
 

Добре дошли в 5. клас! 

Полезна информация  

I. Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година. 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година: 

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна 

24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна 

30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна 

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас 

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година: 04.02.2021 г. – I - XII клас 

Неучебни дни 

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ 

21.05.2021 г. – втори ДЗИ 

25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности 

 

14.06.2021 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици) – край на втори учебен срок 

 

II. Необходими пособия: 

• БЕЛ – 1 тетрадка 60л., малък формат – Литература; 1 тетрадка 60л., малък формат – 

Български език; 1 тетрадка 100л., малък формат – тетрадка по правопис. 

– Правописен речник (Пенка Радева)  

– Синонимен речник (Върбан Вътов) 

• Математика – 1 тетрадка 60/80л. голям формат; учебна тетрадка изд. Просвета плюс 1 и 

2 част, авт. Юлия Нинова, Снежинка Матакиева; блокче с геометрични фигури. 

• Информационни технологии – 1 тетрадка 20/40л., малък формат. 

• История – 1 тетрадка 60л. малък формат, учебна тетрадка изд. Просвета плюс (авт. Ек. 

Михайлова); исторически атлас на изд. Просвета (авт. Мария Босева). 

• География и икономика – 1 тетрадка 60л., малък формат; атлас за 5 клас на изд. Атласи; 

помагало по география на изд. Стандарт (Илонка Цонева). 

• Човекът и природата – 1 тетрадка 60л., малък формат; учебна тетрадка на изд. „Педагог 

6“. 

• Музика – нотна тетрадка. 

• Изобразително изкуство – блок за рисуване А4 с бели листа, боички, цветни моливи, 

молив НВ, молив 2В, акварелни бои, темперни бои, още един блок А3, комплект плоски 

и комплект обли четки, акрилен крафт филц. 

• Технологии и предприемачество – 1 тетрадка 40л., малък формат; учебна тетрадка на 

изд. „Просвета“, чертожни материали.  

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

• Антична култура – 1 тетрадка 40л., малък формат. 

• Западен език – 1 тетрадка 40л., малък формат; 1 тетрадка 60л., малък формат. 

  

  

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ 

„СВЕТИ КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ” 

 



• Латински език – 1 тетрадка 60л., голям формат; тетрадка речник. 

 

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. Талонът може да се 

предостави до един месец след започване на учебната година. 


