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УЧЕБНИ ТЕТРАДКИ И ПОМАГАЛА                                               

ЗА V – VIII КЛАС 

за 2019/2020 учебна година 

За V клас 

1. Работни листове по български език за 5. клас, изд.“Булвест - 2000“ 

2. Работни листове по литература за 5. клас, изд.“Булвест - 2000“ 

3. Учебна тетрадка по математика, изд. „Анубис“ 

4. Учебна тетрадка по георграфия и икономика, изд.“Просвета-София“ 

5. Атлас по география и икономика, изд. „Датамап“ 

6. Учебна тетрадка по човекът и природата, изд.“Булвест – 2000“ 

7. Учебна тетрадка по история и цивилизации, изд. „Анубис“ 

8. Учебна тетрадка по английски език – №1 и №2, изд.“Просвета“ 

 

За VI клас 

1. Работни листове по български език за 6. клас, изд.“Булвест - 2000“ 

2. Работни листове по литература за 6. клас, изд.“Булвест - 2000“ 

3. Учебна тетрадка по математика , изд.“Анубис“ 

4. Учебна тетрадка по география и икономика, изд.“Просвета – София“ 

5. Атлас по география и икономика за 6.клас, изд.“Датамап“ 

6. Учебна тетрадка по човекът и природата, изд. „Булвест – 2000“ 

7. Учебна тетрадка по история и цивилизации, изд.“Анубис“ 

8. Учебна тетрадка по английски език, изд. „Просвета“ 

VII клас 
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1. Работни листове по български език за 7. клас, изд.“Булвест - 2000“ 

2. Работни листове по литература за 7. клас, изд.“Булвест - 2000“ 

3. Учебна тетрадка по математика №1 и №2, изд. „Анубис“ 

4. Учебна тетрадка по география и икономика, изд.“Булвест – 2000“ 

5. Атлас по география и икономика 6.-7.клас, изд.„Датамап“ 

6. Учебна тетрадка по история и цивилизации, изд.„Анубис“ 

7. Учебна тетрадка по английски език, изд.„Просвета“ 

VIII клас 

1. Работни листове по български език за 8. клас, изд.“Булвест - 2000“ 

2. Работни листове по литература за 8. клас, изд.“Булвест - 2000“ 

3. Атлас по география и икономика, 8.клас, изд.„Датамап“ 

5. Учебна тетрадка по английски език, изд.„Просвета“ 

6. Комплект работни листове по история и цивилизации, изд.„Анубис“ 


