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РАБОТЕНРАБОТЕН   ЛИСТЛИСТ    №  №1 1 
Съдържание  : Видове текст, видове изречения 
по цел на изказване и по състав, пунктуация на 
простото и сложното изречение, главни части на
изречението

    1. Определи вида на текста от диктовката:     
        а) художествен,описание
        б) художествен ,повествование
        в) художествен, разговорен
        г) научен (нехудожествен) 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

  

d e b i a n



    2. Определи броя на простите и сложните изречения в него:
    прости  .....   сложни .....

    3. Подчертай сказуемите и подлозите в следните изречения:
        Дърварят не отронил и дума.
        И тримата нагазили в реката.
        Старата воденичка грохна и покривът й пропадна.
        Той не вярваше, че ще успее да стигне навреме.
        Бабата, дядото и внучката се качиха на каручката.
        В стаята стана светло.
        Куцият яхнал слепия и му показвал пътя.

    4. Подчертай свързващите думи в сложните изречения от зад. 3.

    5. Постави липсващите препинателни знаци: 
Ах ти ли си оня дето ловиш с керемиди малките врабчета
Ти синко не се сърди
Бързо Ваньо ще изпуснем влака
Аз съм най малкия син на дядо Върбан

    6. Свържи простите изречения в сложни:
       Селянинът се наведе. Метна на гръб тежкия чувал. Закрачи 
бавно към полето.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Лисичето показа муцунка. Огледа се. Тихо се запромъква към 
оградата.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
   
    7. Довърши ,изреченията  като ги допълниш по подходящ начин:
Тръгнахме заедно, но______________________________________
________________________________________________________

Облегна се на дървото, за да ______________________________



Не се страхуваше,  защото ________________________________
________________________________________________________

Реката беше придошла и _________________________________
________________________________________________________

Купих книгата, която_____________________________________
________________________________________________________
  
    8. Подреди думите в изречение:

• брезичките, хубава, една, най, от, беше
________________________________________________________

• дебел, покри земята, листа, от, килим, опадали
________________________________________________________

• деня, през, земята, слънцето, нагрява, нощта, а, през, 
изстива, тя

________________________________________________________
________________________________________________________
   
    9. Размести думите така, че изреченията да станат ясни.

Всеки състезател ще получи диплом, участвал в състезанието.
________________________________________________________
________________________________________________________

         Колата е на батко,която е в гаража.
________________________________________________________

        Съберете листа от малини и къпини, което залейте с вода.
________________________________________________________

Дръвчето огъна безмилостния вятър.
________________________________________________________

Птичките в разтрепераните гнезда се сгушиха.
________________________________________________________



  
   10. Редактирай текста:

По едно време се зададе един старец
Защо не се упитате всички заедно  каза той  Сабрали сте се 

цяла дрожина Я се напанете
Вярно бе  извика един  Хора дръште се да одметнем всички 

задружно камака
Сабрали се и напънали едновременно скалата Скоро тя се 

таркаляла надолу а коларите продалжили пътя си.



  РАБОТЕНРАБОТЕН  ЛИСТЛИСТ  №№  2    2  

        1. Разпредели в колонки думите според вида 
им:
спорт, изгрев, расна, приятен, веселие, аз,
спортувам, тя, изгрявам, читанка, ние, веселба, 
прочитам, те, растеж, спортни, прочетена, расна

Същ  .   име  : 
___________________________________________________
Прил  .   име  : 
__________________________________________________
Глагол  : 
_____________________________________________________
Местоимение  : 
________________________________________________

       2. Замести с подходящо местоимение:
Върбата остаря и се приведе към водата.(_________________)
Момчето побърза да изпълни поръката на баща си.
(_________________)
Аз и сестра ми много обичаме да играем на карти.
(___________________)
Петьо и приятелите му се събират всеки ден на поляната.
(__________________)

      3. При кои части на речта са допуснати грешки? Поправи ги.

Аз и баща ми ще ходиме за риба. Искаме да хванеме много голям 
шаран и мама да го изпече. Обичаме да ядеме риба, приготвена от  
мама.

     4. Постави тире след частицата за степенуване „ “по .

По пътеката вървяха две деца. По малкото беше уморено и 
стъпваше по бавно. Опитваше да стъпва по следите, оставени от 
босите крака на голямото в горещата пепел.
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________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________



 РАБОТЕНРАБОТЕН  ЛИСТЛИСТ  №№  3   3 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

1. Какъв е по вид текстът на диктовката?
   а/ художествен,повествователен
   б/ художествен, описателен
   в/ научен /нехудожествен /

2. Подчертай в диктовката  главните части на 
изреченията /подлог и сказуемо /

3. Колко са простите и колко са сложните изречения в текста?
   ………Прости ..   ………… …………Сложни Безподложни

  

d e b i a n



4. Членувай съществителните имена в изреченията според 
службата им.

…Таралеж .  видя …змия . Изправи  бодлите си.
 Иззад хълм__ се показа локомотив___ , а след него и 
цели__влак.

Младеж___скочи от мост__ и заплува срещу течението на 
реката.

5. Редактирай текста, като поставиш необходимите 
препинателни знаци:
   Най после дошло едно хубаво момиче което стискало в ръце 
малко смет,увита в кърпа
Сливарят се засмял и рекъл
  Е хубава девойко за толкова малко смет какви сливи искаш да ти 
дам
  Донесла бих и повече чичо но нямаме И тази взех от съседите 
задето им помагах да метат

6.Каква част на речта е подлогът във всяко от изреченията?
  Жената се обърна изненадана./_______________________/
  Тримата бяха в един клас./__________________________/
  Ние се разбрахме само с поглед. /________________________/
  Високият се отдалечи с бърза 
крачка./_____________________________/

7.Редактирай:
  Момчетата се сабраха накуб. Гледаха очудено водата която 
падаше одвисоко и се разбиваше на пяна. На това място гората 
беше рятка. Небето беше усеяно с  звезди а лоната беше пълна и 
ярка. Пувяваше хлат.



 РАБОТЕНРАБОТЕН  ЛИСТЛИСТ  №№   4     4  

:Съдържание  Думи,значение на думите

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________

1. Кои думи са синоними?
    а/искрен,искреност
    б/искрен,откровен
    в/искрен,лъжлив

2. Кои думи са сродни?
    а/четка,чета
    б/прочетен,писан
    в/читател,четене

3. Кои думи са антоними?
    а/голям,малък
    б/голям,гол
    в/голям,огромен

  

d e b i a n



4. Кои думи са сродни?
    а/коса,кос
    б/косач,Космос
    в/кося,коситба

5. Кои думи са антоними?
    а/дълбая, изкопавам
    б/дълбочина,височина
    в/висок,извисявам се

6. Кои думи са синоними?
   а/клон,вейка
   б/клон, отклонение
   в/клон, поклон

7. Кои думи са антоними ?
   а/добро, зло
   б/зла, златен
   в/зъл, лош

8. Кои думи са сродни?
   а/младост, старост
   б/старина, старец
   в/стар, овехтял

9. Кои думи са синоними?
   а/родина, роднина
   б/родина, чужбина
   в/родина, отечество

10. Кои думи са сродни?
   а/час, частица
   б/час, часовник
   в/час, минута



  РАБОТЕНРАБОТЕН    ЛИСТЛИСТ  №№  5   5 

:Съдържание   Сложнидуми

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

1.На кой ред думата е сложна?
   а/благороден
   б/безчувствен
   в/неразумен

2.На кой ред думата е сложна?
   а/разделена
   б/предвидлива
   в/плодородна

3.На кой ред няма сложна дума?
   а/честолюбив
   б/чернокоса
   в/прославено

  

d e b i a n



4.На кой ред думата е сложна?
   а/наводнение
   б/соленоводен
   в/проводник

5.На кой ред има сложна дума?
   а/обновен
   б/новост
   в/новооткрит

6.На кой ред думата е сложна?
   а/сърдечносъдов
   б/сърдечна
   в/безсърдечен

7.На кой ред няма сложни думи?
   а/червенокоса, тъмночервена
   б/черноморска, старопланинска
   в/ зачервена, почерняла

8.На кой ред думите са сложни?
   а/пъстроцветен, старозагорски
   б/безразсъден, непроменен
   в/разположен, непроменен

9.На кой ред има сложна дума?
   а/въздишка
   б/самолет
   в/преход

10.На кой ред думата е сложна?
   а/кафеникав
   б/кафявожълт
   в/ръждясал
 

 



 РАБОТЕНРАБОТЕН  ЛИСТЛИСТ    №  №66

:Съдържание  Видове изречения , правопис на 
пряка реч

1.Постави пропуснатите препинателни знаци. Обясни 
употребата им.
   Из „ Жълтият “ламтурник
        Лисицата се изпречи пред патенцето__
        Кой си ти___ попита тя___
        Аз съм Жълтият ламтурник___
        Олеле___ Колко си страшен___ учуди се лисицата____
        Не съм страшен , а съм безстрашен___
        Бре___усмихна се лисицата ,___ ами къде отиваш___
        Да си хвана един кит за закуска___
        Стой___Ела с мен___ Аз ще ти помогна____
       

2.В кое изречение има пунктуационна грешка?
  а/ Ти какво ме гледаш, Белчо?
  б/ Мили сестрички, хвръкнете бързо!
  в/ Ох , сестричке, лястовичке не знам какво да ти кажа.

3. Кой от изброените видове изречения се различава от 
останалите?
  а/съобщително
  б/въпросително
  в/просто
  г/подбудително
  д/възклицателно

4.В кой ред е написано възклицателно изречение?
  а/ Моето отечество е България
  б/ Обичам те, мое мило отечество
  в/ Кое е –най хубавото отечество 

  

d e b i a n



5. В кой ред е написано подбудително изречение?
  а/ Лили има нова чанта
  б/ Лили, покажи ми новата си чанта
  в/ Лили, нова чанта ли имаш

6. Подреди думите в изречения:
Влачат, сиви, планината, върховете, се, облаци, по
________________________________________________________
________________________________________________________
На, детето, радост, очи, изразяват, сините
________________________________________________________
________________________________________________________
Дебел,покри,кожух, гората,зимата, с , снежен
________________________________________________________
________________________________________________________

7. Превърни сложните изречения в прости:
       Вън пролетта пълнеше горите с мирис на нови листа, реката  
постепенно отпадаше, сякаш от  изнемога. Водите и се прибираха в 
коритото, а клоните на дърветата надвисваха над вировете.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

8. Подчертай главните части на изреченията:
    Дойде есента.Заваляха дъждове. Задухаха ветрове. Опадаха 
листата и клоните на дърветата оголяха.Старата мечка се прибра в 
хралупапа и заспа зимен сън.

9.Напиши пропуснатия определителен член:
   Откъм реката се чу сърдит вик. Между снежинките се мярна 
говедар____, който тичаше насам.
   Гарван___ размаха криле. Щъркел___ се уплаши и хвръкна. След 
минутка две___ птици се изгубиха над върбите край селото.



10.Избегни повторението на подлога като го замениш с друга 
дума:

През нощта лисугерът откри бърлогата.Лисугерът разбра какво
се е случило и се оттегли.Два часа по-късно лисугерът донесе един 
кос,още топъл.Лисугерът го остави вътре и се върна да продължи 
лова.

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________



                      РАБОТЕНРАБОТЕН  ЛИСТЛИСТ  №№  7     7   
:Съдържание  Производни и непроизводни думи,

сложни думи, съществително  –име  правопис

1. Образувай нови думи от думите:
мисъл
________________________________________________________
________________________________________________________
раста
________________________________________________________
________________________________________________________
книга
________________________________________________________
________________________________________________________
река
________________________________________________________
________________________________________________________
град
________________________________________________________
________________________________________________________

2. Думите сняг, снежен, снеговит, снеговалеж, снежко, 
заснежен са:
    а/форми на една и съща дума
    б/производни на думата „ “сняг
    в/нито едното, нито другото

3.Препиши думите, образувани с :
    а/две представки: 
________________________________________________________
   б/наставка: 
________________________________________________________
   в/представка и наставка: 
________________________________________________________
преразкажа, председател, предавател, хотел, спасител, строител, 
орач, овчар, избирател, раздавач, разказвач

  

d e b i a n



4.Препиши сложните думи и подчертай корените им.
безвкусица, самолет, езиковед, пътеводител, възторг, разпилян, 
водород, следобед, бързоног
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

5.Образувай сложни думи от думите: сърце, стар, лов, сняг, 
море, дърво, говори, риба, високо, сека, бие, плавам
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

6.Редактирай текста:
       Още от далбока древнос  Розата била васпявана като „царица 
на цветята“.  В казанлъшката дулина се одглежда мъслодайната 
роза. От нея се пруизвежда розово мъсло. Тя претставлява 
многогодишен храс  , висок около два метра. У нас се одглеждат 
рози с най  различни форми: хръстовидна, палзяща, овивна , 
високостеблена, ниска и други.

7.От дадените думи препиши само съществителните имена.
сняг, снежен, снеговит, снегорин
______________________________________________________
ръка, ръчен, ръкохватка, ръкавица
____________________________________________________
Боряна, бор, боров, борика
________________________________________________________

8.Членувай правилно съществителните имена:

Живот___ побеждава смърт___.
За младост____ прегради няма.
Нощ___ беше безлунна, много ясна и много топла.



Радост___ грее по лицата на хората.
Щъркел____ се връща отново през пролет____.

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________



  РАБОТЕНРАБОТЕН  ЛИСТЛИСТ  №№  8  8

1. Постави препинателни знаци:
    Разсърдило се момчето и тръгнало да търси 
вятъра, та да си иска брашното. Вървяло, 
вървяло, дошло най-сетне до вятъра.
    Добър ден казало момчето
    Дал ти бог добро отговорил вятърът Какво искаш
   Брашното ни дай рекло момчето Ние и без това сме сиромаси а ти 
ни остави и без хляб

2. От коя приказка е откъсът?
________________________________________________________

3. Кои са героите?
________________________________________________________

4. Какъв вид е текстът?
________________________________________________________

5. Постави липсващите знаци:
Тутакси дошъл морският цар и го запитал
За кого плачеш момченце
За татко и мама отговорило момчето и заплакало още по-силно
Майка ти и татко ти по-скъпи ли са от моето злато учудил се 
морският цар който не знаел какво е да имаш майка баща брат или 
сестра
По-скъпи са рекло момчето

6. Напиши синоними на думите в колонката, които да започват 
с  „ “о :
оскърбявам- _____________________________________________
разяснявам- _____________________________________________
разбърквам- _____________________________________________
ставам глупав- ___________________________________________
ставам глух- _____________________________________________
дотягам- ________________________________________________

  

d e b i a n



7. Напиши синоними, които да започват с „ “у :
обзет от страх- ___________________________________________
неотстъпчив- ____________________________________________
хващам- ________________________________________________
попадам в целта- _________________________________________
прилежен,старателен- _____________________________________
сполучлив- ______________________________________________

8. Попълни липсващите букви:
кл__ч, све__, пляс__к, ф__м, площа__, строе__, __дание, стъл__, 
__града, з__мб__л, д__ни.

9. Редактирай:
Мечо Пух посла пак покрифката върху масата, пустави угромно 
гарне с мет и седнаха да зъкусват.Тигара веднага си натъпка остата 

…смет и пугледна към …тавана
 Накрая каза решително:
Тигарите не убичат мет!
Отдели правилно обръщенията във всяко от изреченията:
Госпожо аз вече реших и трите задачи!
Днес мило дете ще ти разкажа много интересна приказка.
Много ме боли зъбчето бабо!

10. Извади в три колонки сродните думи, синонимите и 
формите на думата „ “родина :

синоними  сродни думи форми

/род, роден, родина, роднина, родена, татковина, родени, 
отечество, родено, неродена/             



  РАБОТЕНРАБОТЕН  ЛИСТЛИСТ    №  №99

:Съдържание  Думи, значение на думите

1.На кой ред думата е сложна?
   а/благороден
   б/безчувствен
   в/неразумен

2.На кой ред думата е сложна?
   а/разделена
   б/предвидлива
   в/плодородна

3.На кой ред няма сложна дума?
   а/честолюбив
   б/чернокоса
   в/ прославено

4.На кой ред думата е сложна?
   а/наводнение
   б/соленоводен
   в/проводник

5.На кой ред има сложна дума?
   а/ обновен
   б/ новост
   в/ новооткрит

6.На кой ред думата е сложна?
   а/сърдечносъдов
   б/сърдечна
   в/ безсърдечен
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7.На кой ред няма сложни думи?
   а/червенокоса, тъмночервена
   б/черноморска, старопланинска
   в/ зачервена, почерняла

8.На кой ред думите са сложни?
   а/ пъстроцветен, старозагорски
   б/безразсъден, непроменен
   в/ разположен, непроменен

9.На кой ред има сложна дума?
   а/въздишка
   б/самолет
   в/преход

10.На кой ред думата е сложна?
   а/кафеникав
   б/кафявожълт
   в/ръждясал 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

1. По вид текстът е:
• художествен
• нехудожествен /научен/

2. В текста има:
• описание
• повествование
• описание и повествование
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3. Глаголите в описателната част са:
• в минало свършено време-
• в минало несвършено време-
• в друго глаголно време-

4. В повествователната част глаголите са:
• в минало свършено време-
• в минало несвършено време-
• в друго глаголно време-

5. Попълни липсващите думи :
В художествен текст при ОПИСАНИЕ се използва предимно 
___________________време.
В художествен текст при ПОВЕСТВОВАНИЕ се използва 
________________време.

6. Словосъчетанията /прилагателно+съществително име / в 
текста на диктовката са___________________.

7. Извади от текста  две словосъчетания с повече от едно 
прилагатеелно име и определи рода и числото им.

8. Определи лицето, числото и времето на глаголите:
-се чернееше-____________________________________________
-озърна се- ______________________________________________
-ще нощувам- ____________________________________________

9. Напиши синоними на глаголите:
- -_________________________________________________потули
-озърна се-_ _____________________________________________
-съзря-__________________________________________________

10. Изразът „тръпки го побиха“ означава:
•  Набодоха го тръни.
•  Изтръпна от страх.
•  Полазиха го мравки.



11. Запиши още думи, които съдържат в първите две срички 
звук „у „ /например „ “чуруликане  /.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

12. Как ще провериш правописа на думите:
-срещне-
-нощна-
-къщна-
-училищна-

13. Членувай правилно:
Истински___  приятел пръв се притичва на помощ.
Нощ____  беше ясна и мразовита.
Кон____  се изплаши от вълк___.
Хлебар___  мяташе хляб___ в пещ___ с дълга  дървена лопата.

14. Редактирай текста.
         Влатко се прибра в къщи. Хвърли чантата в ъгала и най напрет
вклучи компютара. После  хапна  набързо една неомита ябалка и с 
нетарпение извади от долния шкав дискетата с новата
Компютарна игра.
     Ех, най после мога да поиграя – осмихна се доволен Влатко и се 
онесе в …играта
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________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

1. Определи  вида на текста:
а/художествен
б/научен
в/разговорен

2. Какво представлява текстът:
а/описание на картина
б/описание на герой
в/разсъждение
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3. Текстът се състои от:
а/____съобщителни изречения
б/____въпросителни изречения
в/____ възклицателни изречения

4. Запиши броя на простите и сложните изречения:
а/ прости_____
б/ сложни_____

5. Извади думите с преносно значение от текста:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

6. Открий в текста степенувано прилагателно име и го запиши 
заедно със съществителното, което пояснява. Определи рода, 
числото и в коя степен е словосъчетанието.
________________________________________________________
________________________________________________________

7. Напиши думи за проверка на следните думи:
блясък-__________________________________________________
вятър-___________________________________________________

-____ ___________________________________________закъсняла

8. Попълни изреченията с подходящи наречия:
  Нощта преваляше и ________щеше да се развидели.
  Топката отскочи _________и падна върху покрива на съседната 
къща.
 Агънцето ________ заблея.
  Юнакът вървя ________, докато стигна върха.

9. Членувай правилно:
Първи____ сняг падна рано.
Малки____ брат взе лъка и стрелите и тръгна.
Алпинист____ изкачи най-високи___ връх по южни___ му склон.



Вчерашни___ мач се игра без участието на най-добри___ нападател
на сините.

10. На кой ред има дума, която не е наречие?
а/ добре, двойно, късно, рано
б/ доста, понеже, сигурно, кратко
в/ сега, зле, още, ходя

11. На кой ред наречията са синоними?
а/ бързо, вероятно, сега
б/ отдавна, надали, обикновено
в/ тягостно, досадно, неприятно

12. В кое изречение подлогът е изразен  с лично 
местоимение?

а/ Лисицата и вълкът отишли заедно за риба.
б/ Той надникна през прозорчето.
в/ Скоро четиримата потеглили отново на път.

13. Редактирай текста:
Лисицата все плувала плувала към брегъ а а него все го 

нямало. Стигнала до средата на мурето. Тогава срешнала  тулена. 
Той и рекал:

Накаде плуваш  Лисо? Навярно си се заблодила  в нашето 
море. Няма да доплуваш до брега.

Зная ас каде плувъм –одвърнала  лисицата.- Тръгнала съм да 
видя имали още животни вморските води. Чух  че сте устанали 
савсем малко
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________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

1. Текстът е :
а/художествен
б/научен

2. Откъсът е от:
а/стихотворение
б/приказка
в/разказ
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3. В текста има _____ въпросителни изречения.

4. В изречението „На коня той дал овес, на вола – трици, а на 
кучето- комат хляб.“ Коя дума е заменена с тире ?

5. В кое изречение думата „човек“ е подлог?
Животните отишли  при човека.
Конят, волът и кучето помолили човека  да ги пусне в дома си.
Човекът ги настанил до камината.

5. В кое изречение е допусната грешка при членуването ?
Огъня весело пламтеше в огнището.
Домакинът поднесе храна на гостите.
Конят, волът и кучето дарили от своите години на човека.

6. Намери в текста глагол в бъдеще време. Определи лицето и
числото му. Превърни го в сегашно, минало свършено и в минало 
несвършено време.

7. Попълни изреченията с подходящи наречия:
- Побързай, защото звънецът _________ ще бие.

__________ Петьо сядаше на първия чин, но ________реши да се 
премести по-______.
__________ ни смениха програмата и _________ ще имаме пет 
часа.

8. В кои от изреченията , които попълни в предишната задача 
има числителни имена?Извади ги и определи вида им.

9.В кой ред всички числителни имена са бройни?
а/осми, седем, сто
б/шест, дванадесет, десет
в/първи, четири, трети

10. Степенувай наречията и прилагателните имена в 
подходящата степен:



Задачата беше ____-лесна, отколкото очаквах.
Зайо реши,че _____-добре е да се скрие.
____-малката дъщеря била _____-хубава.
Малкият брат бил ____-смел от братята си.
Заекът бяга ___-бързо от таралежа.

11. Редактирай текста:
Скоро се расчу новината че бухала уткрива горско 

очилище.Тази вес  бързо  опходи цялата гура. Фсички горски 
убитатели се натпреварваха да се срешнат с мъдрия бухъл и да 
фклучат децата си в неговия клас.

О мъдри бухъле запиши и моето  дете!- молеха те и хфалеха 
рожбитеси.
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________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

1. Какъв вид е текстът?
а/художествен
б/научен
в/разговорен
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2. Кои словосъчетания от прилагателно и съществително име 
създават представата за града в миналото?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

3. С какво авторът свързва името на река Осъм?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

4. Извади същ. собствени имена от текста в колонка и срещу 
тях запиши имена на какво са.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

5. Определи рода и числото на следните словосъчетания:
гъсти люляци –_______________________________________
остър завой –________________________________________
древните дворци –____________________________________
скалистият хълм –____________________________________

6. Извади от втората част на описанието двойки антоними.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

7. Подчертай главните части в изреченията.
Отдясно се издига скалистият хълм Стратеш.
Отляво Осъм прави остър завой.
Ловеч е много стар град.

8. От диктовката извади наречията като ги подредиш в колонки
според вида им.



 за време  за място  за начин  за количество

 9. Запиши с думи числата: 6, 11, 156, 4, 17, 99.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

10. Редактирай текста:
Веско бързаше. Имаше срешта в шес  без двайсе  на 

площатката пред блок педесет и втори  с  Златко. Щяха да се 
сабират с момчета от четвърти клас  на саседното училище и да 
опсъдят утрешното састезание по фудбол.
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:Съдържание  наречие и числително име

1. Свържи наречията с въпросите:
отпред
лесно кога?
вчера къде?
наблизо           как?
затова колко?
рано           защо?
толкова 

2. Образувай наречия:
гръб -____________________________
мълча -___________________________
крия - ____________________________
опако - ___________________________
край - ____________________________

3. В кое изречение подчертаните думи са наречия и в кои – 
прилагателни имена?

СКРИШОМ от другите тя изскочи навън.
Митко им показа най –СКРИШНОТО място в двора на къщата.
Орелът се издигна ВИСОКО и се изгуби от погледа му.
Сойката надничаше ЛЮБОПИТНО от ВИСОКИЯ бор.
ЛЮБОПИТНАТА  сойка нададе силен крясък.

4. В кой ред има само числителни имена ?
а/ тринадесет, пет, троен
б/ един, сега, веднъж
в/ две, сто, петдесет

5. От кои числителни имена са образувани следните думи?
полуостров -________________________
утрои - ____________________________
милионер - _________________________
двукратен - _________________________
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хилядолетие - _______________________
столетник - _________________________
четвъртина - ________________________

6. В кой от двата текста има числително редно и числително 
бройно име? Запиши ги с думи.

Тая нощ в гората на Оборище имаше /500/ 
__________________________ души.  Пътеката се пазеше от / 3 / 
___________ страни.

Букварът на доктор Петър Берон е / І / ___________________ 
български учебник. До Освобождението от турско робство той е 
издаван / 6 / ___________________ пъти.

7. Членувай вярно числителните имена в изреченията.
Три____ сестри стояха  пред злата жена и трепереха от страх.
Два ___  щъркела отново дойдоха на нашия комин.
Дванадесети____  ми рожден ден ще празвуваме в събота.
Десет____  лева похарчих бързо.
Шест____  състезателки застанаха на старта.

8.Редактирай текста:
Имало някога пед смели рицари. Те живеели във стар замак. 

Всеки ден си остройвали бляскави таржества с богати трапези.
Веднъш били много оморени  слет една гущавка. Утишли в 

спалните си и истощени заспали. Мъгйосника това и чакал.

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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:Съдържание  наречие

1. Открий наречията в изреченията като си
помогнеш с въпросите къде, кога, как, колко  и
определи  техния  вид.

Реката течеше бавно. ________________________
Рано излизаше, късно се 

връщаше.________________________________________
Долу криволичеше малка 

рекичка._________________________________________
Старецът дълго милва внучето 

си.__________________________________________

2. С кой въпрос откри наречията? Запиши го.

Камбаната биеше бързо и тревожно. 
_________________________

Днес ще празнуваме моя рожден ден. 
________________________

Станка занесе кафето и се качи горе. ___________________
От тези работи разбирам 

малко._______________________________

3. Степенувай наречията в подходяща степен.
„ “бързо
Влакът лети __________________ по релсите.
Бързият влак се движи ___________________ от пътническия.
Експресният влак се движи ______________________.

„ “добре
Ваньо се представи  __________________ на състезанието по 

плуване.
Стоян изигра упражнението ___________________ от всички.
Диляна изигра ролята ______________________ от мен.
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4. Състави ,изречения  като употребиш наречията 
леко, напред, наоколо, навсякъде, прекрасно.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

5. Образувай :наречия
➔  от   глаголите:

лежа-
тичам-
крада-
стоя-
мълча-

➔ от съществителните     имена:
лято-
зима-
есен-
ден-
нощ-

➔ от числителните     имена:
едно-
сто-
две-

➔ от наречията     с     помощта     на     представки:
ляво-
горе-
долу-
там-
тук-
дясно-



7. В кое от изреченията думата „ “страшно  е наречие и в кое – 
прилагателно име?

Настана страшна нощ.
Той гледаше страшно изпод свъсените си вежди.

„ “празно
Построиха дома си на празното място до езерото.
Старецът напразно се взираше в далечината.

„ “спокойно
Лодката се плъзгаше леко по спокойната повърхност на 

езерото.
Детето спеше спокойно.

8. Добави подходящи наречия :
Тръгвам за Пловдив.  

________________________________________________________
Конят препуска.  

________________________________________________________
Мия си ръцете.  

________________________________________________________

9. Постави на мястото на многоточията  -н- или  -нн-.
Една откована дъска отстрани  …постоя ..о  и …еднообраз .о 

потропваше.
Реката шумеше ……моното .о  в  дола.
Коларят подвикваше ……непреста о  и бодро на конете.

10. Редактирай текста като отделиш изреченията.
Той поведе Лазар към жилището си  влязоха  в  доста  широка  

стая  до  вратата  на  стаята  бяха  натрупани  орехови  пънчета  и  
правилно изгладени  гредички  вътре  стаята беше  превърната  в  
дърводелска  работилница  в  единия свободен  ъгъл  беше  леглото
на резбаря  резбарят  не се срамуваше  от  безредието  в жилището 
си.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________



________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Важно      за      правописа      на      наречията!
Отрицателната частица „ “не  сепише слято с наречието.
Предлозите се пишат слято с наречията. /отгоре, отдолу, наляво, 
надясно, накъде, …откъде /
Пред : както, където, когато, откъдето, …докогато . се пише запетая.
„Колко „ и „ “толкова  са наречия, когато означават степен. /„ колко 

“хубаво ,  „толкова се “старах /
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________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

1. Извади от диктовката словосъчетания от:
а/ прилагателно и съществително име

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

б/ числително и съществително име
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

  

d e b i a n



в/ наречие и глагол
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

2. Попълни таблицата като извадиш от диктовката  по две от 
всяка посочена в първата колонка част на речта.

  част на речта вид род число време
 съществително

име

 прилагателно
име

 числително име

 лично
местоимение

наречие

глагол

3. Извади от изреченията глаголите  и ги подреди в колонките:

. . мин св време . . мин несв време . . др глаг времена



4. Направи синтактичен разбор на изреченията /подчертай 
подлог, сказуемо и наречията по съответния начин/

Корабчето се плъзгаше леко по вълните.
Свилен внимателно разгръщаше книгата.

5.Членувай правилно.
Живко си поряза …пръст  и го превърза.

…Мъж .  гребеше с широката лопата ……пръст  и я товареше в 
количката.

……Пепел   беше покрила всичко наоколо.
Портите на ……крепост   се отвориха и …конници .  влязоха в 

…град . .
…Трети ..   член на …група .  беше …радист ..  Рудолф.

6. Огради изречението, в което  подчертаната дума е наречие.
а/ Момчетата грабнаха чантите си и БЪРЗО се отдалечиха.
б/ Заекът всяка година печелеше състезанието по  БЪРЗО  

бягане.
в/ Митко беше СЕРИОЗНО момче.
г/Слушай, говоря ти  СЕРИОЗНО!
д/ Изоставената колиба беше БЛИЗО.
е/ На БЛИЗКОТО дърво беше кацнала врана.

7. Попълни изреченията с подходящата дума: САЛ ,СЯЛ, 
МАМА, МАМЯ, ЛАВА , ЛЯВА.

Ще преплуваме реката със …………………… .
………………  ми направи закуска.
Който не е ………….. , той няма и да жъне.
Хванаха го , че ……………… в играта.
Вулканът заля с ……………… цялата долина.
Опитвам се да пиша с  ………… ръка, но ми е трудно.



  ЗАБАВНИЗАБАВНИ    ЗАДАЧЗАДАЧ   И  И

Замени началните твърди съгласни звукове с меки и запиши 
получените думи:
гол-________________________________________________
бал-________________________________________________
бас-________________________________________________
дал-________________________________________________
лук-________________________________________________
марка-______________________________________________

Замени широките гласни със съответните тесни и запиши 
получените думи:
сам-________________________________________________
села-_______________________________________________
вадя-_______________________________________________
прав-_______________________________________________
ток-________________________________________________
лак-________________________________________________
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1. Свържи правилно:

СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ    Означава действие или       
състояние на лица или предмети

ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ Означава признак на предмет 
или лице

ГЛАГОЛ          Означава признак на действие и се 
прилага към глагола

НАРЕЧИЕ           Означава количество или ред на 
предмети

ЧИСЛИТЕЛНО ИМЕ Замества имена на лица или 
предмети

ЛИЧНО МЕСТОИМЕНИЕ Название на предмети,лица, 
явления,чувства и др.

2. Определи всяка дума от изречението като част на речта.
               Тримата братя веднага тръгнаха към високия хълм.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

  

d e b i a n



3. Членувай правилно:
Мелничар ……….   искал  Ханс да поправи ……покрив    

му. ………Момък     не отказал услугата на ………приятел    
си. ………Дъжд .     валял като из ведро.С ……кон ..   си ……лекар ..
вървял напред, а Ханс се лутал в тъмната нощ.

4. Редактирай текста:
Мари не можа да здържи салзите си , но скоро пак се осмихна, 

защото си помисли: “Какво значение има всичко това , щом 
лешникотрошачът е спасен?“ Вечерта, когато  майката расказа на 
садията за поразиите, които някакви мишки вършат в шкафа на 
децата, мидицинския  саветник рече:

Наистина, безобразие е  че  неможем да онищожим проклетата
мишка.

5. В коя колонка глаголът е в минало несвършено време?
пържих          пържех
пържи пържеше
пържи пържеше
пържихме          пържехме
пържихте          пържехте
пържиха          пържеха

6. В кой ред всички глаголи са образувани с помощта на 
представка  „ с-„?

а/ светя, спазвам, спестявам, сурвакам
б/ сплашвам, сплесквам, справям се, счупя
в/ срамувам се, срешвам се , стрелям, строя

7. В кое изречение има наречие за място?
а/ Момичето видя, че наблизо премина куче.
б/ Живяла някога красива принцеса.
в/ Маша заподскача радостно.

8. В кои изречения НЯМА наречие ?
/ а Щастливата майка се усмихна на децата.
/ б Майката се усмихна  щастливо на децата.



/ в Засмяното слънце прати лъчите си към земята.
/ г Слънцето засмяно изпрати лъчите си към земята.

9. На кой ред има правописна грешка в наречията?
а/ постоянно, решително, обикновено, рано
б/ необикновено, неопределено, неточно, непременно
в/ повишено, вероятно, именно, естественно

10. Синоним на „ “умело  е :
а/ пъргаво
б/ сръчно
в/ грижливо

11. Антоним на „ “постепенно  е :
а/ последователно
б/ забавено
в/ внезапно 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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Съдържание: , изречение обобщение

1. ,     Свържи като се съобразишс вида 
изречение по цел на изказване:

Съобщително Изразява въпрос             !

Въпросително Съобщава информация           ?

Подбудително Изразява силни чувства           .

Възклицателно          Изразява молба,съвет,  
              заповед,забрана

2. Допълни:
Изречение,което съдържа един глагол е ………………………… .
Изречение, което съдържа два или повече глаголи е 
………………………. .

3. Определи броя на простите и сложните изречения в текста:
  : „      ,  Народът е казал Ако си засадил поне едно дърво животът ти

   “!         не еминал напразно Трудно е да се опише в едно изречение
       –    неизразимата стойност на горите за нашияживот те са източник на

 ,    ,  чист въздух предотвратяват ерозията на почвата поддържат
 .        , водния цикъл Те са домнамножествоживотни и растения

        . предоставят дървесни и недървесни продукти заживота на хората
         Дане говорим какво вдъхновениеможеда бъде тяхното спокойствие
 !   -  ,      за нас Едно от най смислените неща коитоможемда направимв

 ,        .   живота си е да засадим колкото семоже повече дървета Аи
   !доброволчеството носи огромно удовлетворение

а/ простите изречения са ………… 
б/ сложните изречения са …………

  

d e b i a n



4. Преобразувай сложните изречения в прости.
Дядо Павел имаше кошара в балкана и затваряше нощем 

десетина овце в нея. Имаше и колиба с покрив от плочи, а в 
колибата имаше едно коте и едно пате. Само си нямаше старецът 
светилник, да му свети нощно време.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

5. Огради простото изречение.
а/Навън загърмя и заваля дъжд.
б/ Довечера късно ще пристигнат нашите гости.
в/ Ще тръгна веднага, щом ме извикат.

6. Огради сложното изречение.
а/ Детето , пъргаво и игриво, веднага привлече вниманието 

им.
б/ Иво, Стефан и Жоро участваха в изложбата.
в/ Ще купя марка и ще пусна писмото до баба.

7. Подчертай главните части на изреченията по установения 
начин.

а/ Дяволчето Фют извика Ян Бибиян.
б/ Първият се засили и прескочи дълбокия ров.
в/ Той си взе поука от случката.

8. Какви части на речта изпълняват служба на подлог в:
а/ първото изречение- …………………………..
б/ второто изречение - …………………………..
в/ третото изречение - ……………………………



9. Членувай правилно:
……Нощ ..  е тъмна и замислена.

……Слънце ..  е една от многото звезди.
……Човек .  , като чул това, много се зарадвал.
………Рибар   хвърлял мрежата и полека-лека се отдалечавал 

от града.

10. Редактирай текста:
Излезе  офчаря и попита  офцете:
Какво има. Защо блеете  жално.
Стопанино дошли сме да ти се уплачеме.
Кажете?
Ти стопанино си несправедлиф към стадото? Ако не  испълниш

молбатани , ще вдигнеме бунд.

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

1.     .  .Открий опорните думи в текста Запиши ги
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2.        ,    Определи темата на текста и запиши заглавието което смяташза
- .най подходящо

3.    : Определи вида на текста
          -   / художествен научен

-  /  /  описание повествование разсъждение
               (  !)Зачертай ненужното

  

d e b i a n



4.           Срещу всяко записано значение извади от текста отговарящана него
.дума

 - _________________________________________стадо коне
   - ______________________________очертание на предмет

- ____________________________________________червен

5.           Определи броя на простите и сложните изречения в текста на
.диктовката

/  - ………а прости
/  - ……….б сложни

6.       :……………………………Открий и извади от текста сложна дума

7.      :Довършиизреченията за строежа на езика

   ………………,  …………….  .Текстът се състои от свързани по
    ………………    Изречението се състои от и изразява завършена

…………. .
    ……………… .        Думата се състои от Броят имсе определя от броя на

……………..    ……………….  .
     ………………. .        Сричката се състои от Внеяможе да има само един

…………….  .звук
   ……………..  …………….. .Звуковете са и

  ……………… ……………….  .Буквите са на звуковете
 ……………………     .Буквите записват два звука

8.      :От колко думи се състои изречението
      . Панайот набра двещайги ябълки идюли   …………. думи

9.     :Направи звуков анализ на думите

- ……….. .,   ………… .Панайот б зв
-  ………….. .  ………….. .щайги б зв
- …………. .  …………. .ябълки б зв

- ……….. .  …………… .дюли б зв



  ЗАБАВНИЗАБАВНИ    ЗАДАЧЗАДАЧ   И  И

                         
       Образувай сложни думи с помощта на наречията , , .бързо леко нежно

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

    „ “   ,    Къмчислителното име пет добави срички така че да получиш
 .съществителни имена

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

 



  - Приложение диктовки
1-  РЛ Вълчи нощи

  ,  .       Наоколо беше тихо много тихо Белезникавият учудено огледа още веднъж цялата
.         .        поляна Високо на върха на една хвойна беше кацнала сойка Но защо тя го забеляза и не
?       .   ! ,  изкряка Тогава той видя разкъсания труп на овцата Каква ужасна гледка Насреща в
     ,    . -храстите неподвижно лежеше големият червеникав вълк някак странно свил нозе По

     . ..    !нататък се жълтееше гърбът на вълчицата Та те бяха отровени
             С изправена козина и подвита опашка белезникавият се върна назад и хукна през
,   .сечището разтреперан от страх

2-   РЛ Нощ в гората
    ,          Когато се измъкна от селото Тошко Африкански запъхтян се изкачи на един хълм и

 .   ?     ?     погледна наоколо Накъде да поеме Към селата или към градовете Той беше вече при
,    . -       .    хората но там е опасно По добре да отиде в гората при зверовете Там ще намери

 .    .    .    потулена полянка Ще си построи къщичка Ще си отвъди добитък Ще разоре земята около
.   .         - , къщичката Ще посади лозе А после ще покани на гости всички живи твари опашати
       .мустакати и крилати да му дойдат на гости

3-   РЛ Буря в планината
          Старецът седеше до огъня и замислено гледаше пламъчетата на догарящите

.                дърва Вратата зад гърба му изскърца и в стаята се вмъкна с радостно скимтене кучето му
- .    ,             Вълчо Побутна го с муцунка а после легна в краката му и също като стопанина си се

.умисли
   .   .       Навън вятърът се усилваше Гората забуча тревожно От горния край на дерето се

 ,   .         разнесе грохот който се приближаваше Едри капки дъжд и листа се посипаха върху
   .покрива на старата воденичка

4- РЛ Спътници
      .   ,   По прашния селски път вървяха двама мъже Единият беше млад чернокос и

.      .   - .   черноок Беше облечен със светлосиво избеляло яке Другият беше по стар По сбръчканото
     ,    .    лице и по походката му личеше че е прехвърлил седемдесетте Крачеше уморено и

 .        . ,     дишаше тежко От белокосата му глава се стичаха капки пот Личеше че и двамата са
.    .угрижени Вървяха замислени и мълчаливи

       .    .Скоро се показаха и първите къщи на селото Двамата спътници ускориха ход

6- РЛ Ането
        ?      Ти знаеш ли малката бяла къщурка на речния бряг Тя е положена на четири

 .             големи камъка Има само едно прозорче и то гледа към равната шир на тихата
.        .   река Като запалена лула дими високият комин на къщичката Една снежнобяла

    .       завеска потуля светлата къщна стаичка Когато прозорчето е отворено и вятърът
  ,      :играе със завеската параходите бягат надоле и пътниците думат

—       . !Бялата къщурка ни маха със своята кърпичка Сбогом

6РЛ
 Зимна радост

 .       .     Вали сняг Той бързо покрива скованата от студ земя Бялата му чистота радва



.всички
   - ,      .   Децата се радват най много защото за тях започват весели игри Правят пързалки

      .и се спускат със ски и шейни
     ,  ,      . После се бият със снежни топки строят крепости а гласчетата им се чуват надалече
 :Някой вика
- ,      !Деца хайде да си направим снежен човек
- , !-  .Хайде хайде отвръщат другите

      ,      .   Те се събират и правят снежен човек после му слагат морков за нос Врабчетата го
,      .         гледат но не смеят да го приближат Само са кацнали на близкото дърво и цвърчат

  . ,      ,    .нетърпеливо и радостно Знаят че ще си направят хубав пир когато децата се приберат
    !Колко радости донесе първият сняг

 Двете катерички
       .       Мокра и гладна треперела катеричката ден и нощ И в нещастието си тя си

  .       .спомнила за съседката Отишла при нея и почукала на вратата
- , !Съседке съседке
-   ?-    .Кой е там обадила се съседката и
-  ,    ?  ,       .Аз съм не ме ли познаваш Твоята съседка която лятоска те весели с игрите си
- ,  , ?Е какво искаш съседке
-  ,     ,     ,       !Моля те пусни ме да се стопля дай ми нещо да хапна че ще умра от глад и студ

   ,      Трудолюбивата катеричка отворила вратичката видяла треперещата си съседка и
 .се смилила

- , , , !Влез сестрице влез миличка
  ,  ,  ,    :Влязла бедната катеричка стоплила се успокоила се нахранила се и рекла

-  ,  !     .      Благодаря ти сестричке катеричке Ти бе добра към мене Затова аз ще ти се
     .отплатя като ти разказвам хубави приказки
    .      И двете катерички заживели заедно През цялата зима веселата катеричка

  .разказвала чудни приказки

7- РЛ Случка
 .       .    Вятърът утихна В градината се разнесе песента на птицата Всичко живо замлъкна

  .       .и се заслуша Утихнаха дори малките птичета в гнездото
   .     .    , Момчето влезе в градината Ослуша се и се огледа Съзря птицата в гнездото

    .       .     сгушено между гъстата шума Извади от джоба си прашка и камък Опъна ластика и се
.  .      .  . прицели Камъкът изсвистя Две малки птиченца тупнаха от гнездото Запищяха жално

     .Уплашената майка се спусна към тях

8-    РЛ По следите на вълка
    .       -Вълкът беше напуснал пътя наблизо Иначе трябваше да види следите му по

.    .         .   надолу Янко забеляза малка пътечка Наведе се и видя вълчата следа по нея За малко се
          .      поколеба дали да тръгне по следите или да се върне назад Реши да върви по обратната

. -        ,      .  диря По важно бе да види откъде е слязъл вълкът отколкото да узнае къде е отишъл По
     .    ,   калния път следите се виждаха лесно Той тръгна напред внимателно като следеше
.дирята

        (   )По Емилиян Станев

9-  РЛ Връх Ботев
    ,   ,       Всред дългата върволица от била ридове и върхове почти в средата на Стара

      .       планина се издига нейният първенец връх Ботев При хубаво време гледката от
   .       , старопланинския първенец е пленителна На север погледът се спира на Предбалкана



        .     чиито планински дипли постепенно преливат в Дунавската равнина На юг се очертават
  .къщите на Калофер

        .     Връх Ботев често е забулен от облаци и мъгли От дълготрайните преспи водят
    ,       .началото си буйни потоци които образуват по стръмните му склонове водопади

10-  „  “РЛ Из Тошко Африкански
       .     .    Гората се чернееше в далечината Слънцето се потули зад хълмовете Птиците с тихо

    .    .чуруликане бързаха към гнездата си Шумеше вечерен прохладен вятър
       .   .     ?    Тошко навлезе в горската мрачина Тръпки го побиха Ами ако го срещне вълк Ами ако

  ,         ?   . срещне пак мечката която едва не го стисна в мечата си прегръдка Зъбите му затракаха
  -             ,Озърна се насам нататък и съзря едно много старо яворово дърво с бял дънер разперени

   .клони и гъста шума
    -   !-       .Тук ще нощувам продума Тошко и се покатери на дървото
                                               (   )По Ангел Каралийчев

11- РЛ Буря
         .      .   Топла нощ обгърна селото Прибра се и третата закъсняла кола Неподвижните и

        .   сънени дървета рисуваха върху ясното небе черните си грамади Светулките чертаеха
    .           огнените си знаци в мрака Сипкавите и плахи звуци на щурците се сливаха в безбройни

.       . ,  -   струи Изведнъж лек вятър разклати спокойните досега дървета Нов още по силен вятър
,     .    .долетя овошките се разлюляха и зашушнаха Светкавици замятаха кратки блясъци

12-  РЛ Дарените години
    ,        , ,   През един зимен ден когато дърво и камък се пукали от студ конят волът и кучето

  .    .отишли при човека Похлопали на вратата му
-  ? –  .Кой тропа попитал човекът
-  – ,   .Ние конят волът и кучето
-   ?Защо сте дошли

     ,       ,    Пусни ни в дома си за да се постоплим на твоето огнище защото ще замръзнем от
 .студ навън

      .     , Човекът отворил вратата и пуснал животните вкъщи Настанил ги край камината
        .       където горял буен огън и те хубаво се стоплили След това човекът донесъл храна за
 .     ,   – ,    –  .гостите си На коня той поднесъл овес на вола трици а на кучето комат хляб

          .Гостите се нахранили и попитали домакина защо изглежда тъжен и умислен

13- РЛ Ловеч
  ,   ,     .    Ловеч е стар много стар град изпълнен с романтика от миналото По времето на

     ,  ,      , моето детство той не беше град а градче закътано между склоновете на Стара планина с
  .         ,  няколко хиляди жители Още тогава той привличаше туристи с живописната си околност с

         .калдъръмените си улички и с ниските къщи с дървени чардаци
 ,      ,      Река Осъм която се спуска стремително от Балкана лениво се вие и усуква

  .            –  като цифрата осем Тя минава през града и го разделя на две равни половини старата
,  ,  ,     .    част наречена Вароша и старата с центъра и търговските магазини Отдясно се издига

     .  ,      скалистият хълм Стратешобраснал в гъсти люляци Отляво където Осъм прави остър
,          .завой стърчат останките от древните дворци на цар Иван Асен Втори

14- РЛ Изречения
      .Чак сега Панайот осъзна сложността на ситуацията

          .Вулканът изригна пепел и лава и заля повърхността на малкия остров
     .Пилотът включи автоматичното управление на самолета



      .Скакалците нападнаха и опустошиха хиляди декари ниви
   .Петима Петка не чакат
        .Шестият в списъка отсъстваше и никой не знаеше защо

            Вчерашният мач се игра на хлъзгав терен и футболистите с мъка завършиха
     .срещата с резултат нула на нула

15-  РЛ На път
         .   Автобусът бавно се катери по шосето от София за Самоков Моторът монотонно

.    .     -бучи Пътниците безразлично гледат навън Гледката не представлява особен интерес
        ,    -     наляво и надясно от пътя се зеленее рядка гора между която тук таме се показва по

  .            някоя планинска ливадка Пътят се вие нагоре към билото и блести под силните слънчеви
. -          .   лъчи Най после автобусът изкачва стръмнината и се понася по равен път Моторът бодро

.запява
(  . )По Л Александров

16- РЛ Скокльо
     .     .    Тази сутрин Скокльо се събуди рано Усещаше някаква лекота и бодрост Как му се

      ,  !       искаше днес да се види с приятели да поиграе Скокльо се отправи към полянката между
  ,       .шестте бора където се събираха всички зайци от околността

      ,    Докато подскачаше радостно по горската пътечка Скокльо чу подозрително
  .  ,       .   шумолене в храстите Усетил опасност той бързо отскочи встрани и се притаи В същия

      ,     .  ,  миг чу как лисицата тупна точно там където беше преди малко той Беше изненадана че е
  .    ,  ,       изтървала плячката си Огледа се ядосано наоколо подуши а после с бавни стъпки се

.отдалечи
             Заекът тихо се измъкна от убежището си и хукна към полянката да предупреди

   другите зайци за опасността

17- РЛ Изречения
        .В шест часа сутринта заизлизаха работниците от нощната смяна

      .Наближаваше тунел и влакът намали скоростта си
          .Хлябът беше свършил и Златка изтича до магазина отсреща да купи

    .Оттук се вижда Асеновата крепост
             Четиридесетте девойки сплели косите си една за друга и скочили от скалистия бряг

   .в бурните морски вълни
    ,       .Той сръчно отрязваше едрите гроздове а тя грижливо ги подреждаше в кошницата

18-   РЛ Къщата на куклите
     ?        ?     Какъв е тоя шум и тропот Какъв е тоя звън на оръжия и глъчка От кутията на Ваньовото
         .    легло изскачат един по един и се строяват оловните войници Капитанът със златни пагони

     .      .е отвън и строго ги гледа Те също се готвят за празника
    .      .  Пристигат вече и други гости Гуменият Слон пъшка и се клати Тенекиен автомобил

       .фучи и спира със закован на него шофьор
- - !-    . -  ,      !  Ох ох вайка се леля Тота Гостите дойдоха а ние още не сме готови Ами
?   ?къщата Къде е къщата

                                                (  . )По К Константинов

19- РЛ Българите
          .   Край мен два табуна коне препускаха на фона на залязващото слънце Дискът му

     .   .  ,  ,  вече потъваше зад овала на Земята Целият хоризонт почервеня И облаците и небето и
       ,      . тревите се обляха в онзи нюанс на червеното който стои между медта и кръвта



  ,   .         – Угасващото слънце кръв и мед В съзнанието ми изплува силуетът на Стара планина
.   ,     „ “  ,  „ “ – .  – Балкана Казвали са ми че на тюркски език бал означава мед а кан кръв Балкан

  .мед и кръв
,           .  Притъмня а силуетите на конете станаха черни на аления фон на залеза В тропота

  ,        -   . на копитата им в пръхтенето и цвиленето отекваха звуците на най древното ни минало
  , ,    ,     Звуци от битки победи преселения и поражения и една труднозабележима кръвна
 ,     …линия тръгнала от тази безкрайна степ




