2019/2020-as tanévben szükséges felszerelések
4.a

Magyar:
3 db vonalas füzet 21-32 (4. osztályos)
1 db vonalas füzet 12-32 (3. osztályos) - van az iskolában
2 db nagy sima füzet A/4 - nyelvtan ill. olvasás
1 db jó minőségű stift ragasztó
Matematika:
2 db négyzetrácsos füzet
1 db nagy sima füzet A/4
körző (biztonságos csomagolásban – külön kis dobozban)
Doboz: iskolában van
Környezet:
1 db nagy sima füzet - a tavalyi folytatható
Ének:
1 db hangjegy füzet
Testnevelés:
Piros rövid nadrág, fehér póló, fehér zokni, sportcipő (melegítő)
Hosszú hajú lányoknak hajgumi!
Rajz, technika:
Dobozban tárolva:
30 db A/4-es famentes rajzlap (dipa),
10 db A/3-as famentes rajzlap(dipa),
2B-s és 3B-s ceruza, puha radír
színes ceruza készlet
filctoll készlet
1db fekete tűfilc
jó minőségű vízfesték (jó a tavalyi) sünis , Adel, Giotto vagy Pelikán stb.
temperakészlet+2 fehér
3 féle vastagságú ecset,
puha rongy, vizes tál,
olaj pasztell kréta készlet - Adel, Faber Castell vagy egyéb jó minőségű (jó a tavalyi)
kis darab szivacs
1db ragasztó stift, 1 db Technokol
papírvágó olló
1 db vonalas füzet üzenőnek (1.oldalán az adatokkal: gyermek neve, születési helye, ideje, lakcím,
TAJ szám, szülők neve, elérhetősége – telefonszáma, egyéb közölnivalók – pl. gyógyszerérzékenység,
ételallergia, kivel mehet haza a gyermek és mikor)
1 db leckefüzet

Tolltartóban: min. 3 db HB-s ceruza, 2 db 2B-s ceruza, 1 db H-s ceruza, 1-1 piros, kék ,zöld vékony
ceruza, színes ceruzák (legalább 6 különböző szín), radír, tartályos hegyező, kis vonalzó , 1 db
szövegkiemelő, 1 db jó minőségű kék golyóstoll
könyvjelzők - lehetőleg a könyvekbe rögzítve, órarend
váltócipő (már az 1. naptól kérem!)
felakasztható kis törülköző (névvel vagy monogrammal)
felakasztható textil zsákban : műanyag pohár, (fogkefe, fogkrém), fésű - ez van, akinek az iskolában
maradt
havonta 1 csomag szalvéta (ha lehet, éttermi) 1 csomag 100-as papír zsebkendő,
(WC papír,folyékony szappan egyenlőre nem kell, mert maradt)
váltó ruha és alsó (szekrényben tárolva)
tízóraihoz, uzsonnához doboz
1 csomag /tekercs tízórais zacskó
Ünnepélyekre: fekete szoknya ill. nadrág, fehér blúz ill. ing
Nevet szíveskedjenek mindenre ráírni! Kérjük, hogy minden könyvre és füzetre tegyenek átlátszó
borítót!
Füzetcsomagot év elején az Önkormányzattól fognak kapni, ezért a füzetek megvételével addig
várjanak, utána ráérnek majd az esetlegesen hiányzó füzeteket megvenni. (Valószínű, hogy csak nagy
simákat - /A4 - kell venni.
Első tanítási napra kérjük, hogy feltétlenül hozzák el a következőket:
- üzenő füzet
- tolltartó
- bizonyítvány
- tisztasági csomag, törülköző
- váltócipő
A tankönyvek osztása aug. 27-28-án lesz 7.30-tól 17 óráig.

Kellemes nyarat, jó pihenést kívánok!

Köszönettel: Andi néni

