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Предлагаме произведенията, части от които се изучават 

през учебната година и произведения, които са подходящи за 

децата и разглеждат близки до техния свят теми и 

проблеми. 

Ако детето Ви посегне към книга, която не е в този списък, не го спирайте. Всяка 

прочетена книга допринася за обогатяването на речника, развитието на 

езиковите умения и споделянето на емоции. 
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6 клас  
Марк Твен


“Принцът и просякът”  

Джералд Даръл


“Моето семейство и други 
животни” 

Антоан дьо Сент-Екзюпери


“Малкият принц” 

Елена Павлова


“Камен и пиратите от 5г” 

Джузепе Феста


“Сянката” 

Юлия Спиридонова - Юлка


“Тина и половина” 
“Графиня Батори” 

Весела Фламбурари


“Мина…” 

Мария Пар


“Вафлено сърце” 
“Вратарката и морето” 

Доминик Демерс


“S.O.S. Нова учителка” 
“Загадъчната 
библиотекарка” 

Тимо Парвела и Бьорн Суртлан


“Кеплер62: Поканата” 

Юлисес Мур


“Вратата на времето” 
(поредица) 

Джонатас Оксиър


“Питър Нимбъл и неговите 
фантастични очи” 

Джон Белеърс


“Мистерията на къщата с 
часовника” 

Дж. К. Роулинг


"Хари Потър" (цялата 
поредица) 

Рик Риърдън


“Пърси Джаксън” 

Лемъни Сникет


"Поредица от злополучия" 

Катрин Патерсън


“Мост към Терабия” 

Джак Чън


"Ще се видим в Космоса" 

Тимоте дьо Фомбел


"Тоби"  

Паул Маар
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"Седмица от съботи" 

Лене Кобербьол 


“Дива вещица” 

Робърт Бийти


“Серафина и черният плащ” 

Анди Лейн


Младият Шерлок Холмс 
(поредица) 

Лоис Лаури 


“Пазителят” 

Джойс Адамсън 


“Лъвицата Елза” 
“Зовът на Пипа” 

Лев Скрягин


“Тайните на морските 
катастрофи” 

Page  of 4 13



7 клас 

О. Хенри


Разкази 

Чарлз Дикенс - по избор

Юлия Спиридонова - Юлка


“Тина и половина” 
“Графиня Батори” 
“Макс: Всичко на макс!” 
“Кронос” 

Сюзън Колинс


“Игрите на глада” 

Вероника Рот 


“Дивергентите” 

Айзък Азимов


“Аз, роботът” 

Майкъл Дж. Съливан


“Хрониките на Ририя” 

Сара Дж. Маас


“Двор от рози и бодли” 

Джули Бъксбаум 
“Кажи ми три неща” 

Джон Грийн


“Вината в нашите звезди” 

Анди Лейн


Младият Шерлок Холмс 
(поредица) 

Клифърд Саймък 


“Резерватът на 
таласъмите” 

Джон Уиндън 


“Чоки” 

Рей Бредбъри - по избор


Тери Прачет - по избор


Карл Сейгън


Братя Мормареви - по избор


Уилям Сароян 


“Мамо, обичам те” 
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8 клас 
О. Хенри - разкази


“50 велики разказвачи” (2 тома)


Юлия Спиридонова - Юлка


“Тина и половина” 
“Графиня Батори” 
“Макс: Всичко на макс!” 
 “Кронос” 

Сюзън Колинс


“Игрите на глада” 

Вероника Рот 


“Дивергентите” 

Айзък Азимов 


“Аз, роботът” 

Стефани Майър


“Скитница” 

Майкъл Дж. Съливан


“Хрониките на Ририя” 

Сара Дж. Маас


“Двор от рози и бодли” 

Джули Бъксбаум


“Кажи ми три неща” 

Джон Грийн


“Вината в нашите звезди” 

Клифърд Саймък 
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“Резерватът на таласъмите” 

Джон Уиндън 


“Чоки” 

Рей Бредбъри - по избор


Тери Прачет - по избор


Карл Сейгън


Братя Мормареви по избор


Морис Дрюон 


“Мемоарите на Зевс” 
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9/10  клас


Разкази 

Дж.Д. Селинджър


“Устата ми хубава, очите ми зелени” 

Уилям Сароян


“Нещо като нож, нещо като цвете, нещо като нищо друго на 
света” 

Скот Фр. Фицджералд 


по избор 

“50 велики разказвачи” - 2 тома


Том Ханкс 


“Рядък модел” 

Романи 

Марк Хадън


“Странна случка с куче през нощта” 

Фредрик Бакман 


“Бьорнстад” 
“Тревожни хора” 

Алън Силитоу 


“Самотният бегач на дълги разстояния” 

Викас Сваруп 


“Беднякът милионер” 
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Кен Фолет 


“Устоите на Земята” 

Михаил Булгаков 


“Майстора и Маргарита” 

Елиф Шафак 


по избор 

Ърнест Хемингуей 


по избор 

Исабел Алиенде 


по избор 

Ерих Мария Ремарк


“Триумфалната арка” 
“На Западния фронт нищо ново” 
“Живот назаем” 

Публицистика, автобиографии и биографии 

Иво Иванов 


“Кривата на щастието” 

Чарлз Чаплин 


“Моята автобиография” 

Георги Марков 


“Задочни репортажи” 

Поезия 

Артур Рембо 

Емили Дикинсън 
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Пол Верлен 

Жак Превер 

А.С. Пушкин 

Димчо Дебелянов 

Павел Матев 

Петя Дубарова  

Калин Донков 

Валери Петров 

Блага Димитрова 

Станка Пенчева 

Пиеси 

Оскар Уайлд по избор


Тенеси Уилямс по избор
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11/12  клас  

Година 1 

Йордан Радичков


“Ноев ковчег“ 

Станислав Стратиев 


"Балкански синдром” 

Емилиян Станев 


"Крадецът на праскови" 

Албер Камю 


"Чумата" 

Тенеси Уилямс


“Трамвай Желание”  

Harper Lee


To Kill a Mockingbird 

F. Scott Fitzgerald


The Great Gatsby 

Стивън Чбоски 


“Предимствата да бъдеш аутсайдер” 

Вероника Рот 


"Дивергенти" 

Нийл Шустърман


„Дъгата на косата“ (поредица) 

Marjane Satrapi


Persepolis 
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Agatha Christie


Evil Under the Sun 

Дж. Д. Селинджър 


“Спасителят в ръжта” 

Джоузеф Конрад 


"Сърцето на мрака" 

Margaret Atwood


The Handmaid’s Tale 

Джордж Оруел


1984 

Натаниел Хоторн 


“Алената буква” 

Халед Хосейни


“Ловецът на хвърчила” 

Габриел Гарсия Маркес


“Хроника на една предизвестена смърт”  

Албер Камю


“Чужденецът” 

Патрик Зюскинд


“Парфюмът” 

Александър Солженицин


“Един ден от живота на Иван Денисович” 

Ф. М. Достоевски


“Престъпление и наказание” 
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Година 2 

Виктор Пасков


“Балада за Георг Хених“  

Димчо Дебелянов


Лирика 

Христо Фотев


Лирика 

Елин Пелин


Разкази 

Йордан Йовков


Разкази 
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