Тетрадки, пособия и помагала за четвърти клас
1.БЕЛ /Български език и литература/-5 тетрадки / 40-60листа/
1 тетрадка за работа в клас /граматика/;
1 тетрадка за работа в клас /четене /;
1 тетрадка за домашна работа /за непосещаващите ПИГ/;
1 тетрадка за ЗИП.
За посещаващите ПИГ е необходима 1 тетрадка /40-60л./
Моля, тетрадките да бъдат облечени и надписани аналогично на тези от трети клас.
-

Сборници, пособия и материали:
- Сборник „ Тренировъчни упражнения и диктовки по БЕЛ ”
авт. М.Цветанова, Е.Сергеева, изд. „ Слово“/само за непосещаващите ПИГ/ –
колективна поръчка – цена 3.50лв.;
Помагало по БЕЛ. Външно оценяване за 4 клас – авт. Ст. Здравкова,д-р Кр. Танева,Т.
Власева, изд. Анубис – цена 4.50лв.
- зелен химикал.

2.Математика – 3 тетрадки /40-60л./
- 1 тетрадка за работа в клас;
- 1 тетрадка за домашна работа/ за непосещаващите ПИГ/;
- 1 тетрадка за ЗИП;
За посещаващите ПИГ е необходима 1 тетрадка /40-60л./.
Тетрадките да бъдат надписани аналогично на тетрадките по Математика от трети клас.
Сборници, пособия и материали:
- Сборник „Задачи по математика за 4 клас”, авт.М.Богданова, К.Никова, изд. „Булвест
2000“ - /само за непосещаващите ПИГ/ - колективна поръчка- цена – 6 лв.;
- Помагало математика за 4 клас. Външно оценяване., авт. Т. Витанов, Р. Димитрова, изд.
Анубис – цена 4.50лв.;
- триъгълник, транспортир, пергел, гума, черни моливи /2бр./, зелен химикал.
3.Човекът и природата
- 1 тетрадка /60л./
4. Човекът и обществото
- 1 тетрадка /60л./
„Тестови задачи за подготовка за външно оценяване след 4 клас, авт. Т. Борисова, Н.
Димитрова, Р. Кушева, М. Максимов, изд. Булвест 2000 – цена 7.50лв.
БДП – „Учебна тетрадка по БДП за 4 клас: На кръстовището“, авт.В. Паунов – колективна
поръчка - цена 3лв.
5.ФВС /Физическо възпитание и спорт/
- спортен екип / тениска, анцунг, маратонки или платненки/.
6.Изобразително изкуство
рисувателен блок или скицник - 2бр.
цветни моливи;
акварелни бои;
темперни бои
четки /тънка, средна, дебела и плоска/;
чашка за вода;
пастели/мазни/;
флумастери;
пластилин;

-

дъска, пластмасов нож;
гланцово блокче;
кърпа /абсорбираща/.

7.Домашен бит и техника
- ножица;
- лепило /сухо и течно/
Забележка1: Материалите по изобразително изкуство и домашен бит и техника да се
поставят в найлонов плик или чанта ,за да се съхраняват на определеното за целта място
в класната стая.
Моля, всички пособия и материали да бъдат НАДПИСАНИ!
8. Музика
- нотна тетрадка
Забележка2: В началото на учебната година се прави и задължителната застраховка: 2 лв.
8.Ученическа книжка /бележник/ + лична карта- необходими са 2бр. снимки
Ученическата книжка да бъде с етикет и найлоново облекло.
ВАЖНО!
 Ученическата книжка да бъде попълнена аналогично на тази от трети клас!
 Да не се изписва номера в клас на ученика, тъй като същият може да претърпи
промяна!
 Да не се изписват имената на преподавателите на стр. 2, преди да Ви уведомим кои ще
са те !
 Да се изпишат учебните предмети на стр.12, по начина и реда от трети клас.
 В личната карта ВСИЧКИ данни, /без подписа на кл. ръководител и директора/
ПОПЪЛВАТ ОТ РОДИТЕЛЯ.
9.Тефтерче /вид и формат по желание/
ВАЖНО! На първата страница на тефтерчето да бъдат записани 3те имена на ученика и класа.
На втората – дом.телефон и GSM на двамата родители.

Средствата за закупуване на сборниците и помагалата в размер на
22лв. за посещаващите ПИГ и 30лв. за тези, които няма да ходят на
занималня, трябва да бъдат внесени до 30 април 2016г. Ако има
ученици, които вече разполагат с някой от сборниците по БЕЛ и
математика, да приспаднат цената им от общата сума и да ги заявят
при внасянето и.

На 15.09.2016г. ученикът трябва да носи:
1.Ученическа чанта /раница/
2.Тефтерче
3.Химикал

4.Талон за проведен профилактичен преглед
Информация за първия учебен ден ще получите от сайта на класа .
Кл.ръководители: Е.Кьосева, А.Иванова, К.Иванова

