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SÁCH 

 SGK chương trình Việt Nam (theo quy định của Bộ GD&ĐT). 

 SGK chương trình Tiếng Anh Explorer Our World, Writing Kit – Phụ huynh có thể 

đăng kí mua tại trường. Học sinh sẽ nhận giáo trình theo trình độ vào đầu tháng 9. 

VỞ, GIẤY 

 Vở ô li Hồng Hà: 20 quyển - Phụ huynh có thể đăng ký mua vở Vinschool cho con tại 

trường. 

 Vở chép nhạc có dòng kẻ khuông nhạc: 01 quyển. 

 Giấy kiểm tra loại ô li: 05 tập. 

HỘP BÚT, 

BÚT, DỤNG 

CỤ 

(Sử dụng cả 

năm) 

 Hộp không gắn kèm đồ chơi và bảng cửu chương, chú ý dùng loại dễ mở và khi mở 

không có tiếng động: 01 hộp. 

 Bút chì: 02 chiếc. 

 Bút mực, bút chữ A hoặc bút bi: 02 chiếc. 

 Bút nhớ dòng. 

 Bút viết bảng: 02 chiếc 

 Bộ thực hành cắt, khâu thêu. 

 Bộ lắp ghép kỹ thuật lớp 5. 

 Bảng con 2 mặt 

THƯỚC KẺ, 

TẨY, 

COMPA, HỒ 

DÁN 
 

 Thước có độ dài để vừa trong hộp bút, có chia xăng-ti-mét, không gắn kèm đồ chơi và 

bảng cửu chương: 02 chiếc. 

 Com–pa: 01 chiếc. 

 Tẩy: 02 chiếc. 

 Hồ khô: 01 lọ. 

 Kéo học sinh: 01 chiếc. 

FILE LƯU 

(loại mỏng, đục lỗ) 

 01 file lưu tài liệu các môn Tiếng Việt. 

 01 file lưu tài liệu môn Ngoại ngữ.  

 01 file lưu tài liệu, bản nhạc môn Âm nhạc (khổ A4). 
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CẶP SÁCH 
 Không quá to (không dùng ba lô mềm, góc không vuông làm vở quăn góc): 01 cái - 

Phụ huynh học sinh có thể đăng ký mua ba-lô tại trường. 

MÔN MỸ 

THUẬT 

(Dùng ở nhà) 

 Bút chì 3B và 5B: 02 chiếc. 

 Sáp màu 01 hộp. 

 Vở tập vẽ không dòng kẻ khổ A4. 

 Kéo. 

MÔN THỂ 

CHẤT 

 Quần áo thể thao: 01 bộ. – Phụ huynh có thể đăng ký mua thêm tại trường ngoài set 

đồng phục ban đầu. 

 Võ phục Vovinam - Phụ huynh có thể đăng kí mua tại trường. 

 Giầy thể thao. 

ĐỒNG 

PHỤC 

 Học sinh mặc đồng phục theo quy định của nhà trường - Phụ huynh có thể đăng ký mua 

thêm tại trường ngoài set đồng phục ban đầu. 

 Học sinh đi dép có quai hoặc giày bít mũi màu đen - Phụ huynh có thể đăng kí mua tại 

trường. 

ĐỒ DÙNG 

CÁ NHÂN 

KHÁC 

 Học sinh cần đem bình nước cá nhân để lấy nước uống tại các cây nước của trường. 

 Học sinh đem theo khăn mặt (nếu cần), ô hoặc áo mưa (đề phòng khi trời mưa) 

 Học sinh cần mang chăn, gối cá nhân để ngủ trưa tại trường - Phụ huynh có thể đăng 

ký mua thêm tại trường ngoài set đồng phục học phẩm ban đầu. 

 Lưu ý: Tất cả các đồ dùng đều cần dán nhãn và ghi tên. 

 


