
Основно училище „Черноризец Храбър” – Варна 
гр. Варна 9010   ул. „Студентска” 1, п.к.78, тел./факс 052/303 284 

e-mail: ch.hrabar@chernorizets.com; https://www.chernorizets.com 

 

 

 

Списък с препоръчителна литература 

 

За 1. клас: 

Български народни приказки 

Гатанки (по избор) 

Басни (по избор) 

Ран Босилек – приказки 

Георги Райчев – приказки 

Джани Родари – сборникът с приказки „Приказки по телефона“ 

Доналд Бисет – сборникът с приказки „Небивалици“  

Астрид Линдгрен – „Пипи Дългото чорапче“ 

  

За 2. клас: 

Ангел Каралийчев – приказки и разкази  

Емилиян Станев – приказки и разкази 

Езоп – басни 

Лафонтен – басни 

Асен Разцветников – стихотворения 

Ран Босилек – разказите „Патиланско царство“ 

Борис Априлов – „Приключенията на Лиско” 

Карло Колоди – „Приключенията на Пинокио“ 

Джани Родари – „Приключенията на Лукчо“ 

Астрид Линдгрен – „Карлсон, който живее на покрива“ 

Ръдиард Киплинг – „Книга за джунглата“ 

Луис Карол – „Алиса в страната на чудесата“ 

Марк Твен – „Приключенията на Том Сойер“ 
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За 3. клас: 

Ангел Каралийчев – български народни приказки  

Николай Райнов – приказки 

Светослав Минков – приказки 

Емилиян Станев – приказки и разкази 

Петко Славейков – стихотворения 

Иван Вазов – разказът „Апостолът в премеждие“ 

Елин Пелин – „Ян Бибиян“ 

Валери Петров – „Меко казано“  

Георги Данаилов – сборникът с разкази „Деца играят вън“ 

Г. Бюргер – „Веселите приключения на барон Мюнхаузен“ 

Ерих Кестнер – романът „Хвърчащата класна стая“ 

Астрид Линдгрен – романът „Емил от Льонеберя“ 

Памела Травърз – романът „Мери Попинз“ 

   

За 4. клас: 

Български народни приказки 

Български предания и легенди 

Български народни песни 

Приказки на народите 

Елин Пелин – приказки  

Николай Райнов – „Български вълшебни приказки“ 

Лозинка Йорданова – „Българска народна митология“ 

Ангел Каралийчев – сборникът с приказки „Приказен свят“ 

Георги Райчев – сборникът с разкази „Чудното огледало“ 

Сава Попов – „Хитър Петър“ 

Ерих Кестнер – приказки 

Николай Кун – „Старогръцки легенди и митове“ 
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За 5. клас: 

Древногръцки мит за произхода на боговете 

Библейски разказ за началото на света (откъс от „Битие“) 

„Български митове и легенди“: „Господ и дяволът правят света“ 

„Български народни приказки“: „Тримата братя и златната ябълка“ 

„Български народни приказки“: „Златното момиче“ 

„Български народни приказки“: „Троица братя града градяха“ 

Христо Ботев – стихотворението „Хайдути“ 

„52 легенди и митове“: „Легенда за рома“ 

„Ромски, турски, арменски, еврейски приказки“: „Главатарят, който искал да плени 

месечината“ 

Шарл Перо – приказката „Котаракът в чизми“ 

Ханс Кр. Андерсен – приказката „Грозното патенце“ 

Рик Риърдън – романът „Похитителят на мълнии“ 

  

За 6. клас: 

Л. Каравелов – стихотворението „Хубава си, моя горо“ 

Иван Вазов – стихотворението „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ от 

стихосбирката „Поля и гори“ 

Дж. Даръл – романът „Моето семейство и други животни“ 

Eлин Пелин – разказът „Косачи“ 

Иван Вазов – романът „Под игото“ 

Марк Твен – романът „Принцът и просякът“ 

Христо Смирненски – стихотворението „Братчетата на Гаврош“  

Йордан Йовков – разказът „Серафим“ 

Бр. Нушич – романът „Автобиография“ 

Антоан дьо Сент-Екзюпери – романът „Малкият принц“ 
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За 7. клас: 

Добри Чинтулов – стихотворенията „Стани, стани, юнак балкански“ и „Вятър ечи, 

Балкан стене“ 

Христо Ботев – стихотворението „На прощаване“ 

Иван Вазов – повестта „Немили-недраги“, разказът „Една българка“ и одите 

„Опълченците на Шипка“ и „Българският език“ 

Алеко Константинов – пътеписът „До Чикаго и назад” и романът „Бай Ганьо“ 

Пенчо П. Славейков – баладата „Неразделни“ 

Пейо Яворов – стихотворението „Заточеници“ 

Елин Пелин – разказът „По жътва“ 

Йордан Йовков – разказът „По жицата“ 
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