
Нелични глаголни форми. Причастия 

 

Причастията са думи, произхождащи от глаголи, но означаващи действия и 

признаци. 

Бягащ човек – производна дума от бягам  

Пеещо птиче -производна дума от пея 

 

Говорещият може да характеризира даден предмет:  

Чрез глагол или чрез причастие 

✓  същ.име + глагол 

Яденето прегаря 

 

Упражнение 

Съставете по образеца 

Куче лае 

Овца блее 

Самолет лети  

Цвете никне 

Дете яде 

 

✓ причастие + съществително име 

Прегорялото ядене 

 

Упражнение 

Съставете по образеца 



Куче лае 

Овца блее 

Самолет лети  

Цвете никне 

Дете яде 

 

 

 

Чрез прилагателно име или чрез причастие 

✓ Прил.име + същ.име 

Червена ябълка 

 

Упражнение 

Съставете по образеца 

 

Бяла кожа 

Синьо небе 

Жълта кожа 

Бяла стена 

Розова чанта 

Горд човек 

 

 

Причастие + същ. Име 



Червенееща ябълка 

 

Упражнение 

Съставете по образеца 

 

Бяла кожа 

Синьо небе 

Жълта кожа 

Бяла стена 

Розова чанта 

Горд човек 

 

 

 

Литература 

 

Художник 

 

Той отвори и се спря на прага. 

Гледаха го празните стени. 

Гледаха го със очи от влага, 

от пирони, от пукнатини. 

 

 



Колко гола беше, колко бедна 

стаята с мъртвешките очи! 

Към стените мълком той погледна 

и по тях картини закачи. 

 

 

Закачи по мъртвите пустини 

извори и пътища, и бряг, 

лесове, небета сини, сини 

и слънца, червени като мак. 

 

  

 

Закачи усмивки и простори, 

облаци, деца и светлини, 

закачи света и го затвори 

в тези грозни четири стени. 

 

  

 

И стените скривайки с платната 

— негови единствени неща, — 

той превърна стаята в богата, 

в най-богата стая на света. 

 



Веселин Ханчев 

 

 

Веселин Ханчев (1919-1966) е един от най-известните български поети и 

преводачи ан двадесети век. Роден е в Стара Загора. Сражава се през Втората 

световна война. След войната работи в Радио София, за много встници и 

списания, както и в Сатиричния театър и Народната опера в София. Пише и 

поезия за деца. Творбите му са преведени на много езици. 

 

Стихотворението му «Художник» е една от най-известните му творби. В него 

основата тема е за отношението на човека към изкуството. 

Чрез стихотворението се показва как малкият човешки свят може да бъде 

облагороден чрез изкуството. Изкуството е представено като 

облагородяващо. Платната на художника са своеобразни «герои». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


