Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ
ÏÎ ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ ÅÇÈÊ ÇÀ V²²² ÊËÀÑ
(ÈÍÒÅÍÇÈÂÍÎ ÈÇÓ×ÀÂÀÍÅ)
I. ÎÁÙÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂßÍÅ
Ïðîãðàìàòà å ðàçðàáîòåíà âúç îñíîâà íà:
Äúðæàâíèòå îáðàçîâàòåëíè èçèñêâàíèÿ ïî ÷óæäè åçèöè
Ðàìêîâè èçèñêâàíèÿ íà ÌÎÍ çà ðàçðàáîòâàíå íà ó÷åáíè ïðîãðàìè
Íàðåäáà ¹ 6 íà ÌÎÍ çà ðàçïðåäåëåíèå íà ó÷åáíîòî âðåìå
Íàñòîÿùàòà ïðîãðàìà å:
– ïðåäíàçíà÷åíà çà ó÷åíèöè îò îñìè êëàñ, êîèòî çàïî÷âàò èíòåíçèâíî äà èçó÷àâàò
èòàëèàíñêè åçèê.
– ñúîáðàçåíà ñ ïðåäâèäåíèÿ ãîäèøåí õîðàðèóì çà èíòåíçèâíî èçó÷àâàíå íà ÷óæä
åçèê â îñìè êëàñ
– îðèåíòèðàíà êúì ïîñòèãàíå íà ñòàíäàðòèòå ïî ïúðâè ÷óæä åçèê â ãèìíàçèàëíèÿ
åòàï íà îáðàçîâàíèå, òðåòî ðàâíèùå, îïèñàíè â ÄÎÈ çà ÓÑ çà ÷óæäè åçèöè.
Ïðîãðàìàòà èìà îòâîðåí õàðàêòåð. Òÿ ïîçâîëÿâà èçèñêâàíèÿòà çà ïîñòèãàíå íà îïèñàíîòî ðàâíèùå íà çíàíèÿ è óìåíèÿ ïî èòàëèàíñêè åçèê äà ñå ïðèëàãàò ãúâêàâî â çàâèñèìîñò îò ïîòðåáíîñòèòå è ñïîñîáíîñòèòå íà ó÷åíèöèòå è â ñúîòâåòñòâèå ñ ó÷èëèùíèÿ
ó÷åáåí ïëàí.
Îáó÷åíèåòî ïî èòàëèàíñêè åçèê å òÿñíî ñâúðçàíî ñ îáó÷åíèåòî íà ðîäíèÿ åçèê è
êóëòóðà. Êîìóíèêàòèâíèòå óìåíèÿ è ñòðàòåãèè ïðèäîáèòè íà ðîäíèÿ åçèê, ñëóæàò çà
îïîðà ïðåç öåëèÿ ó÷åáåí ïðîöåñ. Ñúïîñòàâêàòà íà äâåòå êóëòóðè ñïîìàãà çà îñúçíàâàíå
íà íåïîçíàòîòî è ðàçëè÷íîòî è çà ôîðìèðàíå íà íàöèîíàëíàòà èäåíòè÷íîñò. Äðóãà âàæíà îïîðà ñà ìåæäóïðåäìåòíèòå âðúçêè, êîèòî ïîçâîëÿâàò íà ó÷åíèöèòå äà ñå ðàçâèâàò
êîìïëåêñíî, êàòî ðàçøèðÿâàò îáùàòà ñè åçèêîâà êóëòóðà ÷ðåç èíòåãðèðàíå íà ïðèäîáèòèòå ñïåöèàëíè çíàíèÿ è óìåíèÿ
II. ÖÅËÈ ÍÀ ÎÁÓ×ÅÍÈÅÒÎ ÏÎ ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ ÅÇÈÊ Â ÎÑÌÈ ÊËÀÑ
Íàñòîÿùàòà ïðîãðàìà å ïðåäíàçíà÷åíà äà ñïîñîáñòâà çà ïîñòèãàíåòî íà ñëåäíèòå
öåëè:
– Ñúçäàâàíå íà ïîëîæèòåëíî îòíîøåíèå êúì èçó÷àâàíåòî íà ÷óæä åçèê è êóëòóðà, íà
òîëåðàíòíîñò ïðè îñúçíàâàíå íà íåïîçíàòîòî è ðàçëè÷íîòî.
– Ñúáóæäàíå íà ëþáîçíàòåëíîñò è ðàçøèðÿâàíå íà îáùàòà åçèêîâà êóëòóðà.
– Ñúçäàâàíå íà íàâèöè çà ñàìîêîíòðîë è ñàìîîöåíêà íà ñîáñòâåíèòå ïîñòèæåíèÿ.
– Ñúáóæäàíå íà æåëàíèå çà îáùóâàíå â ìåæäóêóëòóðíè ñèòóàöèè è çàäúëáî÷àâàíå íà
çíàíèÿòà çà äðóãè êóëòóðè è íàðîäè.
– Ôîðìèðàíå íà ñòàáèëíà öåííîñòíà ñèñòåìà.
Ñòðóêòóðàòà íà ïðîãðàìàòà ñïîñîáñòâà çà ëåñíî îðèåíòèðàíå îò ñòðàíà íà ó÷èòåëè,
ðîäèòåëè è àâòîðè, êàêòî è çà èçðàáîòâàíå íà ñèñòåìà çà îáåêòèâíî îöåíÿâàíå. Òÿ ïîçâîëÿâà ïîñòèãíàòèòå ðåçóëòàòè äà ñå èçìåðâàò ñ îãëåä íà óñâîåíèòå êîìóíèêàòèâíè óìåíèÿ,
ïðåäñòàâåíè â ÄÎÈ çà ÓÑ ïî ÷óæäè åçèöè è êîíêðåòèçèðàíè â íåÿ.
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УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК ЗА VІІІ КЛАС – ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ

III ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Колона 1
Колона 2
ЯДРА НА
УЧЕБНОТО
СЪДЪРЖАНИЕ

С
Л
У
Ш
А
Н
Е

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
НА НИВО УЧЕБНА
ПРОГРАМА

1. Ученикът разбира
основна информация от
ограничени по обем
публицистични и
художествени текстове, с
нормална скорост на
говорене и стандартно
произношение.
Очаквани резултати
Ученикът умее да:
– разбира и определя вида
на текста;
– определя основната тема;
– отделя главното от
второстепенн ото;
– открива ключови думи и
изрази.
2. Ученикът разбира в
подробности разговори и
изказвания, свързани с
всичко, което
непосредствено се отнася
до него, както и кратки
съобщения в обществения
транспорт, в магазин, от
телефонен секретар.

IV УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Колона 3
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПО
ТЕМИ

Pr ese ntare, pr ese ntarsi e

Колона 4

Колона 5

Колона 6

ОСНОВНИ НОВИ
ПОНЯТИЯ
(ПО ТЕМИ)

КОНТЕКСТ И
ДЕЙНОСТИ ЗА
ЦЯЛОТО ЯДРО И/ИЛИ
ЗА ЦЯЛАТА
ПРОГРАМА

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
МЕЖДУПРЕДМЕТНИ
ВРЪЗКИ

Alfabeto e pronuncia

s al ut ar e
Saluti e formule di cortesia

Pronomi personali soggetto
Pronomi personali

Ученикът поздравява,
представя себе си и околните.
Il corpo umano
La salute

complemeno diretto e
indiretto

придобитите до този

Да учат в приятна и

verbi essere, avere,
chiamarsi
Genere e numero dei nomi

момент на обучение
знания в различните

предразполагаща

културн о-

атмосфера.

образователни
области и

Presente indicativo dei

Le malattie
Dal medico

На учениците трябва да Учениците използват
и прилагат
се даде възможност:

Да работят
самостоятелно, по
двойки и в групи.

осъществяват
междупредметни
връзки по:
Български език и

Articolo determinativo e
Ученикът изброява частите на indetermina tivo

Да изградят стратегии

л ит ерат ура

човешкото тяло, описва

за учене.

Разпознаване и

външен вид и характер
La mia gio rnata
Momenti della giornata
L’ora
Gli orologi

прилагане на

I numerali
Presente indicativo
Verbi riflessivi

Да слушат и гледат
автентични записи.

граматичните
категории и
структури,
Разпознаване на

Aggettivo qualificativo
Presente indicativo dei

Да слушат и четат

текстовите

материали извън

разновидности,

учебния комплект,

литературните

Очаквани резултати
Ученикът умее да:
– реагира адекватно на
чути или прочетени
инструкции;
– разпознава различни
интонационни модели.

Ученикът описва ежедневието
часовника.
Tempo libero
Bar

3. Ученикът разбира
конкретна информация от
интервюта и дискусии.

Pizzeria
Ristorante
I cibi

Очаквани резултати
Ученикът умее да:
– разбира диалози и
монолози от ежедневието;
– различава позициите на
говорещите: намерения,
чувства, мнения.
Ч
Е
Т

1. Ученикът разбира
основната информация от
публицистични,
художествени и
научнопопулярни текстове
на стандартен език.

Е

3

Очаквани резултати
Ученикът умее да:
– различава основни
видове текст;
– разбира основната
информация от кратки
текстове в рамките на
изучаваните теми;
– определя темите и
проследява съдържателната
линия.

Verbi modali
Preposizioni semplici e

свързани с учебните

жанрове и видове

теми.

Общуване в

Да участват в различни

комуникативни
ситуации
Умения за работа с

articolate

учебни игри.

Avverbio ci

Да прилагат

Проблеми на

Passato prossimo (regolare

компенсаторни

интерференцията

текстове
Глаголни времена

e irregolare)

Ученикът описва любимото си Futuro semplice e
ястие, изразява предпочитания co mposto

стратегии за
преодоляване на

Разширяват
социокултурните си
познания, свързани с

комуникативни

национални

проблеми.

традиции,

A fare le spese

Aggettivi e pronomi

обичаи, ценности,

Negozi alimentari

possessivi

изучавани

Supermercato
Abbigliamento, moda
Calzature
Elettrodomestici

Е
Н

verbi irregolari

си по часове и познава

литературни
Bеllo e quello

произведения и

Imper fetto

тях различия и

произтичащите от
прилики
Perfetto – imperfetto

Ученикът осъществява
контакт при правене на

Чужд език
Trapassato prossimo

покупки, изказва
предпочитания, иска мнение

думи, техника за
Impera tivo

изучаване на чужди
езици,

или съвет.
Passato remoto

социокултурни
връзки и

I trasporti
Trasporti via terra

Интернационални

Condizionale semplice

компенсаторна
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2. Ученикът разбира в
подробности лични и
читателски писма,
указания, кратки статии на
познати теми, като
отбелязва в тях въпроси и
проблеми.

Trasporti via aria

компетентност

Ученикът иска и разбира

Мат ематика,

информация при пътуване с

информатика и

влак, самолет, автобус,
ориентира се в разписания.

Очаквани резултати
Ученикът умее да:
– систематизира и
обобщава въпроси и
проблеми в прочетените
текстове
– разбира основните
социокултурни особености
– се ориентира в контекста.

Il lavoro

информационни
технологии
Сравняване на
стойности, логически
разсъждения и изводи

Mestieri e professioni
La professione che vorrei fare
da grande

Обществени науки

Ученикът описва професията

образование

3. Ученикът намира
конкретна информация в
проспекти, каталози и
справочници.

на родителите си и бъдещата

Сведения за основни

си професия

събития от

Очаквани резултати
Ученикът умее да:
– подбира определена
информация
– открива и свързва
значимите елементи

Posta

1. Ученикът води разговор
на познати теми, като
коментира факти, изразява
съгласие/несъгласие със
становището на
събеседниците.

и гражданско

италианската
Le co municazio ni
S ta mp a

история,
разширяване на
информацията за
Италия (карти,
схеми, научно-

Ученикът пише и изпраща

популярни текстове),

писмо, картичка, обажда се по

европейски

телефона по конкретен повод,

структури,

осъществява комуникация чрез

гражданско

електронна поща – e-mail.

общество,

Ученикът познава италиански

граждански права и

и български печатни

отговорности,

издания,като се ориентира в

национална

Г
О
В
О
Р
Е
Н
Е

Очаквани резултати
Ученикът умее да:
– търси и дава информация
в пряк контакт с един и
повече събеседници, като
задава логични въпроси и
дава адекватни отговори;
– използва основните
езикови структури на
италианския, като се
справя в различни
ситуации;
– използва с лекота изрази,
за да разказва за
преживявания и събития.

тематиката на рубриките.

идентичност,
междукултурни

L’arte

връзки, образование,

Musica

професии

Cine ma
Teatro
Televisione

Природни науки и
екология
Знания за човешкото
тяло, здравословен и

Ученикът изказва

природосъобразен

предпочитания за вид музика,

начин на живот,

филми, театрални постановки.

живот без дрога,

Описва гледан филм или

опазване на

2. Ученикът изразява
спектакъл. Разказва и пише за
желание да получи
информация, предмети или любими герои, актьори и
услуги, като аргументира
певци.
предпочитанията си.

природата, научнотехнически прогрес,
известни учени
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Очаквани резултати
Ученикът умее да
се включва в разговор
върху познати съществени
ежедневни теми, като
задава и отговаря на
елементарни въпроси
върху познати теми или
теми, които съответстват
на непосредствените му
потребности.

Feste

италиански празници и

Домашен бит и

3. Ученикът води разговор
по телефона, оставя
съобщение на телефонен
секретар.

традиции, и обичаите,

технологии

свързани с тях.

Използване на

Compleanno
Onomastico
Natale

Изкуства
Разширяване на
познанията за някои
италиански творци

Capod anno

Младежка култура

Pasqu a

Разучаване на песни
и танци

Ученикът познава български и

интернет за целите на
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Очаквани резултати
Paesaggi ge ogr afici
Ученикът умее да
Bulgaria
използва серия от
изречения или изрази, за да Italia
осъществи необходимия
Eu ro pa
контакт.
4. Съобразява речта си с
комуникативната ситуация,
използва подходящи
езикови средства,
отговарящи на основните
чуждоезикови модели,
прилага компенсаторни
стратегии за преодоляване
на комуникативни
проблеми.
Очаквани резултати
Ученикът умее да:
– използва подходящи за
ситуацията езикови
средства;
– прилага компенсаторни
стратегии.

П
И

1. Ученикът предава
основното съдържание на
прочетен текст под
формата на подробен план.

С
А
Н
Е

Очаквани резултати
Ученикът умее да предава
в съкратен вид и със свои
думи съдържанието на
прочетен текст

Ученикът знае географското
положение на съответната
страна, релеф, главни градове

обучението по
италиански език
По възможност –
Реална комуникация
чрез използване
възможностите на
електронната поща,
чат и форуми

и забележителности.
Физическа култура
и спорт
Спортове,
олимпиади,състезания,
известни спортисти,
възпитание на
състезателен дух и
чувство за екипност

2. Ученикът пише лично и
читателско писмо, за да опише
или коментира конкретни
случки, впечатления и факти.
Очаквани резултати
Ученикът умее:
– да напише кратък текст
върху пощенска картичка;
– да напише писмо, за да
опише впечатленията си от
преживяна случка или бъдещи
планове;
– да води дневник;
– да описва хора и познати
места.
3. Ученикът използва езикови
средства, съобразени с
основните изисквания за
писмено общуване, построява
логически изложението си с
правопис и пунктуация, които
съответстват на основните
норми на чуждия език.
Очаквани резултати
Ученикът умее да пише
чернова и да преписва
правилно на белова.
Пише с отговарящите на
основните чуждоезикови
норми правопис и пунктуация,
като се съобразява с основните
изисквания за графично
оформление.
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V. ÑÏÅÖÈÔÈ×ÍÈ ÌÅÒÎÄÈ È ÔÎÐÌÈ ÍÀ ÎÖÅÍßÂÀÍÅ
Â òàçè ñòåïåí íà îáó÷åíèå ïîñòèæåíèÿòà íà ó÷åíèêà â óñòíà è ïèñìåíà ðå÷ ñå îöåíÿâàò îòäåëíî. Ó÷èòåëÿò îñúùåñòâÿâà íåïðåêúñíàò è ïðÿê êîíòðîë âúðõó ðàáîòàòà íà êëàñà,
èçïîëçâàéêè îñíîâíèÿ ìåòîä íà òåêóùàòà ïðîâåðêà – íàáëþäåíèå íà ó÷åíèêà â ïðîöåñà
íà îáó÷åíèåòî.
Îñíîâíè èçèñêâàíèÿ êúì îöåíÿâàíåòî ñà: îáåêòèâíîñò, âàëèäíîñò è íàäåæäíîñò, ñ
êîåòî ñå öåëè:
– îöåíÿâàíå íà ðåàëíîòî íèâî íà óñâîåíèòå çíàíèÿ è óìåíèÿ íà ó÷åíèêà è ñúïîñòàâÿíåòî èì ñ î÷àêâàíèòå ðåçóëòàòè, îïèñàíè â ó÷åáíàòà ïðîãðàìà;
– ôîðìèðàíå íà êðèòåðèè ó ó÷åíèêà çà îáåêòèâíà îöåíêà è ñàìîîöåíêà, êîåòî äà ãî
ñòèìóëèðà çà ïî-äîáðà ðàáîòà;
– èçïîëçâàíå íà ðåçóëòàòèòå çà àíàëèç è îïòèìèçèðàíå íà ó÷åáíèÿ ïðîöåñ îò ñòðàíà
íà ó÷èòåëÿ.
Ïðè îöåíÿâàíå íà ïîñòèæåíèÿòà íà ó÷åíèêà çà óñòíà è ïèñìåíà ðå÷ ñå îò÷èòàò ñëåäíèòå óìåíèÿ:
– äà ôîðìóëèðà ÿñíî ìèñúëòà ñè â ðàìêèòå íà ïîçíàòàòà ëåêñèêà;
– äà ñå èçðàçÿâà åçèêîâî êîðåêòíî;
– äà ðåàãèðà àäåêâàòíî íà âúïðîñè è èçêàçâàíèÿ;
– äà ðàçêàçâà ïîñëåäîâàòåëíî;
– äà ðàçêàçâà è ïðåðàçêàçâà;
– äà ïðèëàãà êîìïåíñàòîðíè ñòðàòåãèè.
Ïðè ïðîâåðêà íà ïîñòèæåíèÿòà íà ó÷åíèöèòå ñå èçïîëçâàò ôóíêöèîíàëíèòå òåñòîâå
(èçãðàæäàíå íà òåêñò ïî êàðòèíà/ñåðèÿ îò êàðòèíè/êëþ÷îâè äóìè, ïèñàíå íà ëè÷íî ïèñìî, çàäà÷è çà ïðîâåðêà íà ðàçáèðàíåòî íà ïðî÷åòåí èëè ïðîñëóøàí òåêñò) è ñòðóêòóðíè
òåñòîâå (ãðàìàòè÷åñêè è ëåêñèêàëíè çàäà÷è). Çàäà÷è çà ïðåâîä áèõà ìîãëè äà áúäàò ñðåäñòâî çà îöåíÿâàíå íà çíàíèÿòà íà ó÷åíèöèòå íà òîçè åòàï.
Óìåíèÿòà ïî èòàëèàíñêè åçèê, ïðèäîáèòè â òàçè ñòåïåí íà îáó÷åíèå, îòãîâàðÿò íà
ìåæäóíàðîäíèòå ñåðòèôèêàòè çà âëàäååíå íà èòàëèàíñêè åçèê CELI 1,2 è CILS 1.
VI. ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈ ÓÊÀÇÀÍÈß
Â íà÷àëîòî íà ó÷åáíàòà ãîäèíà å íåîáõîäèìî ó÷èòåëÿò äà ñå èíôîðìèðà çà íèâîòî íà
çíàíèÿ è óìåíèÿ, ïîñòèãíàòî îò ó÷åíèöèòå, ñúîòâåòíî ïî áúëãàðñêè åçèê è ïî èçó÷àâàíèÿ
÷óæä åçèê, ñ öåë äà ïðèëîæè è äîðàçâèå óñâîåíèòå òåõíèêè íà ó÷åíå è ïîçíàòèòå ôîðìè
íà ðàáîòà â îáó÷åíèåòî ïî èòàëèàíñêè åçèê.
Â ó÷åáíèÿ ïðîöåñ ó÷èòåëÿò òðÿáâà äà ïðèëàãà ðàçíîîáðàçíè ìåòîäè è ôîðìè íà
ðàáîòà, êîèòî äà ìîòèâèðàò ó÷åíèöèòå è äà ãè ñòèìóëèðàò ïðè èçó÷àâàíåòî íà ÷óæäèÿ
åçèê. Ó÷èòåëÿò ìîæå äà ïîëçâà èíôîðìàöèÿ è ìàòåðèàëè îò ðàçëè÷íè èçòî÷íèöè, çà äà
ïîäñèëè èíòåðåñà íà ó÷åíèöèòå.
Ïðè âúâåæäàíåòî íà íîâàòà ëåêñèêà ó÷èòåëÿò ìîæå äà èçïîëçâà ðàçëè÷íè ïîäõîäè –
îíàãëåäÿâàíå, ñëîâåñíî îïèñàíèå, ñèíîíèìè, àíòîíèìè, åçèêîâà äîãàäêà â ðàìêèòå íà
êîíòåêñòà, âèäåîôèëìè è àóäèîêàñåòè, êîìïþòúðíè ïðîãðàìè. ×ðåç ïðåâîä ñå ïðîâåðÿâà
ðàçáèðàíåòî è ñå óòî÷íÿâà çíà÷åíèåòî íà íîâèòå äóìè è èçðàçè, êàòî òîçè ïðåâîä ñå
çàïèñâà ñàìî îò ó÷åíèöèòå â òåõíèòå òåòðàäêè, à íå íà äúñêàòà èëè â ðàáîòíèòå ëèñòîâå,
ïîäãîòâåíè îò ó÷èòåëÿ.
Ïðè îðãàíèçàöèÿ íà ó÷åáíèÿ ïðîöåñ ñå ïðåïîðú÷âà ðàáîòà ïî äâîéêè è ïî ãðóïè, çà
äà ìîãàò ó÷åíèöèòå äà óñâîÿò ïðèíöèïèòå íà îáùóâàíåòî è äà èçïèòàò ðàçëè÷íè ñîöèàëíè ðîëè. Ó÷èòåëÿò å ãëàâíî ïîìîùíèê è ñúâåòíèê. Âàæíî å ñúùî äà ñå ïðåäîñòàâÿ âúç8

ìîæíîñò ó÷åíèöèòå äà ðàáîòÿò ñàìîñòîÿòåëíî, çà äà ðàçâèÿò ñîáñòâåíè ñòðàòåãèè çà
ó÷åíå.
Äîáðå å äà ñå èçïîëçâà âñåêè ñâîáîäåí ìîìåíò, çà äà ñå ïîäàâà ñòðàíîâåäñêà èíôîðìàöèÿ çà Èòàëèÿ è ñå ñðàâíÿâà ñ áúëãàðñêèÿ áèò è êóëòóðà.
Íà òîçè åòàï çàïî÷âà îâëàäÿâàíåòî íà îòäåëíè ïîõâàòè è ñòðàòåãèè çà èçâëè÷àíå íà
èíôîðìàöèÿ ïðè ÷åòåíå íà òåêñò (êàòî íàïðèìåð ðàçäåëÿíå íà òåêñò íà ïàðàãðàôè, òúðñåíå è íàìèðàíå íà îñíîâíà ìèñúë, íà êëþ÷îâàòà äóìà/èçðå÷åíèå). Òåêñòîâåòå, êîèòî ñå
âúçïðèåìàò ïî ñëóõîâ ïúò, ïîñòåïåííî ñå óñëîæíÿâàò.
Ïðåïîðú÷èòåëíî å íà ó÷åíèöèòå äà ñå ïîñòàâÿò äîïúëíèòåëíè ñàìîñòîÿòåëíè çàäà÷è
ïî èçó÷àâàíèòå òåìàòè÷íè îáëàñòè â çàâèñèìîñò îò òåõíèòå èíòåðåñè (íàïðèìåð äà ïîòúðñÿò è ïîäáåðàò ìàòåðèàëè ïî äàäåíà òåìà ÷ðåç èíòåðíåò, ñïèñàíèÿ, âåñòíèöè è äð.),
êàòî ðåçóëòàòèòå áúäàò ïðåäñòàâåíè ïðåä êëàñà.
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