
Списък с учебници и учебни помагала за V клас  

през учебната 2020/2021 година 

Учебен предмет Учебник - издателство 

Български език и литература изд. „Просвета 1945” 

Английски език изд. „Сан Про” 

Математика изд. „Архимед” 

Информационни технологии изд. „Даниела Убенова” 

История и цивилизации изд. „Просвета 1945” 

География и икономика изд. „Просвета 1945” 

Човекът и природата изд. „Клет България” 

Музика изд. „Просвета плюс” 

Изобразително изкуство изд. „Клет България” 

Технологии и предприемачество изд. „Бит и техника” 

 

Учебен предмет Помагало 

Български език и литература Учебни тетрадка по БЕЛ – изд. „Просвета 

1945” 

Правила, задачи, тестове по БЕЛ – Донка 

Кънева 

Английски език Live Beat5th grade - Pearson 

Математика Учебна тетрадка 1,2 – изд. „Архимед” 

Книга за ученика по математика за 5 клас – 

изд. „Архимед” 

История и цивилизации Атлас по история и цивилизация 

География и икономика Атлас по георгафия и икономика 

Музика Тетрадка по музика, изд. „Просвета” 

 

Списък с учебници и учебни помагала за VI клас  

през учебната 2020/2021 година 

Учебен предмет Учебник - издателство 

Български език и литература изд. „Просвета 1945” 

Английски език изд. „Сан Про” 

Математика изд. „Архимед” 

Информационни технологии изд. „Даниела Убенова” 

История и цивилизации изд. „Просвета 1945” 

География и икономика изд. „Просвета 1945” 

Биология и здравно образование изд. „Клет България” 

Физика и астрономия изд. „Клет България” 

Химия и опазване на околната среда изд. „Клет България” 

Музика изд. „Просвета плюс” 

Изобразително изкуство изд. „Клет България” 

Технологии и предприемачество изд. „Бит и техника” 

 



 

Учебен предмет Помагало 

Български език и литература Учебни тетрадки по БЕЛ – изд. „Просвета 

1945” 

Правила, задачи, тестове по БЕЛ – Донка 

Кънева 

Английски език Live Beat 6 grade - Pearson 

Математика Учебна тетрадка 1,2 – изд. „Архимед” 

Книга за ученика по математика за 6 клас – 

изд. „Архимед” 

История и цивилизации Атлас по история и цивилизация 

География и икономика Атлас по георгафия и икономика 

Музика Тетрадка по музика, изд. „Просвета” 

 

 

Списък с учебници и учебни помагала за VII клас през учебната 2020/2021 година 

Учебен предмет Учебник - издателство 

Български език и литература изд. „Просвета 1945” 

Английски език изд. „Сан Про” 

Математика изд. „Архимед” 

Информационни технологии изд. „Даниела Убенова” 

История и цивилизации изд. „Просвета 1945” 

География и икономика изд. „Просвета 1945” 

Биология и здравно образование изд. „Клет България” 

Физика и астрономия изд. „Клет България” 

Химия и опазване на околната среда изд. „Клет България” 

Музика изд. „Просвета плюс” 

Изобразително изкуство изд. „Клет България” 

Технологии и предприемачество изд. „Бит и техника” 

 

Учебен предмет Помагало 

Български език и литература Учебни тетрадка по БЕЛ – изд. „Просвета 

1945” 

Нови тестове по български език и 

литература  по новата програма за 7 клас - 

изд. „Просвета 1945” 

 

Английски език Live Beat 7 grade - Pearson 

Математика Учебна тетрадка 1,2 – изд. „Архимед” 

Книга за ученика по математика за 7 клас – 

изд. „Архимед” 

Пробни изпити по математика за външно 

оценяване и кандидатстване след 7. клас – 

изд. „Регалия” 

История и цивилизации Атлас по история и цивилизация 



География и икономика Атлас по георгафия и икономика 

Музика Тетрадка по музика, изд. „Просвета” 

 


