
 

 Тетрадки, пособия и помагала за първи клас  
 

1. Тетрадки с тесни и широки редове- 5бр.  
2. Тетрадки с големи квадратчета по математика- 5бр.  
3. Комплект пластмасови пръчици.  
4. Сметало и линийка.  
5. Черни моливи НВ- 2бр.  
6. Комплект цветни моливи.  
7. Острилка  
8. Акварелни бои.  
9. Блок №4- 2бр или скицник 
10. Четки за рисуване.  
11. Чашка за вода по рисуване.  
12. Кърпа и постелка за чина.  
13. Гланцова хартия и сухо лепило.  
14. Ножичка за хартия.  
15. Дъска, ножче и пластилин .  
16. Тефтерче 
17. Спортен екип+ гуменки или маратонки 

По предмети, които ще изучават първокласниците: 
1.БЕЛ /Български език и литература/-5 тетрадки с тесни и широки редове -1 за 
работа в клас и 1 за домашна работа 
Сборникът се закупува допълнително. 
Буквар, читанка, учебни тетрадки /1,2 и 3/- предоставят се безплатно от МОН на 15.09.2015.;        

Моля, тетрадките  и учебниците по всички предмети да бъдат обвити и 
надписани както следва:  
 /  пример/ 

- начин за надписване                             начин за надписване  
етикетите на учебниците                       етикетите на тетрадките  

 
                                                                                                                                                              Учебна тетрадка 

                     Учебник                                                                                                                        по ………… 
                     по Математика  
                    на ……………….                                                                                                              на………… 
                     …………………… 
                      ученик от 1 клас                                                                                                         ученичка от 1 клас 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                   
                

          Тетрадка 
по БЕЛ-писане                  
за работа в клас 
 /или за домашна 
работа/ 
на ………………. 
ученик от 1 клас 



2.Математика – 5 тетрадки с големи квадратчета-1 за работа в клас и 1 за 
домашна работа 
 
Сборникът се закупува допълнително. 
- Учебник по математика и учебни тетрадки – предоставят се безплатно от 
МОН на 15.09.2015г.;  

3.Учебното помагало по избрания предмет за ЗИП / Задължително избираема 
подготовка/ се закупува допълнително 
4.Околен свят  
- 1 тетрадка с тесни и  широки редове  
5.ФВС /Физическо възпитание и спорт/  
- спортен екип /, анцунг, маратонки или гуменки/.  
6.Изобразително изкуство 
7.Домашен бит и техника  
Забележка: Материалите по изобразително изкуство и домашен бит и техника 
се поставят в плик или чанта и се съхраняват на определеното за целта място в 
класната стая.  
Моля, всички пособия и материали да бъдат НАДПИСАНИ!  
8. Безопасност на движението - допълнително уточняване 
 
  Тефтерче /вид и формат по желание/  
ВАЖНО! На първата страница на тефтерчето да бъдат записани трите имена 
на ученика и класа.  
На втората – дом.телефон и GSM на родителите.  
На 15.09.2015г. ученикът трябва да носи:  
1.Ученическа чанта /раница/  
2.Тефтерче  
3.Шишенце с вода за пиене 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


