ОУ „ Любен Каравелов”, гр. Попово, обл. Търговище
ул. „ Цар Освободител”№ 17, тел.: 4-27-74, 4-60-42
Уважаеми родители,
За ефективното провеждане на всеки учебен час е необходимо ученикът да е обезпечен със
задължителните за целта учебници, учебни тетрадки, тетрадки за работа в клас,домашни и
контролни работи, сборници, чертожни инструменти и др. Те са както следва:

БЕЛ /Български език и литература/- 6 тетрадки с тесни и широки редове
- 2 тетрадки за работа в клас;
- 2 тетрадки за домашна работа;
- 1 тетрадка за контролни работи;
- 1 тетрадка по ЗИП;
Тетрадките да бъдат облечени с найлоново облекло и надписани както следва:
Тетрадка
по Български език
за работа в клас
на.........................
уч.от I.. клас

Тетрадка
по Български език
за домашна работа
на........................
уч.от I.. клас

Тетрадка
по Български език-ЗИП
за работа в клас
на.........................
уч.от I.. клас

Тетрадка
по Български език
за контролни работи
на........................
уч.от I.. клас

За посещаващите ПИГ са необходими 2 тетрадки с тесни и широки редове , надписани така:
Тетрадка
по Български език
за самоподготовка
на.......................
уч. от I..клас
Забележка: Буквата на съответната паралелка ще нанесете, след като разберете в кой от трите класа
/а,б или в/ ще се обучава Вашето дете.
Сборници, пособия и материали по БЕЛ:
- Буквар, читанка, учебни тетрадки /1,2 и 3/- предоставени безплатно от МОМН на 16.09.;
- 10 червени и 10 сини квадратчета с размер 3см/3см за подреждане на звукови модели,
поставени в надписан с името на ученика плик;
- цветни моливи, пастели и флумастери,зелен химикал;
- Сборник „Тренировъчни упражнения и диктовки по български език 1 клас“, изд.Слово,
авт.М.Цветанова, Е.Сергеева, М.Стефанова
Забележка: Сборниците по БЕЛ и Математика и учебните помагала по ЗИП се заплащат от
родителите, но се прави колективна поръчка от учителите в съответните издателства в
началото на м.септември .

Математика – 6 тетрадки с малки квадратчета
-

2 тетрадки за работа в клас;
2 тетрадки за домашна работа;
1 тетрадка за контролни работи;
1 тетрадка по ЗИП.

За посещаващите ПИГ са необходими 2 тетрадки с малки квадратчета.
Тетрадките да бъдат надписани аналогично на тетрадките по БЕЛ и облечени по същия
начин.
Сборници, пособия и материали по математика:
- Учебник по математика, учебни тетрадки /1,2, и 3/- предоставени безплатно от МОМН
- триъгълник, гума, черни моливи /2бр./
- Сборник „Задачи по математика за 1 клас“, изд.Булвест 2000, авт.М.Богданова,
К.Никова, Н.Димитрова
- „Учебно помагало по математика за 1 клас - избираема подготовка“, изд.Булвест 2000,
авт.М.Богданова, К.Никова, Н.Димитрова

ФВС /Физическо възпитание и спорт/
- спортен екип / тениска, анцуг, маратонки или платненки/, който се съхранява в
определеното за целта място в класната стая.
Изобразително изкуство
рисувателен блок или скицник / №3/- 2бр.;
цветни моливи;
бои/акварелни /;
четки /тънка, средна, дебела и плоска/;
чашка за вода;
пастели/мазни/;
флумастери;
пластилин;
дъска, пластмасов нож;
гланцово блокче;
кърпа /абсорбираща/.
Домашен бит и техника
- ножица;
- лепило /сухо и течно/.
Забележка: Материалите по изобразително изкуство и домашен бит и техника се
поставят в найлонов плик или чанта и се съхраняват на определеното за целта място в
класната стая.
Всички пособия и материали трябва да бъдат НАДПИСАНИ!
Тефтерче /вид и формат по желание/ - за връзка между учител и родител
На първата страничка на тефтерчето да бъде записано името на детето и телефонните
номера на родителите.

