International School Uwekind
Материали за
учебната година
Начално училище, 5 и 6 клас

Скъпи родители,

Когато дойде време за подготовка на новата учебна година,
използвайте възможността, докато още е лято и детето Ви е
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във ваканция, да посетите заедно книжарница, за да изберете
чанта, несесер и нови пособия за училище.

За да Ви улесненим, сме приготвили списък с необходимите
материали:

Начално училище, 5 и 6 клас
Всички ученици от 1 до 6 клас трябва да имат две раници - голяма и малка.
Голяма раница - тя се носи в училище в понеделник и се връща обратно вкъщи в петък.
В нея децата трябва да побират учебници и тетрадки, спортен екип и несесер.

Малка раница - постарайте се да подберете удобна малка раничка, с която всеки ден
да изпращате детето си на училище. В малката раничка трябва да има сухи и мокри
кърпички, кутия с две здравословни закуски и шише с вода.

* Помислете за това, че децата често не разпознават вещите си или се случва две деца
да имат еднакви неща. Затова Ви молим да надписвате всичко, включително шишето с
вода и кутията за храна.

Тетрадки - училището осигурява на всички свои ученици отпечатани по наши
изисквания тетрадки, затова не е необходимо да закупувате тетрадки.

Спортен екип - екипът за спорт трябва да стои в училище от понеделник до петък. Той

се носи в голямата раница. За спорта в училище трябва да предвидите две тениски, два
чифта чорапи, анцуг (долнище и горнище) и спортни обувки, предназначени само за
спорт.

Вътрешни обувки - децата от 1 до 5 клас клас ползват вътрешни обувки, когато са в

класната стая. Подходящи са пантофи, кроксове или затворени леки обувки. Имайте
предвид, че чехлите не са добър вариант.

Несесер за лично ползване с цветни моливи и флумастери, острилка с контейнер и
обесопасена ножица. Имайте предвид, че материалите в несесера се изразходват,
затова проверявайте веднъж в месеца какво е състоянието им и при нужда ги
допълвайте.
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Писалки - 3бр и 100 бр сини пълнители за всички ученици от 2-6 клас. 2 от писалките
ще стоят в училище, а едната ще остане за вкъщи. Препоръчваме фирмите Лами,

Пеликан, Шнайдер, Фабер Кастел, които произвеждат ученически писалки, подходящи
за възрастта със съответните пълнители за тях.
Снимки - 4 бр. – паспортен формат, матови
Кутия за съхранение - за да направим класната стая добре организирана, ние ползваме
пластмасови контейнери, в които децата подреждат личните си вещи и тетрадки.

Кутиите на Ikea са много подходящи за тази цел като размер и устойчивост. Можете да
ги намерите тук:

http://www.ikea.bg/childrens-ikea/children-3-7/Small-storage/Boxes-and-baskets/5609
1/80743/
Игри за дъждовни дни и приятни минути с приятели
Ще се радваме ако ни помогнете да създадем кътове за четене и игри в класните стаи

като донесете учебни и логически игри, мемори карти, домино или други подходящи за
класна стая игри.
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