
Classe de CE2 
Matériel à fournir par la famille - Шкільне приладдя, яким забезпечує сім’я 

Merci de tout marquer au nom de l'enfant - Прохання підписати усі предмети іменем дитини 
Trousse de travail 
 Шкільний пенал 

1 
Trousse simple de type poche souple, pas de trousse avec rangement individuel du matériel 
Простий пенал-сумочка, без індивідуальних відділів для предметів 

Stylo bille bleu 
Синя кулькова ручка 

1 
 

Stylo bille noir 
Чорна кулькова ручка 

1 
 

Stylo bille vert 
Зелена кулькова ручка 

1 
 

Stylo bille rouge 
Червона кулькова ручка 

1 
 

Сrayon à papier ou porte-mine 
Графітовий олівець або механічний 
олівець 

1 
 

Taille crayon 
Чинка 

1 
Avec réservoir de petite taille et de bonne qualité 
Маленька, з резервуаром для сміття, гарної якості 

Gomme 
Гумка 

1 
 

Règle graduée 
Лінійка 20 або 30 см 

1 
 

Gros bâton de colle 
Великий клей-олівець 

4 
Ne pas acheter de colle liquide 
Не купуйте рідкий клей 

Une calculatrice 
Калькулятор 

1 
 

Une équerre 
Косинець 

1 
 

Un compas 
Циркуль 

1 
 

Un surligneur fluo 
Текстовий маркер 

1 
 

Une ardoise blanche  et un (vieux) chiffon 
Маркерна дошка-планшет і ганчірочка   
для стирання 

 

      1 

 

Сrayons de couleur de bonne qualité 
Кольорові олівці гарної якості 

12 
 

Feutres de bonne qualité 
Фломастери гарної якості 

12 
 

Feutres velleda 
Фломастери для дошки 

4 
 

Boite de mouchoirs 
Коробка носових хустинок 4 

Qui seront mises en commun avec celles des autres élèves, pour en avoir toute l’année à 
disposition 

Un agenda scolaire 
Записничок 

1 
 

 Merci de marquer tout le matériel au nom de l’enfant (étiquette + scotch ou feutre indélébile). 
 Прохання підписати усі предмети іменем дитини (наклейка + скотч або напис перманентним фломастером). 

Le matériel de l’année précédente peut très bien resservir et il est souhaitable d’éviter les gadgets (feutres parfumés, 
taille-crayons lumineux, etc) 
Можна використовувати приладдя за минулий рік, а також прохання не купувати нестандартні речі: парфумовані 
фломастери, чинки, що світяться і т.п. 

 


