Bulgarian Sunday school “Zvanche”

www.bgschoolzvanche.com

zvanche2008@gmail.com

Годишно тематично разпределение на учебния
материал по БЕЛ за 9 клас

№ на
учебната
седмица

Тема на урокa

Забележка

1. Начален преговор – бълагрски език
2. Начален преговор – бълагрски език
I

3. Начален преговор - литература
Преговор на изучените литературни понятия
в 8 клас
3,5 часа

1. Начален преговор – бълагрски език

II

2. Начален преговор – бълагрски език
3. Пътуване в света на българската
литературна класика.
Възприемане на художествената
литература като ценност. Осъзнаване на
ролята на българските писатели в
развитието на българската култура.

3,5 часа

1. Бъдеще време в миналото
III

2. Употреба на бъдеще време в миналото в
българския език
3. Българската литература в периода от
Освобождението до Първата световна
война.

30 Saddleback Rd
Camberley, Surrey, GU15 4BT

3,5 часа

mob: 07453 929 239
te ll: 01276 932 377
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№ на
учебната
седмица

www.bgschoolzvanche.com

zvanche2008@gmail.com

Тема на урока

Забележка

1. Бъдеще време в миналото - упражнение
IV

2. Тест - изходно ниво
3. ИВАН ВАЗОВ – жизнен път и творческа
биография

3,5 часа

1. Изразяване на условност чрез условно
наклонение и бъдеще време в миналото
V

2. Условно наклонение и бъдеще време в
миналото- упражнение
3. „Епопея на забравените“-Ив.Вазов
„Левски“,“Опълченците на Шипка“-прочит

VI

1. Деепричастие
2. „Левски“ и „Опълченците на Шипка“
специфични начини на въздействие-анализ

№ на
учебната
седмица

VII

3,5 часа

Тема на урока
1.Трансформиране (правилно и уместно) на
деепричастни изрази в подчинени изречения и
обратно.

2,5 часа

Забележка

2,5 часа

2.Метафора и метонимия-значение.Функциите
им в „Левски“ и „Опълченците на Шипка“.
30 Saddleback Rd
Camberley, Surrey, GU15 4BT
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1.Приликите и разликите между формите и
употребата на деепричастия в българския език
и подобни форми в езика на съответната
страна(английски)

2,5 часа

2.Иван Вазов – Из „Под Игото“-предистория на
романа
2,5 часа
IX

1. Сегашно деятелно причастие
2. Първа глава от романа „Под Игото“–
„Гост“/прочит и анализ

№ на
учебната
седмица
X

Тема на урока
1.Откриване и разпознаване на сегашни
деятелни причастия в научен текст.

2,5 часа

„Новата молитва молитва на Марка“-глава
петнадесета от романа
1. Сегашно деятелно причастие-упражнения

XI

Забележка

2,5 часа

2. „Пиянството на един народ“-прочит и
анализ,литературни похвати, тропи и
фигури
2,5 часа

XII

1. Текстът като смислово и езиково единство
2.Разпознаване на литературни похвати, тропи
и фигури в откъси от „Под игото” .

30 Saddleback Rd
Camberley, Surrey, GU15 4BT

mob: 07453 929 239
tell: 01276 932 377
WWW.BGSCHOOLZVANCHE.COM

Bulgarian Sunday school “Zvanche”

№ на
учебната
седмица

XIII
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Тема на урока

1. Използване на лексикални, морфологични и
синтактични средства за свързване на
изреченията в текста.
2. Основни идеи в „Под игото” съпоставка с
цикъла „Епопея на забравените

XV

2. Резюме. Особености на
резюмето.Създаване на резюме
1. Научен стил - общуването и текстът в
научната сфера.
2. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ – жизнен път и
творческа биография

№ на
учебната
седмица

XVI

XVII

2,5 часа

2,5 часа

1. Тест БЕ
XIV

Забележка

Тема на урока

2,5 часа

Забележка

1. Стилово маркирани граматични средства в
научен текст. Научен стил, термини
2.„БАЙ ГАНЬО” – безсмъртната творба на
Алеко. Характеристика на епохата, в която
живеят Алеко и неговият герой

2,5 часа

1. Езикови особености на научния стил. Писане
на резюме.

2,5 часа

2. Невероятни разкази за един съвременен
българин:“Бай Ганьо се върна от Европа“прояит Нравствена характеристика на Бай
Ганьо

30 Saddleback Rd
Camberley, Surrey, GU15 4BT

mob: 07453 929 239
tell: 01276 932 377
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1. Редактиране на стилови грешки в
ученически текстове/ научна статия,
Официално-делови стил/.

2,5 часа

2. 2.„БАЙ ГАНЬО” – Какво сме наследили от Бай
Ганьо?- есе

№ на
учебната
седмица

XIX

XX

Тема на урока
1. Официално-делови стил – общуването и
текстът в деловата сфера.

Забележка
2,5 часа

2. Нравствена характеристика на Бай Ганьо
1. Официално-делови стил - Лексикални,
морфологични и синтактични особености
на официално-деловия стил

2,5 часа

2.ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ – жизнен път и
творческа биография. „Сърце на сърцата”-

XXI

XXII

XXIII

1. Текстът в сферата на медиите.
Публицистичен стил.
2.„Сърце на сърцата”- жанрови
характеристики на поемата, проявени в
„Сърце на сърцата”.
1. Текстът в сферата на медиите.
Публицистичен стил.
2. ПЕЙО К. ЯВОРОВ – жизнен път и
творческа биография .Характеристика
на епохата, в която живее Яворов
1. Общуване в медийната сфера.
Лексикални особености на медийните
текстове. Публицистична статия.

2,5 часа

2,5 часа

2.Характерни черти на символизма в

„Обичам те“ и „Маска“

30 Saddleback Rd
Camberley, Surrey, GU15 4BT

mob: 07453 929 239
tell: 01276 932 377
WWW.BGSCHOOLZVANCHE.COM

Bulgarian Sunday school “Zvanche”

№ на
учебната
седмица

www.bgschoolzvanche.com

zvanche2008@gmail.com

Тема на урока
1. Езикът и общуването-самостоятелна
работа

XXIV

Забележка

2,5 часа

2. 2.Разпознава литературни похвати, тропи и
фигури в „Обичам те“ и „Две хубави очи“

1. Активна и пасивна лексика. Пароними
2. Димчо Дебелянов – най-нежният лирик
(житейски и творчески път).“Да се
завърнеш..“

XXV

1. Особености на паронимите

2,5 часа

2,5 часа

XXVI
2.Характерни черти на символизма в „Да се
завърнеш…“
1. Пароними.Работа с различни видиве
речници.
XXVII

2. Светогледни идеи в „Да се завърнеш...“ и в
съпоставка с „Помниш ли,помниш
ли..Прилики и разлики.

№ на
учебната
седмица

XXVIII

2,5 часа

Тема на урока

Забележка

1. Публично изказване по житейски проблем.
Правоговорна норма. Морфологични и
синтактични особености, публично
изказване .

2,5 часа

2. ЕЛИН ПЕЛИН – жизнен път и творческа
биография. Повестта „Гераците“

30 Saddleback Rd
Camberley, Surrey, GU15 4BT
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1. Публично изказване-синтактични
особености
XXIX

XXX

2,5 часа

2. Повестта „Гераците“- анализ и работа с
текста.
1. Упражнение на тема:
Публично изказване /текст по избор в избран
от ученика стил/.

2,5 часа

2. Характерни черти на реализма в
„Гераците“ Тълкуване на творбата.

XXXI

1.Годишен преговор
2.Литературни похвати, тропи и фигури в
„Гераците“ .
2,5 часа

XXXII

1. Годишен преговор-правопис и правоговор

2. Годишен преговор
2,5 часа

1. Изходящо ниво
XXXIII
2. Изходящо ниво

1. Поправка на самостоятелна .
Дискусия.
XXXIV

2. Какво да четем през лятото,
за да е по-успешно обучението ни
по литература в 10 клас.

30 Saddleback Rd
Camberley, Surrey, GU15 4BT

2,5 часа

mob: 07453 929 239
tell: 01276 932 377
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№ на
учебната
седмица
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Тема на урока

Забележка

Забележка:
Обучението се осъществява както следва:
БЕЛ 90 часа годишно:
29 уч. сед. х 2,5 часа
5 уч. сед. х 3.5 часа

30 Saddleback Rd
Camberley, Surrey, GU15 4BT

mob: 07453 929 239
tell: 01276 932 377
WWW.BGSCHOOLZVANCHE.COM

