SZÜKSÉGES ISKOLAI FELSZERELÉSEK
4. OSZTÁLYBAN


11 db 4. osztályos,„felsős” vonalas füzet (kódszáma:21-32)
(nyelvtan, fogalmazás, olvasás, felmérő füzet, gyakorló füzet, környezetismeret,
angol nyelv, erkölcstan/hittan, leckefüzet, üzenő füzet + 1 tartalék)

 2 db négyzetrácsos füzet (matematika 1-es és 2-es füzet)
 2 db sima füzet (szabadidős)
 3 db A/4-es gyűjtő mappa (matek, magyar, rajz)
 30 db A/4-es famentes rajzlap
 10 db A/3-as famentes rajzlap
 2 csomag A/4 -es origami papír (élénk, erős színű a jó)
 2 csomag írólap
 2 ív mindkét oldalán színes karton (neon színeket nem kérünk!)
 1 db krepp papír
 12 db-os színes ceruza készlet (nagyon jó az olajpasztell színes ceruza, illetve a
vastag színes ceruzák)
 12 db-osszínes filctollkészlet +1 fekete
 2 db piros (!) Technokol ragasztó
 2 db stiftes (nem folyékony!) ragasztó
 2 db cellux
 hegyes, éles olló
 1db 30 cm-es egyenes vonalzó
 1db háromszögű vonalzó
 1db körző
Irattartó papucsba kérjük belerakni a következőket:
 12 színű nagykorongos, jó minőségű, vízfesték(pl.: Süni, Koh-I-Noor, Aldis, Lidl-s
mindig jó, a 100Ft-os boltos festék nem fog!)
 6 db-ostempera készlet
 2 db vékony és 1 db vastag, jó minőségű ecset (2-es, 4-es, 10-es)
 nagy ecsetes tál(pl. kukoricás konzervdoboz)
 törlőrongy
 keverő paletta
 12 db-os zsírkréta készlet
 1 csom.natúrgyurma

A tolltartóba kérjük berakni a következőket:
 5 db HB-s ceruza (Nem érdemes olcsót venni, mert törik a hegye faragásnál…)
 2 db 2B-s ceruza rajzórára
 2 db piros ceruza
 2 db kék ceruza
 1 db vékony hegyű, jó minőségű golyóstoll
 1 db zárt hegyező
 1 db puha, fehér radír
 1 db kisvonalzó
Tisztasági csomagba kérjük betenni:
 pohár
 kiskanál
 kisvilla
 1 csomag szalvéta
 100 db-os papír zsebkendő
Ezen kívül:
 1 db folyékony szappan utántöltő
 1 db WC-papír
 1 db papírtörlő
 kistörülköző akasztóval ellátva
A tornazsák tartalma:
 fehér póló
 kék tornanadrág
 kék tornaruha
 fehér tornacipő
 fehér zokni
Ünneplő ruha:
 Fiúk: fekete nadrág, fehér ing, fekete alkalmi cipő, fekete zokni
 Lányok: fekete szoknya, fehér blúz, fekete alkalmi cipő, fehér harisnya





Kérjük MINDENRE alkoholos-/textil filccel a gyerek nevét ráírni!
Kérjük a tankönyveket, füzeteket átlátszó fóliával bekötni és névvel ellátni!
Kérjük a bizonyítványt az első napon elhozni!
Fénymásoló papírt szívesen elfogadunk, aki tud hozni…

Jó készülődést kívánunk!
Tanító nénik

