
Необходими тетрадки и допълнителни материали за учениците от  Подготвителен 
и І клас 
1-2 тетрадки с тесни и широки редове 
1 тънка папка или класьор за допълнителните материали, които ще им давам 
1 тефтерче, в което ще им лепя домашните работи 
Черни и цветни моливи, син и червен фулмастeр, линия, лепило, химикалки,ножичка 
 
Необходими тетрадки и допълнителни материали за учениците, завършващи І и 
започващи ІІ  клас 
Преговаряме по-трудните букви и довършваме уроците от буквара и тетрадка №2. 
Работим и с една тетрадка с тесни и широки редове по бълг.език, както миналата 
година. След това продължаваме с Тетрадка №3 за Първи клас . Необходима ни е и 
Читанката за І клас, както и една тетрадка с тесни и широки редове по Четене. 
Черни и цветни моливи, линия, лепило, химикалки, ножичка. 
1 тънка папка или класьор за допълнителните материали, които ще им давам 
 
 
Необходими тетрадки и допълнителни материали за учениците, завършващи ІІ и 
започващи ІІІ  клас 
Да носят учебника по Български език за ІІ клас и Т2, по които ще продължим да 
работим. 
Да носят Читанката за ІІ клас. 
Учебникът по Бълг.език за ІІІ клас в началото не ни е необходим. 
Няколко тетрадки с тесни и широки редове. Могат да продължат да използват 
тетрадките по Четене и Бълг.език от предишната година. 
Черни и цветни моливи, линия, лепило, химикалки, ножичка. 
1 тънка папка или класьор за допълнителните материали, които ще им давам 
 
 
Необходими тетрадки и допълнителни материали за учениците от ІV клас 
Първо ще завършим материала по Български език от ІІІ клас. Да се носи Човекът и 
Обществото и Читанката за ІV клас. 
1 тетрадка по Литература /четене/ 
1 тетрадка за Човекът и Обществото 
1 тетрадка по Български език   
1 папка-класьор, разделена на 3 части 
1 тетрадка-речник  
Цветни моливи, линия, лепило, ножичка 
Ученическа книжка /бележник/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Необходими тетрадки и допълнителни материали за учениците от V клас 
В началотто да се носи учебникът за ІV клас по Български език 
1 тетрадка по Литература за дом. работа 
1 тетрадка по Литература за  работа в клас 
1 тетрадка по История 
1 тетрадка по Български език   
1 папка-класьор, разделена на 3 части 
1 тетрадка-речник  
Цветни моливи, линия, лепило, ножичка 
Ученическа книжка /бележник/ 
 
 
 
Необходими тетрадки и допълнителни материали за учениците от VІ клас 
1 тетрадка по Литература за дом. работа 
1 тетрадка по Литература за  работа в клас 
1 тетрадка по История 
1 тетрадка по Български език   
1 папка-класьор, разделена на 3 части 
1 тетрадка-речник 
Цветни моливи, линия, лепило, ножичка 
Ученическа книжка /бележник/ 
 
 
 
Необходими тетрадки и допълнителни материали за учениците от VІІ клас 
1 тетрадка по Литература за дом. работа 
1 тетрадка по Литература за  работа в клас 
1 тетрадка по Български език   
1 папка-класьор, разделена на 2 части 
1 тетрадка-речник 
Цветни моливи, линия, лепило, ножичка 
Ученическа книжка /бележник/ 
 
Необходими тетрадки и допълнителни материали за учениците от VІІІ клас 
1 тетрадка по Литература за дом. работа 
1 тетрадка по Литература за  работа в клас 
1 тетрадка по География  
1 тетрадка по Български език   
1 папка-класьор, разделена на 3 части 
1 тетрадка-речник 
Цветни моливи, линия, лепило, ножичка 
Ученическа книжка /бележник/ 
 
 
 
 
 
 
 



Необходими тетрадки и допълнителни материали за учениците от  ІХ клас 
1 тетрадка по Литература за дом. работа 
1 тетрадка по Литература за  работа в клас 
1 тетрадка по Български езикза дом. работа 
1 тетрадка по Български език  за работа в клас 
1 папка-класьор, разделена на 2 части, с материалите от миналите години 
Цветни моливи, линия, лепило, ножичка 
Ученическа книжка /бележник/ 
 
 
Необходими тетрадки и допълнителни материали за учениците от  Х клас 
1 тетрадка по Литература  и бълг.език за дом. работа 
1 тетрадка по Литература  и бълг. eзик за  работа в клас 
1 тетрадка по  География 
1 папка-класьор, разделена на 2 части, с материалите от миналите години 
1 тетрадка-речник  
Цветни моливи, линия 
Ученическа книжка /бележник/ 
 
 
Необходими тетрадки и допълнителни материали за учениците от  ХІ клас 
1 тетрадка по Литература  и бълг.език за дом. работа 
1 тетрадка по Литература  и бълг. език за  работа в клас 
1 тетрадка по  История 
1 папка-класьор, разделена на 2 части, с материалите от миналите години 
1 тетрадка-речник 
Цветни моливи, линия, лепило, ножичка 
Ученическа книжка /бележник/ 
 
 
Необходими тетрадки и допълнителни материали за учениците от  ХІІ клас 
1 тетрадка по Литература  и бълг.език за дом. работа 
1 тетрадка по Литература  и бълг. език за  работа в клас 
1 тетрадка по  История 
1 папка-класьор, разделена на 2 части, с материалите от миналите години 
1 тетрадка-речник 
Цветни моливи, линия, лепило, ножичка 
Ученическа книжка /бележник/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


