Tisztelt 4.a-s Szülők !
A következő eszközökre, felszerelésekre lenne szükségünk 2020. szeptemberében!
Tolltartó
-4db tűhegyes HB vagy 2B-s grafitceruza, vagy rotring ceruza , 2B-s póthegy / Ronring esetén 2db
grafitceruzát azért kérek!/
-1-1 db vékony piros, kék és zöld színesceruza
-Radírozható kék golyóstoll, vagy jó minőségű golyóstoll
-1-1 db kék, piros, zöld olcsóbb golyóstoll
-radír, hegyező, rövid pici vonalzó
-1db szövegkiemelő / A színe nem megkötött./
Magyar nyelv és irodalom
-6db vonalas füzet SZÁMA: 21-32 / Nem kell még a zöld javítósort behúzni!!! Olvasás, Nyelvtan,
Fogalmazás, Olvasónapló ,Röpdolgozat .A 3. osztályos Fogalmazás füzet lesz 4. osztályban a Piszkozat
füzet. Kérem ezt eltenni!!!/ ezekből 1 db legyen az ÜZENŐ FÜZET, az első oldalon a szokásos
adatokkal.
Matematika
-3db matematika füzet
-1db sima geometria füzet SZÁMA: 80-32
-1 db 30 cm vonalzó, 2db háromszög vonalzó, 1 db papír szögmérő, /Ezt én veszem meg, hogy
mindenkinek egyforma legyen!!!/ , 1db körző /Ezt nem kell beküldeni, csak akkor ha kérem! A
tolltartóba se kerüljön be!!!/
-2db papír sorvezető –láttam már újabban olyan műanyag füzetalátétet, aminek az egyik oldala így
volt bevonalazva, az is jó!
Angol vagy Német nyelv
-3db vonalas füzet SZÁMA: 21-32 / Órai , Házi feladat, Röpdolgozat füzet /
-1db szótárfüzet SZÁMA:31-32
Környezetismeret
-1db 80-32 –es számú sima füzet
Etika-Hittan
- Etika füzet SZÁMA: 21-32
-Hittanosoknak füzet SZÁMA: 21-32
Ének
-Hangjegy füzet SZÁMA: 36-16
Rajz

-20 db A 3-as félfamentes rajzlap
-12 színű vízfesték / Ne legyen kínai!/ Jó a tavalyi!
-12 színű olajpasztel zsírkréta, legyen benne fehér szín is / Ne legyen kínai!/
-12 színű színesceruza, legyen benne fehér szín is/ Ne legyen kínai!/
-ecsetek: 10-es,6-os 2-es számú
-tempera : 2 db fehér, 1-1 db sárga, piros, kék és fekete szín /Ne legyen kínai!/
-4 vagy 5 B-s grafitceruza /Ez ne kerüljön a tolltartóba!/ Jó a tavalyi!
-nejlon vagy viaszosvászon az asztal letakarásához, ecsetesrongy, festőpóló
Kérem a hazaküldött eszközöket átnézni, és ami még jó azt beküldeni! Nem kell mindenből újat
venni! 
Technika
-éles, hegyes olló / Ne legyen nagy!/
-1 tubus Technokolrapid
-2 db jó minőségű stift ragasztó
-2 csomag színespapír
Testnevelés
-tornacipő, piros tornanadrág, fehér póló, FEHÉR VÁLTÓZOKNI!!! tornazsák
Egyebek
1db leckefüzet; műanyag tányér- pohár; kicsi törülköző AKASZTÓVAL!!! / Lehet, hogy maradunk a
konyhai papírtörlőnél!!!/ váltócipő –nem papucs!!! 1-1 csomag pzs, szalvéta, párna a székre
Kérek minden füzetet és könyvet nejlonnal bekötni, és névvel ellátni kívülről egy vinyettán!!!
A füzetek megvásárlásával meg lehet várni a szeptembert, mert a XXIII.ker. Önkormányzat ekkor
szokta küldeni a gyerekeknek a füzetcsomagokat.
A nyárra jó pihenést kívánok Mindenkinek!
Englert Krisztina
Budapest, 2020. június 18.

