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Class: P5

Material provided by the school
Agenda
Intermath (for Primary)
Sports kit (for Primary)

Swimcap (for P3, P4, Р5)
Booklist
SUBJECT
LANGUAGE 1

Български
език
и
литература

TITLE - AUTHOR

EDITOR

Учебници, учебни тетрадки и помагала –
5 клас
*2. Учебник по български език- 5. клас,
„Просв
Милена Васева и Tина Велева
етаАзБуки
“
ЕООД
"Просв
*1. Учебник по литература- 5. клас,
етаАлбена Хранова, Лъчезар Бояджиев,
София"
Тина Велева
АД
„Просв
ета3. Тетрадка по български език за 5. клас–
АзБуки
Милена Васева, Тина Велева
“
ЕООД
"Просв
4. Тренировъчни тестове по български
етаезик за 5. клас - Нели Дамянова,
София"
Цветелина Георгиева
АД
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REFERENCE

ISBN:978954-360081-6
ISBN:978954-013186-3
ISBN:978954-360085-4

ISBN:978954-013279-2

5. Учебна тетрадка по български език и
литература за 5. клас. Развиване на
комуникативните компетентности - Д.
Димитрова, Е. Петков

LANGUAGE 2
French
English

Please consult the separate lists for
Language 2

„Ануби ISBN:978с“
619-215012-9

http://ww
w.eeb4.be/

German
MATHS
DISCOVERY OF
THE WORLD

* Учебниците по учебния предмет Български език и литература от задължителната
подготовка се осигуряват от МОН, съгласно Постановление № 79/13.04.2016 г. и
Заповед № РД 09-506/21.04.2016 г. на министъра на образованието и науката.

Учебните тетрадки по български език и литература, тренировъчните тестове по
български език и допълнителните материали се закупуват от родителите.

Material list (допълнителни материали)

1.Изтриваеми химикалки – 2 бр. сини
2.Черен молив – 2 бр., гума
3.Линия, триъгълник, транспортир и пергел
4.Калкулатор
5.Комплект цветни моливи и флумастери
6.Острилка с контейнер
7.Скицници - А4 формат-1 бр. и А3 формат -1 бр.
8.Четки за рисуване /дебела и тънка- обли и плоски/
9.Чашка за вода по рисуване и палитра
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10.Блок с цветни листи
11.Сухо лепило-2 бр. (големи)
12.Ножичка за хартия с тъпи върхове
13.Дъска и ножчета за пластелин
14.Гуменки с бели подметки за физическо възпитание
15.Химикалки – 1 бр. зелена, 1 бр. червена или с 4 цвята
16.Малка бяла дъска с гъба (размер А4) и 6 маркера за бяла дъска
Част от материалите да бъдат подредени в несесер, а останалите да се
донесат в училище до края на първата учебна седмица.
Тетрадки за работа в клас (3 бр. - А4 формат) ще се закупят общо за целия клас
през първата седмица на учебната година.
Моля, всички учебници и тетрадки да бъдат подвързани и да имат етикети,
надписани с имената на детето и класа!
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