
 

 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

 

Предвид обстановката и предпазване от зараза от COVID 19 в първия 

учебен ден на 15 септември не е препоръчително да се поднасят цветя на 

учителите. Затова желаем да участваме в кампанията „Подари книга вместо 

цветя“. 

Предлагаме на Вашето внимание препоръчителен списък с литература, 

която ще бъде необходима за обучението на децата Ви. Книгите ще бъдат на 

сигурно място в училищната библиотека. 

Участието в кампанията е по желание. 

Изборът е Ваш! 

 

Български народни приказки 

Приказки от Ран Босилек 

Приказки и стихотворения от Елин Пелин 

 Детски стихотворения от Дора Габе, Леда Милева, Елисавета Багряна 

 Български народни пословици, поговорки и гатанки 

Книжки с гатанки за плодове цветя и животни 

Български народни песни 

Приказки от Шарл Перо  

Приказки от Братя Грим 

Андерсенови приказки 

Басни от Лафонтен 

Басни от Езоп 

Старогръцки легенди и митове 

Митове и легенди за произхода на света 

Стихотворения от Иван Вазов 

„Под игото“  от Иван Вазов 

„Моето семейство и други животни“ от Джерълд  Даръл 



„Автобиография“  от  Бранислав Нушич 

„Малкият принц“ от Антоан дьо Сент  Екзюпери 

„Принцът и просякът“  от Марк Твен 

Разкази от Елин Пелин 

Разкази от Иван Вазов 

Разкази от Йордан Йовков 

„Немили – недраги“ от Иван Вазов 

„До Чикаго и назад“  от  Алеко Константинов 

„Илиада“ - Омир 

„Дядо Горио“  от Оноре дьо Балзак 

„Пътешествията на Гъливер“ от  Джонатан Суифт` 

Стихотворения от  Христо Ботев, Пенчо Славейков, Яворов, Димчо Дебелянов, 

 Христо Смирненски, Атанас Далчев, Никола Вапцаров 

Специализирана литература по различни предмети, речници и др. 

„Лакомото мече“ 

„За вас, деца любими“ 

„Приказен свят“ 

„Зайчето Питър“ 

„Хвърчащата класна стая“ 

„Дядовата ръкавичка“ 

„Работна Мецана“ 

„Приказки“ от Ран Босилек 

„Пет приказки“ 

„Патиланско царство“ 

„Български вълшебни приказки“ 

„Приказки“ / Елин Пелин 

„Под игото“/Иван Вазов  

„Железният светилник“/Д. Талев 

„Преспанските камбани“ 

„Илинден“  

„Гласовете ви чувам“  

„Тютюн“/Д. Димов 

„Осъдени души“ 



„Време разделно“/Антон Дончев 

Българска класика за деца 

25 вечни детски романи 

„Пърси Джаксън и боговете на Олимп“ 

Мое детство: „Том Сойер“, „Белия зъб“, „Книга за джунглата“  

„Малкият принц“/Екзюпери 

„Декамерон“/Джовани Бокачо 

Сонети / Уилям Шекспир 

„Ромео и Жулиета“ / Уилям Шекспир 

„Хамлет“/ Уилям Шекспир 

„Мадам Бовари“ / Гюстав Флобер 

Енциклопедии; речници; справочна литература 

 


