
 

Батькам наших нових п'ятикласників, 

щоб вам не довелося купувати робочі матеріали в суєті першого тижня занять, 

колеги домовилися про стандартні матеріали, які ви можете отримати спокійно під час канікул 

бути здатним. Цей список не залежить від того, який вчитель навчає ваша дитина у 5 і 6 класах 

буде навчати. 

Batʹkam nashykh novykh p'yatyklasnykiv, 

shchob vam ne dovelosya kupuvaty robochi materialy v suyeti pershoho tyzhnya zanyatʹ, 

kolehy domovylysya pro standartni materialy, yaki vy mozhete otrymaty spokiyno pid chas kanikul 

buty zdatnym. Tsey spysok ne zalezhytʹ vid toho, yakyy vchytelʹ navchaye vasha dytyna u 5 i 6 klasakh 

bude navchaty. 

 

тема 
 

зошити конверт 
кольоровий 
буклет 
(Oблoмка) 

папку 
колір 

Папка "Різне" 

 
Німецький 
 

1 буклет А4 (№25) 
обшитий кордоном 

блакитний  1 пластикова папка 
формату А4, прозорі широкі 
(прибл. 25–30 мм) сині 
аркуші в лінію з облямівкою 
всередині та зовні, 5-
частинний реєстр 

 
Англійська 
 

1 словник А4 
(№ 54) підкладка, 
три колонки 

жовтий  1 прозора пластикова папка 
з кільцями А4 
широкий (близько 25 - 30 
мм) жовтий 
розшлиновані листи з 
лінією бордюру всередині і 
зовні 

 
Maтeматемaтик 
 

3 зошити А4 (№28) 
картатий з 
облямівкою 
всередині і зовні 

червоний  геометричний трикутник 
1 олівець H 

 
BN 
(Bиoлoгиa) 
 

   1 прозора пластикова папка 
з кільцями А4 
широкий (приблизно 25 - 30 
мм) зелений 
картаті аркуші з 
облямівкою всередині та 
зовні 

 
BN-T 
 
 

  1 світло-
блакитний 
папку 
з картону 

 



 
Географія 
 

1 буклет А4 (№28) 
картатий з 
облямівкою 
всередині і зовні 

коричневий   

 
Музика 
 

   1 прозора пластикова папка 
з кільцями А4 
широкий (прибл. 25 - 30 
мм) білий 
Штатні аркуші А4 
картаті аркуші з 
облямівкою всередині та 
зовні 

 
BMB 
 

  1 білий 
папку 
з картону 

 

 
Релігія  
 

1 буклет А4 (№28) 
картатий з 
облямівкою 
всередині і зовні 

фиолетoвний   

 
TOP 

  1 opaнжeвй 
папку 
з картону 

 

 
спорт 

Спортивний одяг (короткий/довгий), домашнє взуття, плавки/купальнк, 
гель/шампунь для душу, для довгого волосся: 
гумка для волосся 

Бк (pисовaтб)                     
 

1 блокнот для малювання А3, 1 папка А3, коробка для акварелей, щітка для 
волосся (густа і тонка), щітка з ворсом 
(вузький і широкий), ганчірка, клей (рідкий) 

загальний 
 

Зошит для домашнього завдання / річний планувальник (зі школи), авторучка або 
чорнильна ручка з запасними картриджами, олівець 
HB, точилка, дерев'яні кольорові олівці, фломастери, ластик, клей-стик, ножиці, 
лінійка (30 см), маркер 
(овтий) 

 

 

Бажаємо вам і вашим дітям гарного старту в Realschule Dornstetten :D 


