Учебници и помагала за 2020/2021 учебна година за 5 – 7 клас
Клас
5. а, б, в, г, д, е,
ж клас

6. а, б, в, г, д, е,
ж клас

6. г, д, е, ж клас
7. а, б, в, г клас
7. д, е, ж клас

Клас
5. д клас
6. а, б клас

Български език и литература
Помагало
Издателство
Български език- изд. БГ Учебник
Работни
- 2016 г.
листове
Литература изд. Даниела
Учебна
Убенова, 2016 г
тетрадка
Български език изд. Рива
и литература за
5 клас за
избираеми
часове , 2017 г.
Български език БГ Учебник
6. клас Работни
листове
Литература 6.
БГ Учебник
клас - Работни
листове
"22 тематични
БГ Учебник
теста по БЕЛ"
Български език изд. Даниела
7. клас: работна Убенова, 2018 г.
тетрадка
Работни
БГ Учебник
листове по
литература за 7.
Клас, 2018 г.
Работни
БГ Учебник
листове по
Български език
за 7. Клас, 2018
г.
Английски език
Помагало
Издателство
"Знам повече в КЛЕТ България
5. клас"
„Знам повече в изд. КЛЕТ
6. клас"

Автори
авт. Иван Инев,
Петя Маркова,
Таня Петрова,
Катерина
Иванова
авт. Цецка
Петрова и
Любка Василева
авт. Милена
Рашкова ,
Даниела Лалова
и др.

Иван Инев, Петя
Маркова
Иван Инев, Петя
Маркова

Автори

Руски език
Клас
Помагало
Издателство
6. а, б клас
„Радуга“
изд. Велес
учебник +
учебна тетрадка
за 5 клас
7. а, б клас
„Радуга“
изд. Велес
учебник +
учебна тетрадка
за 5 клас
Математика
Клас
Помагало
Издателство
5. а, б, в, г, д, е,
Книга за
изд. Архимед
ж клас
ученика
6. а, в, г, е, ж
Книга за
изд. Архимед
клас
ученика
6. б клас
Учебна
изд. Просвета
тетрадка 1 и 2
Плюс
6. д клас
Книга за
изд. Архимед
ученика
Тест
изд. Веди
математика 6.
клас
7. а, б, в, г, д, е,
Книга за
изд. Архимед
ж клас
ученика
История и цивилизации
Клас
Помагало
Издателство
5. а, б, в, г д, е, ж Тетрадка по
изд. "Просвета,
клас
история и
основано 1945"
цивилизации за
5. клас
по желание изд. "Просвета,
АТЛАС по
основано 1945"
история и
цивилизации за
5. клас
6. а, б, в, г д, е, ж Тетрадка по
изд. "Просвета,
клас
История и
основано 1945"
цивилизации 6.
клас
7. а, б, в, г д, е, ж Тетрадка по
изд. Рива
клас
История и
цивилизации 7.
клас

Автори
Т. Ненкова

Т. Ненкова

Автори
авт. Паскалева,
Алашка
авт. Паскалева,
Алашка
авт. Нинова,
Матакиева
авт. Паскалева,
Алашка
авт. Гълъбова
Монова
авт. Паскалева,
Алашка
Автори
автор Мария
Босева
авт. Мария
Босева

авт. Мария
Босева
авт. Виолета
Стойчева, Юлия
Симеонова

География и икономика
Клас
Помагало
Издателство
5. а, б, в, г, д, е, ж Тетрадка по
Просвета плюс
клас
география и
икономика за 5.
кла
АТЛАС
изд. Атласи
география и
икономика
за 5. клас
6. а, б, в, г, д, е, ж Тетрадка по
Просвета плюс
клас
география и
икономика за 6.
клас
АТЛАС
изд. Атласи
география и
икономика
за 6. клас
7. а, г, д, е, ж клас Тетрадка по
изд. Просвета
география и
плюс
икономика за 7.
клас
Атлас по
изд. Просвета
география и
икономика за 7.
клас
Човекът и природата
Клас
Помагало
Издателство
5. а, б, в, г, д, е, ж Учебна тетрадка
изд. Педагог 6
клас
по Човекът и
природата за 5.
клас
6. а, б, в, г, д, е, ж Учебна тетрадка
изд. Педагог 6
клас
по Човекът и
природата за 6.
клас
6. в клас
Сборник задачи и изд. Регалия 6
тестове по
Човекът и
природата за 6.
Клас

Автори

авт. Л. Цанкова,
Г. Бърдаров, М.
Василева
авт. Ц. Пейкова,
А. Гиков

Автори

авт. М.
Градинарова, Е.
Бенова, М.
Павлова и кол.
авт. А. Райчева,
З. Костова, М.
Кацарова

Клас
7. а, б, в, г, д, е, ж
клас

Клас
7. в клас

Клас
5. а, б, в, г, д, е, ж
клас

6. а, б, в, г, д, е, ж
клас

Биология и здравно образование
Помагало
Издателство
Учебна тетрадка
изд. Педагог 6
по Биология и
здравно
образование за 7.
клас
Физика и астрономия
Помагало
Издателство
Учебна тетрадка
изд. Булвест
физика и
2000
астрономия
Технологии и предприемачество
Помагало
Издателство
Тетрадка с
изд. Бит и
приложения и
техника
комплект
материали по
технологии и
предприемачество
за 5. клас
Тетрадка с
изд. Бит и
приложения и
техника
комплект
материали по
технологии и
предприемачество
за 6. клас

Автори

Автори
авт. Максимов

Автори

