съпоставка между смъртта на Странджата и „дългата агония” на 

Македонски 

 

11. 

седмица 

 

Фразеологични 

съчетания 

  

„Немили-недраги”: фабула, сюжет и театралносценични прочити 

(Експозиция, 

завръзка, кулминация, развръзка) 
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12. 

седмица 

Вид на глагола  Сюжет, композиция и смисъл на разказа „Една българка” 

(Ретроспекция) 

Ролята на сюжета и композицията за изграждането на 

художествения смисъл 

13. 

седмица 

Образуване на глаголи 

от свършен и несвършен 

вид 

 Баба Илийца и Вазовият идеал за възрожденска българка 

14. 

седммица 

Вид на 

глагола.Упражнение 

 „Срамното” и „славното” в българската история според „Опълченците 

на Шипка”. Анафора 

15. 

седмица 

Наклонение на 

глагола.Изявително 

наклонение 

  „...с една смърт юнашка и с една победа”. Ода.Характерни за 

одата лирически похвати 

16. 

седмица 

Повелително 

наклонение.Условно 

наклонение 

 Да проверим !( Въпроси и задачи за контрол и самоконтрол) 

17. 

седмица 

Преизказни форми на 

глагола 

 Поетът и езикът в „Българският език”. Ирония 

18. 

седмица 

Съвместна употреба на 

глаголни времена и 

наклонения 

 „Ето, този е щастливецът!” (А. Константинов) 

19. 

седмица 

Съвместна употреба на 

глаголни времена и 

наклонения.Упражнение 

 

 

 

 „Ниагара!” (Из „До Чикаго и назад”). Пътепис 
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20. 

Седмица 

 

 Дискусия  „Бай Ганьо на гости у Иречека” – Из „Бай Ганьо. Невероятни разкази 

за един съвременен българин” 

21. 

седмица 

 

Дискусия.Упражнение 

   
Европейският и българският свят в „Бай Ганьо у Иречека” 

22. 

седмица 

Отзив, анотация  Пенчо Славейков и кръга „Мисъл” 

23. 

седмица 

Отзив, 

анотация.Упражнение 

  

Традиционно и модерно в „Неразделни”. Балада 

24. 

седмица 

Съчинение разсъждение 

– отговор на въпрос 

 Пейо Яворов – „певец на душевни бездни” 

25. 

седмица 

Съчинение разсъждение 

– отговор на 

въпрос.Упражнение 

  „Заточеници” – носталгията по „нашия изгубен Рай”. Елегия 

26. 

седмица 

Съчинение на свободна 

тема 

 

 Елин Пелин и художествено пълноценният образ на българското село 

27. 

седмица 

Съчинение на свободна 

тема.Упражнение 

 Животът на българския селянин – между „мъката, теглото и поезията, 

песента”(„По жътва”) 

28. 

седмица 

CV,  

молба, заявление 

  

Йордан Йовков и духовният свят на човека 
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29. 

седмица 

Текстове,използвани в 

речевото 

общуване(Обобщителни 

упражнения) 

 

  

 

„По жицата” – „един мълчалив диалог за вярата” (Г. Тиханов) 

30. 

седмица 

Тест изходно ниво   Тълкуванията на Моканина 

31. 

седмица 

Тест изходно ниво.Проверка.Беседа на 

резултати 

 Подготовка за съчинение разсъждение/есе по нравствен проблем 
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