3. a TANSZERLISTA
Füzetek:
- Lecke füzet, üzenő füzet
- 5 db vonalas füzet A5, 12-32-es, 3. osztályos
- 3 db matek füzet (27-32-es)
- 1 db nagy alakú hangjegyfüzet (A4-es)
- 1 db nagy alakú sima füzet (A4, 30-32-es) környezetre
- 1 db A4-es méretű mappa (fénymásolatoknak)
- Rajzoló füzet (szünetekben)
Rajz, technika:
- Vízfesték (jó minőségű)
- Temperakészlet (12 színű) + 1 tubus fehér
- 3 db ecset (vékony, közepes, vastag pl: 2, 5, 10)
- Vizes edény (kicsi befőttesüveg csavaros tetővel a legideálisabb)
- Védőpóló, vagy ing festéshez (ajánlott)
- Olajpasztell
- Filctollkészlet (12 színű), 2db fekete filctoll (lehet alkoholos)
- Olló (névvel ellátva)
- 2 db nagy stiftes ragasztó (lehetőleg Pritt, vagy azzal megegyező minőség)
- 1 db folyékony ragasztó, 2 db cellux ragasztó (egyikhez legyen tartó, amiből tépheti, arra kell név is)
- 10 db A4-es rajzlap (félfamentes festéshez)
- 10 db A3-as rajzlap (félfamentes festéshez)
- 20 db A4-es rajzlap (famentes rajzoláshoz)
- 10 db A3-as rajzlap (famentes rajzoláshoz)
- 1 csomag A/4-es színes lap (kétoldalas, ne fényes kb 20 lap)
- 2 nagy karton különbözőn színben (kétoldalas, kb 50x70 cm)
- 1 csomag (500db-os) fénymásoló papír (lehet újrahasznosított papírból)
-1 db A/3-as dosszié névvel (rajz munkáknak)
- 1-1 db színes és fehér gyurma készlet
Testnevelés:
- Fehér póló, ez lehet az iskolai póló is
- Kényelmes, tiszta edzőcipő (világos talpú, hogy ne hagyjon nyomot)
- Fehér zokni
- Lányoknak hajgumi
- Októbertől áprilisig melegítő alsó és felső
Tolltartóba:
12 db-os színes ceruza készlet
4 db hegyes HB-s grafit ceruza
2 db hegyes zöld javító ceruza, 1 db piros és 1db kék (vagy 1db posta irón) a színes ceruzákon kívül
1 db radír (jó minőségű, ami nem maszatol)
1 db kicsi egyenes vonalzó, ami a tolltartóba belefér (Név legyen rajta!)
1 db tartályos hegyező
1db kicsi stiftes ragasztó (lehetőleg Pritt, vagy azzal megegyező minőségű)
Egyéb:
- váltócipő (lehetőleg szellős)
- 2 csg 100-as papír zsebkendő, 1 csg 100-as szalvéta
- 2 tekercs WC papír (ha éppen elfogyna a mosdóban), 1 nagy csomag fertőtlenítő nedves törlőkendő
Minden, ami tavalyról használható, jó lesz a következő tanévben is, elegendő kiegészíteni, frissíteni.
Köszönjük szépen!

