Ajánlott felszerelések
4.a
Iskolatáska
Iskolatáska
A tankönyveket, füzeteket átlátszó borítóval kérjük bekötni.
Füzetek:
- Kisalakú (A5-ös) négyzetrácsos füzet

3 db

Matematika és informatika füzetnek.

- Kisalakú (A5-ös) vonalas füzet /21-32/ 6 db
Olvasás, írás, nyelvtan, angol, fogalmazás és üzenő füzetnek.

- Kisalakú (A5-ös) sima füzet

2 db

Környezetismeret és rajzfüzetnek.

- Kisalakú (A5-ös) kottafüzet

Tornafelszerelés:
- Tornazsák, névvel
1 db
- Fiúknak: fehér póló, tornanadrág (kék vagy fekete),
hagyományos tornacipő, fehér zokni
- Lányok: fehér póló, tornanadrág, hagyományos
tornacipő, fehér zokni

1 db

Ének-zenéhez.

-

Íróeszközök tolltartóba:
Grafit ceruza HB és B
Tartályos kétlyukú hegyező
Radír /fehér, hagyományos/
6 vagy 12 db-os színes ceruza készlet

-

Technika – rajz doboz:
Olló
Ragasztó stiftes, folyékony
Vízfesték 12 korongos
Tempera 12 db-os
Ecset: vékony, közepes, vastag
Ecsettálka
Zsírkréta 12 színű
Filctollkészlet 12 színű
Technika csomag 1 – 4.osztályig
Írólap
Rajzlap A4-es, félfamentes
Hurkapálca

5 db
1 db
2 db
1 db

1 db
1-1 db
1 db
1 db
1-1-1 db
1 db
1 db
1 db
1 csomag
2 csomag
40 db
20 db

-

Tisztasági csomag:
Kis törülköző /tornazsákba/
Papír zsebkendő 100-as csomag
Szalvéta
WC papír 4 db-os
Folyékony szappan

1 db
1 db
1 csomag
1 csomag
1 db

Öko papír egyik oldalán már használt, de a másik
oldalán rajzolásra még alkalmas papírlapok.

Ajánlott felszerelések
4.b
Iskolatáska
A tankönyveket, füzeteket átlátszó borítóval kérjük bekötni.
Füzetek:
- Kisalakú (A5-ös) négyzetrácsos füzet

2 db

Matematika és matematika gyakorló füzetnek.

- Kisalakú (A5-ös) vonalas füzet /21-32/ 6 db
Olvasás, írásgyakorló, nyelvtan, fogalmazás, angol és üzenő füzetnek.

- Kisalakú (A5-ös) sima füzet

1 db

Környezetismeret füzetnek.

- Kisalakú (A5-ös) kottafüzet.

Tornafelszerelés:
- Tornazsák, névvel
1 db
- Fiúknak: fehér póló, tornanadrág (kék vagy fekete),
hagyományos tornacipő (nem tépőzáras), fehér
bokazokni
- Lányok: fehér póló, tornanadrág, hagyományos
tornacipő (nem tépőzáras), fehér bokazokni

Ének-zenéhez.

- Kisalakú (A5-ös) szótárfüzet.
Angol.

-

Íróeszközök tolltartóba:
Grafit ceruza /HB vagy B-s/
5 db
Tartályos kétlyukú hegyező
1 db
Radír /fehér, hagyományos/
2 db
12 db -os színes ceruza készlet
1 db
Zöld színű ceruza__________________2 db
Postairon vastag és vékony_________1-1 db

-

Technika – rajz doboz:
Olló
Ragasztó stiftes, folyékony
Vízfesték 12 korongos
Ecset: vékony, közepes, vastag
Ecsettálka
Zsírkréta 12 színű
Színes ceruza 12 vagy 24 színű
Színes lapok
Írólap
Rajzlap A4-es, félfamentes
Iratgyűjtő dosszié

1 db
2 db
1 db
1-1-1 db
1 db
1 db
1 db
1 csomag
2 csomag
20 db
1 db

-

Matematika doboz
Vonalzó 30 cm
Korong
Játékpénz
Mérőszalag

1 db
1 doboz
1 csomag
1 db

-

Tisztasági csomag:
Papír zsebkendő 100-as csomag
Szalvéta
WC papír 4 db-os
Folyékony szappan

1 db
1 csomag
1 csomag
1 db

Öko papír egyik oldalán már használt, de a másik
oldalán rajzolásra még alkalmas papírlapok.

