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MAGYAR, KÖRNYEZET
7 db vonalas füzet (olvasás, nyelvtan, fogalmazás, környezet, üzenő, 2 tartalék)
MATEMATIKA
2 db matek füzet
1 db jobb minőségű körző (ezt nem kérem behozni szeptemberben, majd jelzünk, amikor
használni fogjuk)
RAJZ, TECHNIKA
Minden, ami tavalyról használható, jó lesz a következő tanévben is, elegendő kiegészíteni,
szükség esetén frissíteni. Kérjük a dobozra ráírni a gyermek nevét!
tempera készlet, vízfesték, olajpasztell
filctoll (legalább 12 db-os)
vizes edény (befőttesüveg csavaros tetővel a legideálisabb)
keverőpaletta névvel ellátva (bármilyen műanyag tető jó lesz)
3 féle vastagságú ecset (vékony, közepes, vastag pl: 2, 5, 10)
olló, amivel papírt könnyen tud vágni a gyermek
1 db folyékony ragasztó és 2 db stiftes ragasztó 2 db cellux (egyikhez legyen tartó, amiből
tépheti, arra kell név is)
2 db dosszié névvel (rajz, technika)
színes fotókarton egy csomag vagy 10 db különböző színű (nem kell név)
rajztábla (használt is megfelel, de név legyen rajta)
újságpapír, reklámújság nagy méretű összehajtható (ami a padot beteríti, közösbe
összeszedjük)
1-1 db színes és fehér gyurma készlet
50 db (hófehér) A4-es rajzlap
20 db (hófehér)A3-mas rajzlap

ÉNEK
1 db ének füzet
HITTAN-ERKÖLCSTAN
TESTNEVELÉS
Fehér póló, ez lehet az iskolai póló is; kényelmes edzőcipő; váltó fehér zokni (amit majd
használni is kellene), lányoknak hajgumi.
Amikor majd hidegre fordul az idő, szükség lesz állandóra egy melegítő felszerelésre a
tornafelszerelésben.
TOLLTARTÓBA
12 db-os színes ceruza készlet
4 db hegyes grafit ceruza HB-s
2 db hegyes zöld javító ceruza, a színes ceruzán kívül
radír (Kérem, hogy mindenkinek legyen radírja!)
kicsi egyenes vonalzó, ami a tolltartóba belefér (Név legyen rajta!)
EGYÉB
váltócipő (papucs vagy szandál)
Füzetek, könyvek bekötése:
Én nem igénylem a plusz munkát a szülők részéről, az a tapasztalat, hogy bírják a füzetek,
könyvek és nem kell vásárolni műanyagot sem a borításhoz, legfőképpen nem a
felragaszthatót, amit fel sem tudunk használni később.
De ha valaki ragaszkodik hozzá, természetesen be is csomagolhatja.
Ha kérdés merülne fel, az első szülői értekezleten szeptemberben mindent részletesen el fogok
mondani.
Nagy szeretettel várom a gyermekeket szeptemberben!
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