
Списък на учебниците по български език и литература за 

учебната 2020- 2021 година за Европейско училище, Варезе  

 

Уважаеми родители,  

публикуваният списък на необходимите учебници за учебната 

2020/2021 г. е за ваша информация. Учебниците и учебните 

тетрадки са безплатни и вече са заявени в Министерството на 

образованието и науката.  

За всички ученици, които ще бъдат през учебната 2020/2021 

година, е осигурен достъп до електронно четимите учебници.   

 

2 клас 

 

БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК И 
ЛИТЕРАТУРА 

Издателство 
„Просвета-
София“  АД 

Български език, Р. Танкова и колектив 
ISBN 978-954-01-3381-2 

Читанка, Р. Танкова и  колектив   
ISBN 978-954-01-3386-7 

Учебна тетрадка по български език № 1, 
Р. Танкова и колектив. 
ISBN 978-954-01-3382-9 
Учебна тетрадка по български език № 2, 
Р. Танкова ISBN 978-954-01-3383-6 
Учебна тетрадка към читанка, Р. Танкова 
и колектив 
ISBN 978-954-01-3384-3 

 

Допълнителни материали: Тетрадка с широки редове, малък формат – 6 

бр.  

По желание и преценка на родителя могат да бъдат закупени учебни 

помагала за 2 клас и Правописен речник, които ще могат да се използват 

вкъщи при самостоятелната подготовка на ученика.  

  



 

4 клас  

БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК И 
ЛИТЕРАТУРА 

Издателство 
,,Просвета-
София” АД 

Учебник по български език, Р. Танкова и 
колектив, ISBN 978-954-01-3827-5 

Читанка, Р. Танкова и В. Самуилов 
 ISBN-978-954-01-3832-9 

Учебна тетрадка по български език № 1, 
Р. Танкова и колектив 
 ISBN 978-954-01-3829-9 
Учебна тетрадка по български език № 2, 
Р. Танкова и колектив- Пиша, 
преразказвам, съчинявам  
ISBN 978-954-01-3830-5 

Учебна тетрадка към читанката, Р. 
Танкова и колектив  
ISBN 978-954-01-3834-3 

 

Допълнителни материали:   

Тетрадка с широки редове – 3 бр. 

По желание и преценка на родителя могат да бъдат закупени  учебни 

помагала за 4 клас, Тълковен речник, Правописен речник, Синонимен 

речник – необходими при самостоятелната подготовка вкъщи.   

 5 клас 

БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК  

Издателство 
„Просвета 

АзБуки“ ЕООД 

Български език, М. Васева и Т. Велева-
Иванова 
ISBN 978-954-360-081-6 

ЛИТЕРАТУРА Издателство 
„Просвета-
София“ АД 

Литература,  А. Хранова и колектив- 
 ISBN 978-954-01-3186-3 

 

По желание и преценка на родителя могат да бъдат закупени  

допълнителни учебни помагала за 5 клас . 

Преподавател: Д.Мавродиева 

 



 


