
Мили деца, скъпи родители, 
 
 тук са списъците с материали за следващата учебна година.  Моля, етикетирайте материалите 
с името и фамилията на детето си.  Училището ще получи някои материали, защото отдаваме 
голямо значение на еднаквостта на определени материали (напр. Учебниците).  След като 
знаете какъв тип тетратки учители искат, можете да закупите съответно по следващите 
указания. 
 
 Първата част от списъка с материали засяга всички деца.  Много от тези неща децата ще 
вземат вкъщи преди празниците, за да видят какво друго може да се използва.  По отношение 
на художествените материали, моля, кутиите за боядисване, четките  покрити с боя да бъдат 
почистени.  Ако липсва папка или е счупена, моля ви да я замените с нова и да я маркирате 
отново.  Моля, изпразнете раницата напълно веднъж и я почистете. 
 
 Ще получите информация за специални покупки, които предметните учители биха искали да 
получат през новата учебна година. 

 
Списък с материали 

 
1 Раница 
1 Несесер със следното съдържание: 

 

 Черен молив  дебел, 2 тънки молива 

  Гумичка 

  Острилка за тънки и дебели моливи 

  Цветни Моливи 

  1 Малка линия  
 
Несесер със следното съдържание: 
 

 1 Занаятчийска ножица 

 1 Лепило 

 1 Заместващ молив 

 1 Синя маркираща писалка, изтриваема (дебелина S или F) 
 

   
1 Жълта папка / родителска папка (Лист с формат DIN A4 папка, например като родителски 
писма  от училището). 
 
Определено все още се предлагат: 12 водоустойчиви дебели маркови пастели (напр. Pelikan, 
Stockmar, Faber Castell), 
  
За часовете по изобразително изкуство (ако поискате да се използват съществуващите неща, 
моля просто ги почистете!): 

 

  1 Маркова кутия за боя с водна боя 12 цвята (например Pelikan, Staedtler) 

  1 Пластмасова чашка за вода за стабилен фонтан с мастило 

  1 стартов комплект четки (обикновено 5 четки): 2 четки за четина (дебелина 6 и 10), 3 
четки с коса (Сила 2, 4, 6) 

  1 Стара кърпа 

  1 Стара тениска / риза или престилка за рисуване 

   1  Блок за рисуване с Формат А3 



   1 Лист с формат A4 оцветяващ блок 

   1 Лист с формат A3 папка 
 
  
 
 
За физическо възпитание: 
  

 1 Спортна чанта 

 1 Чифт здрави маратонки с лека подметка (моля, с лепенка за закопчаване , ако детето 
ви не може да завърже връзките на обувките си ) 

 Дрехи за спорт 
  
Други: 

 

 1 Чифт чехли (за предпочитане Gartenclogs ) 

  1 Лесно затваряща се бутилка за пиене (моля, напълнете само с вода, за да сме 
уверени  че имат здравословна закуска) 

  1 Кутия за обяд 

  8 Папки (Schnellhefter)  (Цветове: червено, синьо, зелено, лилаво, черно, розово, 
кафяво, бяло) 

  Широка папка с файлове Din A4 с разделителни листове за дома (сортирани листове за 
дома ) 

                 
  
Клас 2: немски: 
  

 Редица от блокове ,подредени формат A4, Линеен Блок за писане (за клас 2) 

  1 A4 Формат червена обвивка за тетрадка  

  1 А4 Формат оранжева обвивка за тетрадка 
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Математика: 
  

 Тетрадка с формат 15С с квадратчета  

 1 Обвивка за тефтер A4 с тъмно синьо 

  1 Обвивка за тефтер светло син A4 
  
 
Преподавателска дейност: 
  

 Учебна тетрадка A4 карирана, с линии 22 (без ръб) 

 1 Обвивка за тефтер A4  тъмно зелена 
 
 
  
 
 



 
 
 
Клас 3: немски: 
  

 Редица от блокове ,подредени формат A4, Линеен Блок за писане (за клас 3) 

   1 A4 червена обвивка за тефтер 

   1 обвивка за тефтер A4  оранжево 
 
Математика: 
  

 Тетрадка на квадратчета 15C, Din A4  

 1 Обвивка за тефтер A4 тъмно синьо 

 1 Обвивка за тефтер A4 светло синьо 
  
Преподавателска дейност: 
  

  Учебна тетрадка A4 ,с редове 22 (без ръб) 

   1 Обвивка за тефтер A4  тъмно зелено 
  
Клас 4: Немски: 
 

  Линеен Блок за писане формат 17С (важи за клас 4) 

  1 A4 червена обвивка за тефтер 

 1 Обвивка за тефтер A4 оранжево 
 
 Математика: 
  

 Блок с квадратчета формат 15C,  A4  

 1 Обвивка за тефтер A4 тъмно синьо 

  1 Обвивка за тефтер светло синя 
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Преподавателска дейност: 
  

 Учебна тетрадка A4 22 (без ръб) 

  1 корица за тефтер A4  тъмно зелена 
  
Училището прави следното: 
  

  Училището предоставя учебна книга / книга за домашни , така че да е еднаква за 
всички. 

  на немски език, книга за изчисления и справочник 
за математика от  училището. 


