
 

Добре дошли в 8. клас! 

Полезна информация  

I. Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:  

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. есенна  

24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. коледна  

01.02.2022 г. междусрочна  

01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас  

07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. пролетна за XII клас 

 

Неучебни дни 

18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ 

20.05.2022 г. – втори ДЗИ 

25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности 

14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас 

16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас 

Начало на втория учебен срок: 02.02.2022 г. 

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година: 

30.06.2022 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици) 

 

II. Необходими пособия. 

• БЕЛ – учебници и христоматия на изд. „БГ Учебник“; работни листове по БЕЛ на изд. 

„БГ Учебник“; Правила, задачи и тестове по български език за 8. клас на изд. 

„Калоянов“, Д. Кънева;  

• Латински език – „Латински език за начинаещи, част 1“, И. Атанасова и Л. Йорданова, 

изд. Планета 3; 2 тетрадки (80 л.), тетрадка-речник; 

• Западен език: 

- Френски език – ECHO junior A1, изд. CLE international – учебник и учебна тетрадка. 

- Немски език – Menschen, Hueber Verlag, Stufe A1 – учебник и учебна тетрадка. 

- Испански език – Nuevo Espanol en marcha - ниво 1 (A1): Учебник по испански език + 

CD 1 edicion 

• Математика – учебник на изд. „Архимед“ (Паскалева, Алашка и др.); книга за ученика 

на изд. „Архимед“ (Паскалева, Алашка);  

• География и икономика – учебник и атлас на изд. „Просвета 1945“; 

• Философия – учебник на изд. „Анубис“, авт. Л. Андреева, Р. Найденова, И. Колев; 

• Химия и ООС – учебник на изд. „Просвета 1945“; 

• Биология и ЗО –  учебник на изд. „Педагог 6“; 

• Физика и астрономия – учебник на изд. „Булвест 2000“ (Максим Максимов) 8 клас + 

учебна тетрадка; 

  

  

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ 

„СВЕТИ КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ” 

 



• Изобразително изкуство – изд. „Просвета 1945“ с колектив: П. Цанев, Р. Карапантева; 

• Музика – изд. „Просвета 1945“; 

• ФВС – спортен екип, тениска с къс ръкав, гуменки. 

 

III. Училищна документация. 

• До 25 септември – събрани в класовете декларации за спазване на Правилника на 

училището, етичния кодекс и за запазване на училищното имущество.  

• До 15 октомври – Трябва да бъде донесен в училище талонът за здравословното и 

имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година, т. 

нар. картон или лична здравна профилактична карта. Това може да направи както 

родителят, така и общопрактикуващият лекар - по служебен път.  

 

 


