
Моля, всички, които не получават писма от мене, да ми пратят e-mail на адрес:  
aljatrojan@gmail.com, за да ви изпращам актуална информация. 

 

Книги – за бъдещите шестокласници 
Задължителни 
Тези книги трябва задължително да бъдат прочетени. 

1  „Българи от старо време“ – автор Любен Каравелов 

2 „Моето семейство и други животни“  – автор  Джералд Даръл 

3 „Градината на боговете“ – автор Джералд Даръл 

4 Разкази от Елин Пелин: 

· „Андрешко“ · „На браздата“ 
· „Напаст божия“ ·  „Огледалото на свети Никифор“ 
·  „Самодивските скали“ · „На оня свят“ 
· „Спасова могила“ · „Печена тиква“ 

5  „Под игото“ – автор Ив. Вазов 

6 „Принцът и просякът“  – автор Марк Твен  

7 Разкази от  Йордан  Йовков: 
· „Грехът на Иван Белин“ (от цикъла „Вечери в Антимовския хан“) 

· „Песента на колелетата“ 

· „По-малката сестра“ (от цикъла „Ако можеха да говорят“) 

· „Серафим“ 

· „Шибил“ (от цикъла „Старопланински легенди“) 

8 „Автобиография“  – автор  Бранислав Нушич 

9 „Аз, роботът“ – по избор 4 разказа от сборника – автор Айзък Азимов 

10 „Гаврош. Козета“ – автор Виктор Юго 

11 „Малкият принц“ – автор Антоан дьо Сент-Екзюпери 

12 „Чичо Томовата колиба“ – автор Хариет Бичър Стоу 

Книги по избор 
Тези книги са по групи – от всяка група трябва да си изберете поне по една книга. 
Айзък Азимов – писател 

· „Стоманените пещери“ ·  „Голото слънце“ · „Краят на вечността“ 
Луси Монтгомъри – автор 
· „Анн от „Зелените покриви“ (това е първата книга от поредицата) 

· „Анн от Авонлий“ · „Анн от къщата на върбите“ · „Анн от „Ингълсайд“ 
Джек Лондон – автор 

· „Белият зъб“ · „Изгряваща зора“ · „Хиляда дузини“ 
Жул Верн – автор 

· „Капитан Немо“ · „Петнайсетгодишният капитан“ · „Тайнственият остров“ 
Агата Кристи – автор 

· Разкази за Еркюл Поаро · „Десет малки негърчета“ · „Убийство в Ориент Експрес“ 
Майн Рид – автор 

· „Оцеола“ · „Конникът без глава“ 
Александър Сергеевич Пушкин – автор 

· „Приказка за Цар Салтан“ · „Рибарят и златната рибка“ · „Приказка за мъртвата царкиня и седемте юнаци“ 



Моля, всички, които не получават писма от мене, да ми пратят e-mail на адрес:  
aljatrojan@gmail.com, за да ви изпращам актуална информация. 

 

Допълнителни 

За четене от добри деца. Можете да почнете оттук. Това са книгите, които вие и вашите родители са 
предложили. Колкото повече книги прочетете от тази група, толкова по-добре. 

1. „Ангелско нашествие“ и „Ангелски свят“ от Сюзън Ий  

2. „Аполон“ от Рик Риърдън 

3. „Бабата бандит“ от Дейвид Уолямс 

4. „Бабо, разкажи ми спомен“ от Ивинела Самуилова 

5. „Белжар“ от Мег Уолицър 

6. „Братята с лъвски сърца“ от Астрид Линдгрен 

7. „Войната на таралежите“ от Братя Мормареви 

8. „Да убиеш присмехулник“ от Харпър Ли  

9. „Деца играят вън“ от Георги Данаилов 

10. „Дивергенти“ от Вероника Рот 

11. „Диви разкази“ от Николай Хайтов 

12. „Дневникът на един Дръндьо“ от Джеф Кини 

13. „Захарното дете“ от Олга Громова 

14. „Истории от света на диска“ от Тери Пратчет 

15. „Лили Чудото“ от Книстер 

16. „Лорна Дун“ от Ричард Блакмор 

17. „Маншон, полуобувка и мъхеста брада“ от Ено Рауд 

18. „Мери Попинз“ от Памела Травърз 

19. „Незнайко в Слънчевия град“ от Николай Носов 

20. „Огнените диаманти“ от Фъргюс Крейн 

21. „Островът на съкровищата“ от Робърт Луис Стивънсън 

22. „Приказка без край“ от Михаел Енде 

23. „Проклятие за мрак и самота“ от Бриджит Кемерер 

24. „Робинзон Крузо“ от Даниел Дефо 

25. „Семейство Тъпашки“ от Роалд Дал 

26. „Тайната градина“ от Франсис Бърнет 

27. „Фаталната запетайка“ от Максим Асенов 

28. „Харун и морето от приказки“ от Салман Рушди 

29. „Хитър Петър“ 

30. „Шекспирови пиеси, преразказани за деца“ от Чарлз и Мери Лам 

31. „Щастливият принц“ от Оскар Уайлд 

За най-упоритите читатели, които вече четат повече от възрастните 
1. „Граф Монте Кристо“ от Александър Дюма 

2. „Синовете на великата мечка“ от Лизелоте Велскопф-Хенрих 

3. „Том Сойер“ от Марк Твен 

4. „Тримата мускетари от Александър Дюма 

5. „Хари Потър“ от Дж. К. Роулинг (книги от поредицата) 

6. „Хъкълбери Фин“ от Марк Твен 
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