Matériel à fournir par la famille :
Шкільне приладдя, яке має бути у учня
Merci de marquer tout le matériel au nom de l'enfant.
Прохання підписати усі предмети іменем дитини.
Nombre
Détail
кількість
деталі
trousse simple de type poche souple, pas de
trousse avec rangement individuel du matériel
простий пенал-сумочка для кожного учня

TROUSSE DE TRAVAIL
ШКІЛЬНИЙ ПЕНАЛ
stylo bleu
синя ручка

1

stylo vert
зелена ручка

1

crayon de bois
дерев’яний олівець

1

crayon HB de BONNE QUALITE
олівець НВ ГАРНОЇ ЯКОСТІ

1

avec réservoir et de petite taille
з резервуаром маленького розміру

taille crayon
чинка
gomme
гумка

1

règle graduée plate
лінійка з мітками пласка

1

сiseaux
ножиці

1

baton de colle
клеящий карандаш

1

trousse de type poche souple, pas de trousse
avec rangement individuel du matériel
пенал-сумочка (не пенал з окремими
відділеннями)

TROUSSE DE COULEURS
ПЕНАЛ ДЛЯ КОЛЬОРОВИХ ОЛІВЦІВ
crayons de couleur
кольорові олівці
feutres
фломастери

12

de BONNE QUALITE
ГАРНОЇ ЯКОСТІ

12

de BONNE QUALITE
ГАРНОЇ ЯКОСТІ

SAC DE RESERVE
СУМКА ДЛЯ ЗАПАСНОГО ПРИЛАДДЯ
crayons de bois

дерев’яний олівець
stylos bille bleu
сині кулькові ручки
stylos bille vert
зелені кулькові ручки
Gommes
гумки
feutres velleda
фломастери для дошки

de 15cm, qui doit tenir dans la trousse, qui ne
doit pas être en métal
довжина 15 см, має вміщатися у пенал, не
металева
à bouts ronds
з круглими кінцями
attention aux marques à bas prix qui ne collent
pas toujours bien !
іноді клей недорогих марок погано клеїть!

5

petite trousse souple ou sachet de congélation
épais avec glissière
маленька сумочка, або пакет для
заморожування з застібкою
crayon HB de BONNE QUALITE
ОЛІВЕЦЬ ГАРНОЇ ЯКОСТІ

4
2
4
6

batons de colle
клей олівець

6

ardoise velleda blanche bonne qualité
format A4
біла дошка velleda гарної якості
(розмір А4)

1

attention aux marques à bas prix qui ne
collent pas toujours bien !
іноді клей недорогих марок погано клеїть!

effacette d'ardoise
ганчірочка для дошки

1

CARTABLE
РЮКЗАК

1

CALCULATRICE
КАЛЬКУЛЯТОР
TABLIER
ФАРТУХ

1

TENUE DE SPORT
СПОРТИВНА ФОРМА

1

Petite
маленька
adapté pour les grands cahiers, solide, à
porter sur le dos
рюкзак має вміщати зошити великих
розмірів, тверді стінки, щоб можна було
носити на спині
très simple et petite
простий і маленький
pour la peinture, manches longues
для уроків малювання з довгими рукавами
baskets, short/pantalon (à adapter selon la
saison), t-shirt, pull de sport
кросівки, шорти/штани (відповідно до
погоди), футболка, спортивна кофта

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

