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Брой
часов
е

Учебна
седмиц
а

Тема  на
урочната
единица

Урочна единица
за:

Компетентности  като
очаквани  резултати
от обучението

Нови
понятия

Контекст  и
дейности  за
всяка  урочна
единица

Методи  и
форми  на
оценяване  по
теми  и  /  или
раздели

Забележка



1+1 1. Начален
преговор
(Мит  и
митология;  устно
творчество;
античност  като
културна епоха)

Пр.
Пр.

Познава  различните
културни  епохи;
коментира  мотиви  и
образи  от  изучени
литературни  творби  в
VІІ кл.

Устна
комуникация,
изказване  по
изучени  теми  в
предходни
години.

Устно оценяване
на  уменията  за
изказване  и
излагане  на
придобити  вече
знания.

Актуализират  се
знания  по
история,
изобразително
изкуство  и
музика.

1+1 2. Антична култура

Мит и митология

НЗ

НЗ

Познава значението на
Античността  като
културна епоха.
Познава значението на
понятията  мит и
митология.

Антична
култура
Мит
Митология на
Древна
Гърция

Четене  и
коментар  на
критически
материали  по
темата.
Коментар  на
митове  и  на
изображения  от
Античността.

Оценяване  на
уменията  за
извличане  на
информация  от
различни
източници.

Поставяне  на
индивидуални
задачи  за  прочит
на  митове  за
срледващия час.

1+1 3. Митологичната
представа  за
света  –
пространство  и
време;  богове  и
герои

Митологичен
цикъл

Упр.

НЗ

Умения  за  изследване
на  текст  от
митологията,
илюстриране  на
представата  за
митологичен модел на
света;  Откриване  на
фразеологизми  от
митове.
Познава значението на
понятието
митологичен  цикъл  и
го  звързва  с  митовете
за Прометей, Едип и за
Троянската война.

Митологичен
цикъл

Извличане  на
информация  от
митове,
изображения  по
митологични
сюжети и филми
по тях.

Четене  на
митове, коментар
на  основните
митологични
сюжети;
изследване на
Античните
представи  за
космос  и  хаос  и
др.

Оценяване  на
уменията  за
устно  изказване
по  тема,
аргументиране
на  теза  и
извличане  на
информация  от
различни
източници.



1+1 4. Есето  като
аргументативен
текст

Есе  на  тема
„Сътворението
на  света“  –
техники  за
изграждане  на
есе

НЗ

НЗ

Познава  техниките  за
изграждане на есе.

Познава  и  прилага
техниките  за
изграждане на есе.
Запознава  се  с
критериите  за
оценяване на есето.

Есе Прочитане  на
публикувани  в
учебника есета и
други
аргументативни
текстове  и
коментар  на
особеностите.
Прилагане  на
наученото  за
изграждане  на
теза и подбор на
аргументи.

Писмена  работа,
оценявана  по
утвърдените
критерии.

Създаването  на
есе  може  да  се
даде  като
домашна работа и
да  се  обсъждат
съчиненията  в
час.

1+1 5. Герои и богове в
митологията
Митове  за
Троянската
война,  Прометей,
Едип

Митологичен
цикъл  –  есе  по
предварително
зададена тема

Упр.

Кантролна
работа

Различава
митологичните
представи за света и ги
съпоставя  със
съвременните.

Прилага знанията си за
техниките  при
изграждане  на
аргументатиевн текст.

Изследване  на
текстове  от
митологията  в
контекста  на
античните
разбирания  за
света.  Прилагане
на  знания  от
собствен
житейски опит.

Устно изказване,
създаване  на
логически
последователен
устен текст.

Писмен
аргументативен
текст

Индивидуални
задачи  за
издирване  и
прочитане  на
митове  за  богове
и герои.

1+1 6. Старогръцка
литература

Омир.  Омиров
въпрос.  Омиров
епос – „Илиада“

НЗ

НЗ

Познава значението на
понятията  епос,
епическо  сравнение,
епитет  и  постоянен
епитет.

Епос; епитет;
Постоянен
епитет;
сравнение;
епическо
сравнение.

Запознаване  с
особеностите  на
епоса въз основа
на  знания  за
епическа  творба
от  изучените
тестове  в
предходни
години.

Чрез  въпроси  за
прилагане  на
изученото в часа
за НЗ. Проверява
се  умението  да
се  откриват
особеностите  на
епоса  при
коментара  на
откъс  от

Учениците  имат
за  задача  да
прочетат  І  песен
и  да  открият
епитетите,  с
които  Омир
определя героите.
За следващия час
да  прочетат  VІ
песен.



„Илиада“
1+1 7. „Илиада“  –

епосът  за
Троянската война

Дългът  към
семейството  и
дългът  към
общността

Упр.

Упр.

Познава  родовите
характеристики  на
епоса.  Познава
значението  на
постоянните епитети и
епическите сравнения.
Открива  конфликта
между героите.

Устно  изказване
по
предварително
зададена  тема.
Проучвателска
работа  по  текст,
извършена
екипно  и
самостоятелно.

Устно изказване,
дебати,
изграждане  на
устна  теза  и
аргументирането
й  съобразно
знанията и опита
на учениците.

Задача  да
прочетат  ХХІІ  и
ХХІV песен.

1+1 8. Двубоят  между
героите  според
ХХІІ песен

Митологичен  и
епически герой –
прилики  и
разлики

НЗ

Упр.

Познава значението на
конфликта  за
изграждане на сюжета
в епоса. 
Подбира,  извлича  и
обработва информация
от няколко източника. 

Работа  с  текст  и
извличане  на
информация  от
епическия текст.

Прилагане  на
знания  от
предишни  уроци
и  изграждане  на
устен
аргументативен
текст.

Коментар  на
текст.

Устно изказване,
оформяне  на
теза  и
доказването  й  с
подходящи
аргументи.

1+1 9. Помирението  в
„Илиада“ 

Дебат  по  темата:
И  щастлив  е
този, който не е
бездеен  зрител-
наблюдател  на
този  океан  от
шумно  носещ  се
живот. 

Упр.

Упр.  за
развиване  на
комуникативнит
е умения

Прилага  техники  за
извличане  на
информация  от  текст-
ХХІV  песен.
Коментира  образите  и
мотивите  в  сонтекста
на епоса.

Творческа
работа,
прилагане  на
техники за устна
комуникация.

Оценява  се
умението  за
изграждане  на
текст  с  теза  и
аргументи  и
защитаване  на
собствена
позиция  по
проблем.

Предварително се
задава темата и се
определят
насоките  на
дебата.

1+1 10. Старогръцка НЗ Разпознава  родови лирика Запознаване  с Умение за устно Задачи  за



лирика. Сафо

Анализ  на
лирическа творба

Упр.

характеристики  на
лириката.  Тълкува
лирическа  творба  и
открива  спецификите
на лирическия изказ

особеностите  на
епохата,  в  която
се  появява
лириката  като
литературн род.
Съпоставка  със
съвременни
лирически
творби.

интерпретиране
на  лирически
текст.

Писмена  работа
–  есе  по
проблем,
изведен  от
поезията  на
Сафо.

изследване  на
съвременни
лирически творби
в  съпоставка  с
античната  творба
на Сафо.

1+1 11. Старогръцки
театър и драма

„Антигона“,
Софокъл  –
царицата  на
трагедията

НЗ

НЗ

Познава  родови
характеристики  на
драмата  кеато
литературен род. 
Прилага  техники  да
извличане  на
информация  от
различни  източници  –
текст,  картина,
театрална постановка.

Театър
Драма
Трагедия

Трагически
конфликт
Трагически
герой
катарзис

Откриване  на
особеностите  на
епохата  в
новопоявилия  се
литературен род. 
Разпознаване  на
човешките
конфликти  в
Античността,
заложени  в
основата  на
трагедията.

Устно  изказване
по  проблем  от
трагедията. 

Умения  за
изследване  на
откъс  от
трагическия
текст.

Задача  за
самостоятелна
работа – как днес
се  интепретира
конфликта  от
трагедията
„Антигона“  в
литературната
критика  и  в
театъра.

1+1 12. Антигона  –
между героичния
жест  и
прекалената
горделивост

Изграждане  на
есе  –  „Много  са
чудните неща, но
човекът  е  пръв
сред тях“

Упр.

Упр. за 
развиване на 
комуникативни-
те умения

Обяснява  развитието
на конфликта. 

Съпоставя с личния си
опит интерпретирани в
трагедията ценности и
норми.

Тълкуване  на
трагическия
конфликт
съобразно
културно
историческите
характеристики
на творбата

Устно  изказване
по  проблемите
от творбата

Писмена  работа
– есе.

1+1 13. Културата  на
Античността

Обобщение Познава  понятията
мит  и  митология,
епос, лирика и драма.

Изследване  на
мотиви  и  образи
от  античната

Решаване  на
тестови  задачи,
създаване  на



Творби,  образи,
мотиви  в
античната
литература

Упр. Коментира
особеностите  на
античната  култура  въз
основа  на  изучените
творби.

литература.
Проучване  на
коментарите  по
тези проблеми от
различни
източници.

писмена  теза  по
тема  от
античната
литература.

1+1 14. Есе на тема: 
„Из лабиринта на
Античността“

Класна работа

Класна работа

Умее  да  прилага
техниките  за
изграждане на есе.

Прилагане  на
знания и умения,
придобити  при
изучаването  на
античната
литература

Създаване  на
писмен текст.

Класната  работа
може  да  включва
освен  задача  за
създаване  на  есе
и текстови задачи
по  материала  по
български език

1+1 15. Културата  на
Средновековието

Библията  като
културен
феномен

НЗ

НЗ

Познава значението на
средновековната
култура  за  развитието
на  съвременната
култура

Срудновеков-
на култура
Библия
Стар  и  Нов
завет

Развиване  на
умения  за
тълкуване  на
библейските
текстове  като
част  от
литературата,
появила  се  на
границата  между
Античност  и
Средновековие.

Устно изказване.
Съпоставка
между
информация  от
различни
източници  –
интернет,  кино,
изобразително
изкуство.

Задачи  за
предварителен
прочит  на
зтарозаветни
сюжети  –  за
сътворението,  за
райската  градина
и  забранения
плод и др.

1+1 16. Стар завет

Моисей  –  пътят
към Ханаан

НЗ

Упр.

Познава  библейските
сюжети,  подбира,
извлича  и  обработва
информация  от
различни източници.

Грехопадение
,  първороден
грях,  Ханаан
и др.

Коментар  на
старозаветните
сюжети като част
от  културната
памет  на
човечеството  и
като  основа  на
съвременните
творби.

Презентация  по
предварително
зададена  тема  –
изследване  на
мотивите  и
образите  от
изучаваните
библейски
откъси  и
съпоставка  с
изучените
антични сюжети.



1+1 17. Нов  завет.
Евангелие  от
Матей. 

Новозаветни
сюжети

НЗ

НЗ

Коментира основните 
норми и ценности, 
заложени в 
новозаветните сюжети.
Съпоставя 
библейските представи
за пространство и 
време – според Стария 
и Новия завет.

Изследване  на
библейски
символи  и
образи,
откриване  на
произхода  на
познати
фразеологизми  и
коментиране  на
тяхното
значение.

Самостоятелна и
екипна работа за
изследване  на
откъси  от
библейските
текстове.

1+1 18. Словото  като
мост между двата
завета  –
евангелие  от
Йоан

Есе  на  тема:
„Словото,  което
сътворява“

Упр.

Упр.  за
развиване  на
комуникативнит
е умения.

Извлича  информация
от евангелския текст и
я в табличен вид.

Създава  собствен
аргументативен текст.

Словото  като
мост  между
епохите

Коментар  на
библейските
сюжети от гледна
точка  на
съвременните
представи  за
света и човека

Устно изказване,
попълване  на
пропуснати
текстове  в
предварително
зададена
таблица.
Създаване  на
есе.

1+1 19. Старобългарска
литература

Периодизация  на
старобългарската
литература. 

НЗ

НЗ

Познава  отличителни
за епохата светогледни
идеи. 

Средновеков-
на култура

Запознаване  с
културните
особености  на
Средновековието
. 
Актуализиране
на  знания  от
часовете  по
история  и
изобразително
изкуство.

Устно  изказване
по  тема,
предварително
зададена  за
проучване  на
културните
процеси.

Да  се  прочете
„Пространното
житие на Кирил“

1+1 20. Пространно
житие на Кирил

НЗ Тълкува
„Пространното  житие
на  Кирил“  съобразно

Агиография
Пространно
житие

Разпознаване  на
жанровите
характеристики

Устно изказване.

Индивидуална



Животът на 
св. Кирил – мит и
реалност Упр.

културноисторически-
те  характеристики  на
творбата.

символ на  пространното
житие. 
Разпознаване  на
символите  и
обясняване  на
функциите  им  в
текста.

задача  за
изследване  на
текст.  Екипна
работа  в  час
върху  зададена
задача.

1+1 21. „Азбучна
молитва“,
Константин
Преславски

„Голи  са  без
книги  всички
народи“ – есе 

НЗ

Упр.  за
развиване  на
комуникативни-
те умения.

Тълкува  „Азбучна
молитва“  съобразно
културноисторическит
е  особености  на
творбата. 
Заявява  собствена
позиция  и  се
аргументира  въз
основа на своя опит.

Акростих Различаване  на
отличителните за
епохата
светогледни идеи
и  съпоставка  с
тези  на
Античността.

Устно  изказване
на  теза  и
писмено
изграждане  на
аргументативен
текст.

Есето може да се
обсъди в час и да
се  коментират
жанровите  му
особености  и
идейните
особености.

1+1 22. „За  буквите“,
Черноризец
Храбър

„Нашето А,  Б“  –
дебат 

НЗ

Упр.  за
развиване  на
комуникативни-
те умения.

Тълкува  „За  буквите“
съобразно
културноисторическит
е  особености  на
творбата. 
Заявява  собствена
позиция  и  се
аргументира  въз
основа на своя опит.

Полемично
слово
Апология

Интерпретиране
на специфичните
начини  на
въздействие  на
текста  и
оценяване  на
тяхното
въздействие
преди и сега.

Устно  изказване
на  теза  и  устно
изграждане  на
аргументативен
текст.
Екипна  работа
при
подготовката  на
дебат.

Да  се  формират
групи  за
предваритгелна
подготовка  на
дебат.

1+1 23. За  буквите  и
книгите

Културата  на
Средновековието

Упр.

Обобщение

Извлича  информация
от различни източници
–  интернет,  картина,
текст.  Коментира
значението на книгите
в различните културни
епохи.
Прилага  знания  за
епохата  и
литературата.

Интерпретиране
на специфичните
начини  на
въздействие  на
текст  и
илюстрация  към
него  въз  основа
на  наблюдения
на
средновековната
българска книга.

Устно  изказване
при  наблюдение
на  картина  и
текст.

Тест  и
изграждане  на
теза.

Домашна  работа
–  изграждане  на
есе  „Лабиринтът
на
Средновековието
“



1+1 24. Културата  на
Ренесанса

Периодизация  на
ренесансовата
култура

НЗ

НЗ

Познава  отличителни
за епохата светогледни
идеи.

Познава значението на
Ренесанса  като
културна епоха.

Ренесанс Коментиране  на
отличителни  за
епохата творби и
проблеми,
интерпретирани
в  тях.
Наблюдения  на
картини  и
архитектурни
паметници  от
епохата  и
съпоставяне  с
литературните
творби.

Актуализиране
на  знания   и
прилагане  на
нови  знания  в
табличен вид.

Задача  да
прочетат  новела
ІІІ  от  ден  І  от
„Декамерон“.

Презентация  за
живота  на
Бокачо.

1+1 25. „Ренесансови
отблясъци  в
моята  представа
за човека от ХХІ
век“ – есе 

„Декамерон“,
Бокачо – 
„Притчата  за
трите пръстена“ -

Контролна
работа

НЗ

Съпоставя  знания  за
ренесансовите времена
с  личните  си
представи  за
съвременността.

Разпознава  жанрови
характеристики  на
новелата,  проявени  в
„Притчата  за  трите
пръстена“
Тълкува  новелата
съобразно
спецификите  на
епохата.

новела

Извличане  на
информация  от
различни
източници  и
обработването  й
за изграждане на
аргументативен
текст.
Идентифициране
на специфичните
начини  за
възде3йствие  на
новелата  от
„Декамерон“

Писмен
аргументативен
текст.

Устен  коментар
на  художествен
текст  и
откриване  на
характерни
особености  при
авторовите
послания.

Задача  за  прочит
на  новелата  за
трите пръстена.

1+1 26. „Притчата  за
трите  пръстена“
–  силата  на
мъдростта

„Декамерон“  –

Упр. Коментира
особеностите  на
новелата  като  жанр  и
идентифицира  и
оценява специфичните
начини на въздействие

Извличане  на
информация  от
различни
източници. 
Съпоставяне  на
начините  на

Устен  коментар
на  художествен
текст  и
откриване  на
характерни
особености  при

Домашна  робата
–  изграждане  на
есе  по  тема  от
учебника  след
урока. 
Презентация  за



възхвала  на
живота 

Упр. на новелата. въздействие  на
текстовете  от
„Декамерон“  и
на илюстрациите
към него.

авторовите
послания.
Съпоставка  на
въздействията на
творби  от
различните
изкуства

живота  и
творчеството  на
Сервантес.

1+1 27. Сервантес – „Дон
Кихот“ – първият
роман по време и
по  стойност  в
европейската
литература“
(Унамуно)

Превъплъщеният
а  на  Дон  Кихот
според І глава на
романа пародия

НЗ

НЗ

Разпознава  родови
характеристики  на
епоса,  проявени  в
романа „Дон Кихот“.

Тълкува  откъси  от
романа  съобразно
жанровите  и
културноисторически-
те  характеристики  на
творбата.

Роман
пародия

Актуализиране
на знания за епос
и  епически
конфликт,  герой,
време  и
пространство. 

Устно
интерпретиране
на  открити  в
откъса  ценности
и  норми  на
поведение.

Задача  за
прочитане  на  І  и
VІІІ  глава  на
романа.

1+1 28. Дон  Кихот  –
лудостта  на
различния

„Дон  Кихот  и
Санчо  Панса  –
небето  и  земята
на  испанския
национален
характер“  –
Унамуно 

НЗ

Упр.

Разпознава  понятието
пародия
и   разпознава
особеностите  на
пародийните  образи  и
техните послания.
Прави  съпоставка  на
образи и разграничава
нехните  ценностни
системи.

Пародиен
образ

Коментиране  на
образите  от
романа
съобразно
знанията  за
епически  герой.
Прилагане  на
собствения  отип
за  осмисляне  на
донкихотовщина
-та.

Извличане  на
информация  от
есе на Унамуно.
Изграждане  на
текст  с
коментарен
характер  въз
основа  на  този
текст.

Подготовка  за
класна работа.
Домашна  работа
за  създаване  на
есе  и  коментар  в
час.

1+1 29. „Ако  Дон  Кихот
не  беше  луд,
щеше  ли  да  е

Класна работа

Класна работа

Създава
аргументативен  текст
и  показва

Показване  на
знания  за
ренесансовите

Писмено
изпитване  за
проверка  на

Към  есето  може
да  се  добавят  и
задачи  от



толкова
героичен?“  –
Унамуно (есе)

комуникативни
умения.

творби  и
посланията  на
техните автори.
Демонстриране
на  умения  за
аргументиране
на лична позиция
по  поставен
проблем.

комуникативнит
е умения.

програмата  по
български език.

Презентация  за
Шекспир  и
неговото
творчество  –
индивидуална
задача  за
домашна работа.

1+1 30. Уилям  Шекспир,
„Хамлет“

Образи в 
трагедията 
„Хамлет“

НЗ

НЗ

Разпознава  жанрови
характеристики  на
трагедията, проявени в
„Хамлет“.
Обяснява  развитието
на сюжета във връзка с
изграждането  на
образите на героите.

Ренесансови
театър  и
драма

Актуализиране
на  знания  за
тратически
конфликт  и
трагически герой
от  античната
драма.

Прилагане  на
актуализирани
знания за театър
и  драма.  Устно
съпоставяне  на
проблемите  в
трагедията  с
личния опит.

Прочит на откъси
от  трагедията
„Хамлет“,
поместени  в
учебника.

1+1 31. „Да бъдеш или да
не  бъдеш“  –
драматичният
конфликт  на
ценности  в
трагедията
„Хамлет“

Хамлет  –  това
сме всички ние

НЗ

Упр.

Подбира,  извлича  и
обработва информация
от  различни
източници.

Съпоставя с личния си
опит  интирпретирани
в трагедията ценности
и норми и обосновава
позиция по тях.

хуманизъм Работа  с
информация  от
различни
източници  и
обработване  на
тази информация
във  връзка  с
предварително
зададена тема.

Устно
аргументиране
на  собствена
теза  по  темата:
„Векът  е
разглобен, о, дял
проклет,  да  си
роден,за  да  го
слагаш в ред.“

1+1 32. Сервантес  и
Шекпир,
Дон  Кихот  и
Хамлет  –  среща
на ценностите

Упр.

Упр.

Съпоставя  ценности  и
норми,  характерни  за
Късния ренесанс.
Презентира  своите
наблюдения  върху

Интерпретиране
на  образи  и
осмисляне  на
въздействието
им  през

Собстени
презентации,
показващи
уменията  за
оценяване  на

Часовете могат да
се  проведат  под
формата  на
дебати  или
драматизация  по



образите  и  техните
послания.
Среща  житейски
позиции  на
ренесансовите герои и
ги  съпоставя  със
собствения си опит.

жанровите
особености  на
творбите.

стилистичните
особености  на
двете творби.

сценарий,
разработен  от
учениците.

1+1 33. Шекспир
 Сонети

Сонет 91 и сонет
130  –  изповедта
на  човека  за
времето  и
вечността
(коментар)

НЗ

НЗ

Разпознава  жанрови
характеристики  на
сонета.
Тълкува  сонетите  на
Шекспир  съобразно
културно
историческите  им
характеристики.

сонет Идентифициране
и  оценяване  на
специфичните
начини  за
въздействие  на
Шекспировия
сонет.
Съпоставяне  с
посланията  на
съвременен
лирически  текст
на същата тема.

Устно  изказване
–  коментар  на
лирическа
творба.

1+1 34. „Рай,  отвеждащ
към ада“ (есе)

Моят  герой  от
ренесансовата
литература

Упр.

Упр.

Прилага знанията си за
сонетите  и  техниките
за  изграждане  на
аргументативен текст.
Защитава  лична
позиция   чрез  подбор
на  аргументи  от
литературата  и  от
собствения опит.

Прилагане  на
уменията  за
устна  и  писмена
аргументация.

Писмен
аргументативен
текст

Устно  изказване
–  теза  и
аргументация.

1+1 35. Ренесансовата
култура

Античност,
Средновековие,
Ренесанс  –
приемственост  и
новаторство  в

Обобщение

Обобщение

Разпознава
спецификите  на
ренесансовата култура.
Съпоставя знанията си
за  различните
културни епохи.

Познаване  на
характерните
особености  на
културните
епохи  и
оценяване  на
значението им за
развитието  на

Тест
Предлагане  на
примерен  план
за  изгрлаждане
на есе.
Съпоставка  на
ценнасти,
представени



литературата съвременната
култура.

чрез  героите  от
различните
творби,  изучени
през годината.

1+1 36. Времето  и
пространството,
героите  и
проблемите  на
човека  според
античната,
средновековната
и  ренесансовата
литература

Преговор
Преговор

Прилага знанията си за
литературата  на
различните  културни
епохи

Изразяване  на
впечатления,
чувства  и
настроения,
мисли и позиции
по проблеми.

Устно  и  /  или
писмено
изразяване  на
позиция  по
темата.


