Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“ Стара Загора
Литературата в 8 клас за учебната 2021 – 2022 година
Учебници по български език и литература за 8 клас:
Учебник по литература – издателство „Булвест 2000“
Учебник по български език – издателство „Булвест 2000“

Списък на изучаваните произведения по литература за 8 клас:
1. Старогръцки митове +
- Мит за Прометей
- Тивански цикъл
- Троянски цикъл
2. Омир – „Илиада“ – първа, шеста, двадесет и втора, двадесет и четвърта песен
3. Стгр лирика – песните на Сафо
4. Стгр драма - Софокъл „Антигона“
5. Библия – от „Библия за деца“, издателска къща „Слънце“ +
- Сюжети от Стария завет: Сътворението на света, Как Бог сътвори Адам и Ева,
Първият грях, Каин и Авел, Големият потоп, Съюзът на Бог с Ной,
Спасяването на Мойсей, Мойсей става слружител на Господа, Десетте
бедствия, На път от Египет, Преминаването на Червено море, Пътуването
през пустинята, Край планината Синай, Дългият път до Ханаан, Стените на
Йерихон, Смелият Гедеон, Силният Самсон, Самсон и филистимците,
Пастирчето Давид, Как Давид победил Голиат...
- Сюжети от Новия завет: Евангелие от Матей - легендарни разкази за Иисус
Христос;
6. От старобългарската литература:
- Пространно житие на Константин-Кирил Философ
- „Азбучна молитва“ от Константин Преславски
- „За буквите“ от Черноризец Храбър
7. Литература от епохата на Ренесанса:
- Книга „Декамерон“ от Бокачо – новела „Притчата за трите пръстена“ +
- Роман „Дон Кихот“ от Мигел де Сервантес – глава Първа и Осма +
- Трагедията „Хамлет“ от Уйлям Шекспир +
Скъпи деца, лятото е време за безгрижие и забавления. Четенето също е вид
забавление. Затова препоръчваме да прочетете не всичко от горния списък, а само
отбелязаните с + творби.
Всички текстове на произведенията се намират в учебника по литература, но
сюжетите от Стария завет на Библията потърсете в Библия за деца, изд.къща
„Слънце“, а стгр митове от Старогръцки митове и легенди на Николай Кун.
ХУБАВО ЛЯТО!

