
Речник 
„Под игото“, Иван Вазов 

Глава XI – „Радини вълнения“ 

1. сиреч  - тоест, така да се каже, което 

значи 

2. маскари – хора, които предизвикват 

подигравки; безсрамници 

3. минцове – австрийски златни монети 

4. софра – ниска кръгла маса за хранене 

5. грош – венецианска сребърна монета 

6. сколуфи – бакенбарди; плитка в 

косите на момиче 

7. заран – рано сутрин 

 

Глава XII – „Представлението“ 

 

1.тоже – също 

2. кумаш – вид плат – сатен, атлаз 

3. зограф - художник 

4. шестак – вила с шест зъба 

5. седжедета - килимчета 

6. ботфорти – ботуши 

7. кехая – селски глашатай; управител 

на имение, чифлик 

8. препирня - спор 

9. дженабет – проклети, зли 

10. мемлекет – страна, родно място 

11. гявури - неверници 

12. алафранга - френски 

13. хасъл – наистина, точно така 

14. омаскариха – опетниха, оклеветиха 

15. зайде – залезе 

16. хайр – добро 

17. бокаи – окови за краката 
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Помагалото-книгоразделител 

съдържа речник на думи от глава XI 

– „Радини вълнения“ и глава XII – 

„Представлението“ на романа 

„Под игото“, подходящо е за 

часовете по литература в шести 

клас и е направено при 

реализирането на проектно-

базирания урок „Основни топоси в 

романа “Под игото” - виртуална 

разходка на английски език“ от Х а 

клас 2022 – 2023. 
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