Szükséges felszerelés a 4.b dráma osztályban – 2017/2018. tanév
Tisztelt Szülők!
Szeretnénk segítséget nyújtani Önöknek a negyedik osztályban szükséges felszerelések nyári
beszerzéséhez.
Tolltartó







3db (HB- s) hegyes grafitceruza
2 db zöld, 2 db kék, 2 db piros színű ceruza
6 db vékony hegyű, jó minőségű színes ceruza
1 db hegyező (tartályos)
1db kis vonalzó (15 cm )
1 db puha, fehér radír

Füzetek névvel ellátva!







6 db negyedikes vonalazású füzet (kódszáma:21-32)
5 db A/5-ös matematika füzet ( kódszáma: 27-32 )
1 db sima A/5-ös méretű füzet
1 db sima A/4-es méretű füzet
1 db kis alakú kottafüzet
1 db szótárfüzet

Rajz – Technika: Névvel ellátott reklámtáskában





















50 db A/4-es famentes rajzlap
20 db A/3-as famentes rajzlap
1 csomag 20 x 30 cm méretű színes papír
1 csomag 20 x 20 cm Origami papír
1 csomag famentes írólap
2 db krepp-papír: 1 db fehér - és 1 db bármilyen színű
3 db nagy fotókarton: 1 db fekete -1 db piros - és 1 db bármilyen színű
2 db nagy kétoldalas karton: 1 db fekete – és 1 db színes
12 színű vízfesték (Nebuló, Süni, jó minőségű)
6 színű tempera készlet (+2 db fehér)
12 színű zsírkréta, (olajpasztell kréta)
12 színű filctoll készlet
2 db fekete filctoll – és 3 db színes zselés filctoll
3 db ecset (vékony, közepes, vastag)
1 db jó minőségű, éles olló, akinek nincs
2 tubus folyékony ragasztó
ragasztó: 2 db nagy stift, 1db Technokol vagy 1 db Suli Fix
1 db kis kalapács névvel ellátva
1 db hímzőtű
2 gombolyag gyöngyfonal / hímzőfonal/
Testnevelés






Fehér póló (kötelező!)
Piros tornanadrág (kötelező!)
Fehér zokni (kötelező!)
Tornacipő (kötelező! ! !)

Egyéb
- Hátitáska – könnyű, több rekeszes, nem nagyméretű
- Ünneplő ruha: kislány: fehér blúz, fekete szoknya, fekete cipő, kisfiú: fehér ing, fekete

nadrág, fekete cipő
Minden iskolai ünnepélyen,- tanévnyitó, tanévzáró, nemzeti ünnepek, iskolai karácsony,
anyák napja, ballagás, s amikor még ezen felül jelezzük-, az ünneplő ruha kötelező
- Üzenő füzet (kis alakú négyzethálós füzet: az első oldalára a mellékelt adatlapot kitöltve legyenek
szívesek beragasztani.)
- Váltócipő (Bebújós vagy tépőzáras)
- A tankönyvek, füzetek borítása: A könyveket, füzeteket kérjük átlátszó borítóba bekötni , és

névvel – osztállyal ellátni. Minden tankönyvbe és munkafüzetbe rögzített könyvjelzőt is
szeretnénk kérni.
Tisztasági csomag névvel ellátott reklámtáskában : Szeptember – október hónapra:













1 műanyag pohár
1 felakasztható kicsi kéztörlő
2 csomag 100 db-os papír zsebkendő
2 csomag 200 lapos éttermi szalvéta
4 tekercs WC papír
1 tekercs papír kéztörlő
1 folyékony szappan
1 csomag 2 l-es zacskó
1 csomag füles kukás zacskó / Ez nem kötelező, csak aki meg tudja venni./
+ 1 csomag fénymásoló papír
+ 1 csomag boríték

Tankönyvek
Az iskola kapuján, a honlapon, a szerdai ügyeleti napokon tájékozódhatnak a tankönyvek átvételi
időpontjáról.

Első tanítási nap
2017. szeptember 1., 7:30 óra:





ünneplő ruhában gyülekező az osztályteremben
8:00 órakor tanévnyitó ünnepély
utána 1-3. órát tartunk
hozni kell erre a napra: - a névvel ellátott, bekötött tankönyveket
- a bizonyítványt aláírva
- iskolatáskában a fenti listát hiánytalanul
- tízórait innivalóval
- utcai ruhát

A nyár végi találkozásig mindenkinek jó egészséget, jó pihenést és szép nyarat kívánunk!
Tanító nénik: Ildikó néni és Kriszti néni

ÜZENŐ – ADATLAP
- Gyermek neve:……………………………………………….Osztálya:2.b
- Születési adatai (hely és idő):……………………………………………….
- Lakcíme:……………………………………………………………………..
- Otthoni telefonszáma:………………………………………………………
- TAJ száma:………………………
- Az óvodában eltöltött évek száma:…-…………………
- Állampolgársága, anyanyelve:……………………………………………...
- Anya leánykori neve:………………………………………………………
jelenlegi neve:………………………………………………………
- napközben elérhető tel.:……………………………………………………
- címe:……………………………………………………………………….
- Apa neve:………………………………………………………………….
- napközben elérhető tel.:……………………………………………………
- címe:……………………………………………………………………….
- Fontos közlendőim a gyermekről:
allergia/betegség:…………………………………………………………….
gyógyszerérzékenység:………………………………………………………
Gyermek elvitelével kapcsolatos tudnivalók: (mikor jönnek érte,16:00,16:30,17:00-, kik viszik haza, névvel felsorolva, stb.)
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

