
        Септември 2022 начало на учебната година  

    Добре дошли в CP! 

По-долу ще намерите списъка с материали за цялата година. Ще преглеждаме 
списъка по време на всяка ваканция. Моля, надпишете материалите с името на 

детето (етикет /перманентен маркер) 
 

ОБЩО НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ 
1 Папка, подходяща за големи тетрадки или книги (24x32 cm) 
1 Двустранна бяла дъска 19/26 см или 21/31 см, препоръчително Velleda 
1 Гъба за триене на бяла дъска 
1 Кутия носни кърпи 
1 Бутилка за вода с добро качество 
1 Чифт пантофи 
1 Престилка или тениска с дълъг ръкав за възрастни (да се остави в класната стая за рисуване) 
1 Комплект дрехи с името на ученика в случай на непредвидени обстоятелства (да се остави в 

училище) 
Маратонки и спортно облекло, които трябва да се носят в спортните дни и да са адаптирани според сезона  

(графикът се предоставя в началото на учебната година) 
 

РАБОТЕН КОМПЛЕКТ 
1 Обикновен, мек несесер с едно отваряне. Без несесери за индивидуално съхранение на материали. 

2 Моливи HB   

1 Гумичка 

1 Острилка за моливи с възможност за отвор за тънки моливи 

1 20-сантиметрова плоска пластмасова линийка (трябва да се побере в несесера, да не бъде огъваща се или 
метална)  

1 Ножици със заоблени върхове (за ученици с лява ръка използвайте специални ножици) 

1 Лепило стик (внимание с евтините марки, които не винаги залепват добре) 

1 Зелен химикал 

4 Флумастери (син, черен, зелен и червен), препоръчително Velleda 

 

АРТИСТИЧЕН КОМПЛЕКТ 

1 Обикновен, удобен несесер с едно отваряне. Без несесери за индивидуално съхранение на 
материалите  

12 Цветни моливи с добро качество , препоръчително BIC Evolution 

 
 
 



 
РЕЗЕРВНИ МАТЕРИАЛИ (остават в клас през цялата година) 

1 Празна кутия за обувки или мека торбичка с цип (тип торбичка за фризер) 

8 Моливи НВ 

1 20-сантиметрова плоска пластмасова линийка (трябва да се побере в несесера, да не бъде огъваща се или 
метална) 

10 Флумастери (син, черен, зелен и червен), препоръчително Velleda 

4 Гумички 

8 Лепила стик (внимание с евтините марки, които не винаги залепват добре) 

2 Гъби за триене на бяла дъска 

1 Ножици със заоблени върхове (за ученици с лява ръка използвайте специални ножици) 

1 Зелен химикал 

3 Кутии носни кърпи 

Благодаря ви предварително и до скоро! 

Сара 


