
                              ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ", СЕЛО ЛЕСНОВО, ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 

                   ул. "Осма" № 2, тел.: 07155/2373, e-mail: lesnovo_ou@abv.bg 

Списък със задължителните книги за лятото 
 

Почти е лято! Време за безгрижни разходки, слънчеви дни с приятели (знаеш, 2 метра 

разстояние) и… четене на задължителните книги за ваканцията. Но не бързай да се отегчаваш или 

плашиш от думата „задължителни“. Голяма част от книгите могат истински да те заинтригуват и да 

направят лятото ти поне малко по-цветно и вълнуващо. 

Тъй като за някои класове всеки преподавател сам определя кои книги да даде на 

учениците си, в твоя списък може да има някои разлики с този по-долу.  
 

За 1 клас: 

Български народни приказки 
Ран Босилек – Приказки  
Джани Родари – „Приказки по телефона“ 
Гатанки (по избор) 
Басни (по избор ) 
Доналд Бисет – „Небивалици“ 
Георги Райчев – Приказки 
Астрид Линдгрен – „Пипи Дългото чорапче“ 
  
За 2 клас: 

Приказки и разкази – Ангел Каралийчев  
Приказки и разкази – Емилиян Станев  
Стихотворения – Асен Разцветников  
„Патиланско царство” – Ран Босилек  
„Приключенията на Лиско” – Борис Априлов  
 Басни – Езоп  
 Басни – Лафонтен  
„Приключенията на Пинокио“ – Карло Колоди  
„Приключенията на Лукчо“ – Джани Родари  
„Карлсон, който живее на покрива“ – Астрид Линдгрен  
„Книга за джунглата“ – Ръдиард Киплинг  
„Алиса в страната на чудесата“ –Луис Карол  
„Приключенията на Том Сойер“ – Марк Твен 
  
За 3 клас: 

Стихотворения – Петко Славейков  
„Апостолът в премеждие“ – Иван Вазов  
„Ян Бибиян“ – Елин Пелин  
Приказки – Николай Райнов  
Приказки – Светослав Минков  
Приказки и разкази – Емилиян Станев  
Български народни приказки – Ангел Каралийчев  
„Меко казано“ – Валери Петров  

mailto:lesnovo_ou@abv.bg
https://ucha.se/watch/5934/petko-r-slaveykov-zhiznen-i-tvorcheski-pat
https://ucha.se/watch/6946/ivan-vazov-zhiteyski-i-tvorcheski-pat
https://ucha.se/watch/6571/elin-pelin-zhiznen-i-tvorcheski-pat--


„Деца играят вън“ – Георги Данаилов  
„Веселите приключения на барон Мюнхаузен“ – Г. Бюргер  
„Хвърчащата класна стая“ – Ерих Кестнер  
„Емил от Льонеберя“ – Астрид Линдгрен  
„Мери Попинз“ – Памела Травърз 
  
За 4 клас: 

Български народни приказки 
Приказки на народите 
„Хитър Петър“ – Сава Попов 
Приказки – Елин Пелин 
Български вълшебни приказки – Николай Райнов 
„Приказен свят“ – Ангел Каралийчев 
„Чудното огледало“ – Георги Райчев 
Приказки – Ерих Кестнер 
Старогръцки легенди и митове – Николай Кун 
Българска народна митология – Лозинка Йорданова 
Български предания и легенди 
Български народни песни 
  
За 5 клас: 

Древногръцки мит за произхода на боговете 
Библейски разказ за Началото на света (откъс от„Битие”) 
„Господ и дяволът правят света“ 
„Тримата братя и златната ябълка“ 
„Златното момиче“ 
„Троица братя града градяха“ 
„Хайдути“ – Христо Ботев 
„Легенда за рома“ 
„Главатарят, който искал да плени месечината“ 
„Котаракът в чизми“ – Шарл Перо 
„Грозното патенце“ –  Ханс Кр. Андерсен 
„Похитителят на мълнии“ –  Рик Риърдън 
  
За 6  клас: 

„Хубава си, моя горо“ – Л. Каравелов 
„Отечество любезно, как хубаво си ти!“ – Иван Вазов 
„Моето семейство и други животни“ – Дж. Даръл 
„Косачи“ – Eлин Пелин 
„Под игото“ – Иван Вазов 
„Принцът и просякът“ – Марк Твен 
„Братчетата на Гаврош“ – Христо Смирненски 
„Серафим“ – Йордан Йовков 
„Автобиография“ – Бр. Нушич 
„Малкият принц“ – Екзюпери 
  
За 7 клас: 

„Стани, стани, юнак балкански“, „Вятър ечи, Балкан стене“  – Добри Чинтулов 
„На прощаване“ – Христо Ботев 

https://ucha.se/watch/6571/elin-pelin-zhiznen-i-tvorcheski-pat--
https://ucha.se/watch/6058/drevnogratski-mit-za-proizhoda-na-bogovete?abtest=1
https://ucha.se/watch/6082/bibleyski-razkaz-za-nachaloto-na-sveta?abtest=1
https://ucha.se/watch/6305/analiz-na-legendata-gospod-i-diavolat-praviat-sveta?abtest=1
https://ucha.se/watch/4835/trimata-bratya-i-zlatnata-yabalka-model-na-valshebna-prikazka?abtest=1
https://ucha.se/watch/6304/prikazkata-zlatnoto-momiche-prerazkazana-ot-angel-karaliychev?abtest=1
https://ucha.se/watch/6213/analiz-na-pesenta-troitsa-bratia-grada-gradiaha-angel-karaliychev?abtest=1
https://ucha.se/watch/6275/hristo-botev-i-stihotvorenieto-hayduti?abtest=1
https://ucha.se/watch/6292/analiz-na-legenda-za-roma-mihail-georgiev?abtest=1
https://ucha.se/watch/6316/glavatariat-koyto-iskal-da-pleni-mesechinata?abtest=1
https://ucha.se/watch/4932/kotarakat-v-chizmi-analiz?abtest=1
https://ucha.se/watch/6341/prikazkata-groznoto-patentse-hans-kristian-andersen?abtest=1
https://ucha.se/watch/6333/pohititeliat-na-malnii-rik-riardan?abtest=1
https://ucha.se/watch/6476/analiz-na-stihotvorenieto-hubava-si-moia-goro-lyuben-karavelov?abtest=1
https://ucha.se/watch/6772/analiz-na-stihotvorenieto-otechestvo-lyubezno-kak-hubavo-si-ti--ivan-vazov?abtest=1
https://ucha.se/watch/6481/tvorcheska-istoria-i-syuzhet-na-knigata-moeto-semeystvo-i-drugi-zhivotni-dzherald-daral?abtest=1
https://ucha.se/watch/4435/kosachi-elin-pelin?abtest=1
https://ucha.se/watch/6975/glavata-predstavlenieto-ot-romana-pod-igoto-ivan-vazov?abtest=1
https://ucha.se/watch/4560/printsat-i-prosyakat-syuzhet-kompozitsiya-literaturni-pohvati-mark-tven?abtest=1
https://ucha.se/watch/4440/bratchetata-na-gavrosh-temi-geroi-kompozitsiyahristo-smirnenski?abtest=1
https://ucha.se/watch/4420/-serafim----yordan-yovkov?abtest=1
https://ucha.se/watch/4517/avtobiografiya-zhanr-syuzhet-pohvati-branislav-nushich?abtest=1
https://ucha.se/watch/4339/malkiyat-prints---antoan-dyo-sent-ekzyuperi?abtest=1
https://ucha.se/watch/7867/analiz-na-stihotvorenieto-stani-stani-yunak-balkanski-dobri-chintulov
https://ucha.se/watch/7972/analiz-na-stihotvorenieto-viatar-echi-balkan-stene-dobri-chintulov
https://ucha.se/watch/8055/osnovni-motivi-v-stihotvorenieto-na-proshtavane-v-1868-g?abtest=1


„Немили-недраги“, „Една българка“, „Опълченците на Шипка“, „Българският език“ – Иван 

Вазов 
„До Чикаго и назад”, „Бай Ганьо“ – Алеко Константинов 
„Неразделни“ – Пенчо П. Славейков 
„Заточеници“ – Пейо Яворов 
„По жътва“ –  Елин Пелин 
„По жицата“ – Йордан Йовков 
  
За 8 клас: 

„Илиада“ – Омир  
„Любов“ – Сафо 
„Антигона“ – Софокъл 
  Библия 
„Пространно житие на Константин – Кирил“ 
„Азбучна молитва“ – Константин Преславски 
„За буквите“ – Черноризец Храбър 
„Декамерон“ – Джовани Бокачо 
„Дон Кихот“ – Мигел де Сервантес 
„Хамлет“; сонети – Уилям Шекспир 
  
 

https://ucha.se/watch/4094/hashovete-v----nemili-nedragi---?abtest=1
https://ucha.se/watch/3912/-edna-balgarka----zhanr-kompozitsiya-syuzhet?abtest=1
https://ucha.se/watch/4230/opalchentsite-na-shipka?abtest=1
https://ucha.se/watch/8242/nay-vazhnoto-za-odata-balgarskiat-ezik-ivan-vazov?abtest=1
https://ucha.se/watch/4279/---do-chikago-i-nazad---?abtest=1
https://ucha.se/watch/8719/vsichko-vazhno-za-bay-ganyo-patuva-aleko-konstantinov?abtest=1
https://ucha.se/watch/4418/---nerazdelni----na-pencho-slaveykov?abtest=1
https://ucha.se/watch/4391/---zatochenitsi----na-p-k-yavorov?abtest=1
https://ucha.se/watch/4231/-po-zhatva----elin-pelin?abtest=1
https://ucha.se/watch/4274/-po-zhitsata----yordan-yovkov?abtest=1
https://ucha.se/watch/6943/tvorcheska-istoria-na-poemata-iliada-omir?abtest=1
https://ucha.se/watch/7290/safo-stihotvorenieto-lyubov?abtest=1
https://ucha.se/watch/7135/analiz-na-tragediata-antigona-sofokal?abtest=1
https://ucha.se/watch/6507/moysey-izhod-ot-robstvoto-?abtest=1
https://ucha.se/watch/6652/analiz-na----prostranno-zhitie-na-konstantin-kiril----kliment-ohridski?abtest=1
https://ucha.se/watch/6299/analiz-na-azbuchna-molitva-konstantin-preslavski?abtest=1
https://ucha.se/watch/6300/analiz-na-za-bukvite-chernorizets-hrabar?abtest=1
https://ucha.se/watch/5368/-dekameron--tvorcheska-istoriya-dzhovani-bokacho?abtest=1
https://ucha.se/watch/5365/-don-kihot--tvorcheska-istoriya-i-syuzhet?abtest=1
https://ucha.se/watch/5270/-hamlet--tvorcheska-istoriya-i-osnovni-problemi?abtest=1
https://ucha.se/watch/7269/vsichko-vazhno-za-sonetite-na-shekspir?abtest=1

