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НЕОБХОДИМИ ПОМАГАЛА ЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП  

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА  

5 КЛАС  

1. Български език и литература  

Издателство „Калоянов“, автор Донка Кръстева  

„Правила, задачи и тестове по български език за пети клас 

2. Руски език  

Издателство „Просвета“  

Учебна тетрадка „Матрьошка“ за пети клас  

3. Английски език 

Издателство “Educational Centre” 

Hopscotch 5, Activity Book 

4. Математика  

Издателство „Просвета“ ( П. Нинкова, М. Лилкова, Т. Стоева) – 

сборник за пети клас 

Тетрадки с малки квадратчета, 60 листа голям формат, цветни 

маркери, химикалки, пишеши в синьо и черно, непластична чертожна 

линия, чертожен триъгълник, пергел,транспортир, моливи НВ, гума, 

острилка, листове милиметрова хартия  

5. География и икономика  

Издателство „Атласи“  - контурни карти и атлас 

6. Човекът и природата  

Издателство „Педагог 6“ – учебна тетрадка 

7. История и цивилизации  

Издателство „Datamap“  -  атлас за пети клас  

8. Технологии и предприемачаство  

Издателство „Бит и техника“, Варна – учебна тетраддка с включен 

комплект материали 
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НЕОБХОДИМИ ПОМАГАЛА ЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП  

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА  

 

 

6 КЛАС  

 

 

1. Български език и литература  

Издателство „Калоянов“, автор Донка Кръстева  

„Правила, задачи и тестове по български език за шести клас 

2. Руски език  

Издателство „Просвета“  

Учебна тетрадка „Матрьошка“ за шести клас  

3. Английски език 

Издателство “Educational Centre” 

Hopscotch 6, Activity Book 

4. Математика  

Издателство „Просвета“ ( П. Нинкова, М. Лилкова, Т. Стоева) – 

сборник за шести клас 

Тетрадки с малки квадратчета, 60 листа голям формат, цветни 

маркери, химикалки, пишеши в синьо и черно, непластична чертожна 

линия, чертожен триъгълник, пергел,транспортир, моливи НВ, гума, 

острилка, листове милиметрова хартия  

5. География и икономика  

Издателство „Атласи“  - контурни карти и атлас 

6. Човекът и природата  

Издателство „Педагог 6“ – учебна тетрадка 

7. История и цивилизации  

Издателство „Datamap“  -  атлас за шести  клас  

8. Технологии и предприемачаство  

Издателство „Бит и техника“, Варна – учебна тетраддка с включен 

комплект материали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

НЕОБХОДИМИ ПОМАГАЛА ЗА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП  

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА  

 

 

7 КЛАС  

 

 

1. Български език и литература  

Издателство „Калоянов“, автор Донка Кръстева  

„Правила, задачи и тестове по български език за седим клас 

2. Руски език  

Издателство „Просвета“  

Учебна тетрадка „Матрьошка“ за шести клас  

3. Английски език 

Издателство “Educational Centre” 

Hopscotch for the 7th grade, Activity Book 

4. Математика  

Издателство „Коала Прес“) – сборник за седми клас 

Тетрадки с малки квадратчета, 60 листа голям формат, цветни 

маркери, химикалки, пишеши в синьо и черно, непластична чертожна 

линия, чертожен триъгълник, пергел,транспортир, моливи НВ, гума, 

острилка, листове милиметрова хартия  

5. География и икономика  

Издателство „Атласи“  - контурни карти и атлас 

6. Биология и здравно образование  

Издателство „Педагог 6“ – учебна тетрадка 

7. Химия и опазване на околната среда  

     Издателство „Педагог 6“ – учебна тетрадка 

8. История и цивилизации  

Издателство „Datamap“  -  атлас за седмик  клас  

9. Технологии и предприемачаство  

Издателство „Бит и техника“, Варна – учебна тетрадка с включен 

комплект материали 

 


