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СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – ДИМИТРОВГРАД 

гр.Димитровград 6400 ул.”З.Зограф”27 тел.(0391) 6 - 21 – 00 

http:// www.lubenkaravelov.eu ; e-mal: sou_lk@abv.bg 

 

Утвърждавам 

 

Директор:............................. 

            (Валентин Христов) 

 

 

КОНСПЕКТ 

 

по Български език и литература за 8. клас, ООП 

 
Български език 

Език, текст, общуване. Книжовен език. Публично изказване.  Функционални стилове на българския 

книжовен език. Есе по морален проблем, интерпретиран в изучаван (откъс от) литературен  

текст. Функционални стилове на българския книжовен език. Публично изказване по морален проблем. 

Разговорен стил. Художествен стил. Лексикални особености на думата в текста. Фразеологично 

словосъчетание. Есето като вид аргументативен текст. Речев етикет в електронното общуване. Залог на 

глагола. Вид и време на глагола. Видове подчинени изречения. Електронно писмо. 

 

Литература 

I. Античност 

Античността като културна епоха. Старогръцка митология. Митове за Прометей. Митове за Едип. Троянски 

митологичен цикъл.  Митовете на древните гърци.  Омир. „Илиада“. „Илиада“. I песен. Илиада“. VI песен. 

Хектор в Троя. Прощаване с Андромаха. „Илиада“. ХХII, ХХIV песен.  Героизъм и човечност в „Илиада“.  

Сафо. „Любов“. Поезия и любов.  Античният театър и драма. Развитие на трагическия конфликт в 

„Антигона“. Трагическият герой . Трагедията „Антигона“ и противоречията в човешкия живот – вчера и днес.  

 II. Средновековие 

Средновековието като културна епоха.  Библията – книгата на книгите. Старозаветните библейски сюжети 

за грехопадението, за Каин и Авел, за Мойсей. Новозаветните библейски сюжети за Иисус Христос и за 

Богородица. Евангелие от Матей, Евангелие от Йоан.  Библията. Някои старозаветни и новозаветни сюжети.  

„Пространно житие на св. Кирил“.  Християнският апостол и славянският първоучител.. Константин 

Преславски. „Азбучна молитва“. Образът на света в стихотворението „Азбучна молитва“. Черноризец 

Храбър. „За буквите“. „За буквите“ – защита и възхвала на славянската писменост. 

III. Ренесанс 

Ренесансът като културна епоха. Джовани Бокачо. „Декамерон“. Вяра и търпимост в „Декамерон“.  Новелата 

за трите пръстена. Мигел де Сервантес. „Дон Кихот“.  „Дон Кихот ” – жанрови и художествени особености. 

Пародийното в „Дон Кихот”. Победен ли е Дон Кихот? Уилям Шекспир. „Хамлет“.  Трагическият конфликт 

в „Хамлет“. Хамлет и смисълът на човешкото съществуване . Уилям Шекспир. Сонети.  Любовта в 

Шекспировите сонети  
 

Библиография 

Български език 8. клас по новите програми, БГ Учебник. 

Литература  8. клас по новите програми, БГ Учебник. 

Христоматия по литература 8.  клас по новите програми, БГ Учебник 

 

 

                                                                                                                          Изготвил:........................... 

        (Живко Русев) 

mailto:sou_lk@abv.bg

