
Уважаеми клас 4б, 

със сигурност вече сте чули новината: Все още не ни е позволено да ходим на училище и 

учат заедно. Това е истински срам ще се възползваме най-добре от него! 

 

За да не скучаете у дома дотогава, имам няколко за вас избрани задачи. 

Трябва да имате задачи във вашия учебен лист за 04. май. 

Ние ще бъдем заедно редактирам. 

 

Бъдете здрави и щастливи! 

 

С уважение, г-о Вестфал 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Кой намерит най-много думи? 

 

 Формирайте нови думи от думата - „Schulferien “(училищни празници) . 

 Не е нужно да използвате всички букви! 

 

Пример: Детска градина, Земя, градина, в, .. 

 

2) Изберете една от тези 4 задачи и напишете история за това! 

       

a)Напишете история, в която печелите конкуренция и цената на мечтите си... 

     -Каква конкуренция печелите? 

     -Каква е цената? 

     -Какво правиш с цената? 

 

b)Напишете история, в която група приятели тръгват на приключенско пътешествие… 

     -Къде отиват? 

     -Какво се случва в пътуването? 

     -Има ли проблеми? 

     -Какво се случва в крайна? 

 

c)Напишете история, в която ставаш директор във вашето училище... 

     -Кои правила променяте? 

     -Какво се обърка (не върви добре)? 

     -Какви са вашите планове? 

 

d) Напишете история, в която намирате древна книга на тавана ... 

      -Каква книга е това? 

      -Опасно ли е? 

      -Кой написа книгата? 

      -Има ли магическа сила книгата? 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Предстои да бъде публикуван текст за книгата „Седмица, пълна със съботите“. 

 

Das Sams 

In dem Buch "Eine Woche voller Samstage" treffen an einem Samstag Herrn Taschenbier und das 

Sams aufeinander. Da das Sams kein Zuhause hat, sagt Herr Taschenbier zu sich selbst: "Nimm das 

Sams mit in deine Reume." Nun veränderte  sich sein geregeltes Leben. Das Sams hat Hunger und 

fängt an, einen Stul zu essen. Herr Taschenbier bringt schon mal seine Stifel in Sicherheit. Das 

Sams kann auch bellen wie ein Hunt. Das wird für Frau Rotkohl zur Kwual und sie beschließt, 

etwas zu unternehmen. 

 

„ Самс 

В книгата "Седмица, пълна със съботите" г-н Taschenbier и Sams се срещат в събота. Тъй като 

Sams няма дом, г-н Taschenbier казва на себе си: "Вземе Sams в стаита си." Сега регулираният  

живот се променя. Sams e гладeн и започва да ядe стол. Г-н Taschenbier привежда ботушите 

си в безопасност. Sams също може да лае като куче. Това става мъчение за г-жа Роткол и тя 

решава да направи нещо.“ 

 

 

 

a.) Във всяко изречение има грешка. Напишете думите за грешка и ги запишете 

     думата правилно 

b) Изберете две думи за грешка. Обосновете защо грешат! 

c) Вземете три малки парчета хартия. Пишете на всяка бележка едно изречение,което 

    съдържа всеки две грешки. 

    Напишете думата си за грешка и на гърба на бележката 

    правилна точно така дума. 

 

 

     На пример: „Im Somer möchte ich in den Urlaup fahren“ 

 

                           „ Somer  -  Sommer“ 

                           „ Urlaup  -  Urlaub“ 

 

Когато се върнат уроците  вашите съученици могат да започнат вашите грешка проценти 

разследва! 

 

 

- 


