Урок 15. Делници и празници
Задача 1. С кой празник са свързани тези празнични обекти и символи?

торта със свещички

украсена елха

икона на Св. св. Кирил и
Методий
Знаме с избродиран надпис „Свобода или смърт“
върбови клонки

питка с късмети

сурвакница

боядисани яйца

печено агне

балони и хвърчила

портрет на Христо Ботев

Можете ли да обясните значението на всеки от изброените празници. Какво означават те за вас? Кой е любимият ви празник (от изброените или други)?
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Задача 2. Отговорете на следните въпроси и дайте примери.
(а) Какво е национален празник? Кои са националните празници?

(б) Кои празници са лични? Дайте примери.

(в) Какво е семеен празник? Дайте примери.

(г) Кои празници са религиозни? Дайте примери.

(д*) Кои празници са подвижни? Дайте примери.
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Задача 3. Разкажете как си представяте най-мечтаната ваканция. Може дори да
бъде фантастична.

Задача 4. Представете си, че мечтаната ви ваканция се е сбъднала. Искате да изпратите картичка на приятеля си от това специално място. Какво ще напишете? (На
картичката има ограничено място – само 5 реда).
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Задача 5. С какво прилагателно ще свържете тези съществителни? Внимавайте да
се съгласуват по род и число.
масло

(за плаж)

картичка

(за Коледа)

яйца

(за Великден)

крем

(който пази от слънцето)

програма

(по телевизията)

ваканция

(по Великден)

лодка

(за риболов)

спасител

(в планината)

халки

(за сватба)

свидетелство

(за кръщене)

билет

(за автобус)

лифт

(на въже)

писта

(за каране на ски)

заря

(за празник)

балон

(за двама души)
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Задача 6*. Текстът отдолу е объркан, защото няколко думи са заменени с грешни
думи. Кои са заменените думи и кои са правилните им съответствия?
Днес е Петъкът на българската просвета и култура, а вчера аз празнувах рожден
петък. Майка ми ми подари врата на света, защото обичам да мечтая за различни
места и държави. На вратичката беше написала пожелание да обърна мечтите
си. Ходихме на цирк да гледаме филма „Ледена епоха“. После духнах ушичките на
тортата. Вечерта токът спря и стояхме няколко часа на уши. Това беше найхубавият рожден петък!
Препишете правилния текст.

Отговорете на въпросите:
(1) На коя дата е рожденият „петък“ на разказвача?

(2) В кой ден от седмицата е бил рожденият му „петък“ тази година?

(3) Ако е роден през 2008 година, в кой ден от седмицата е роден?

(4) На колко години е станал?
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