Kedves Szülők!
Szeretettel gratulálunk ehhez a nem mindennapi eseményhez: gyermekük szeptembertől első
osztályos lesz! Ismerős érzés, amit mi is átéltünk annak idején: féltés, aggodalom,
büszkeség kavarog a szülőben. Bizony nehéz az az út, amelyen gyermekeinknek végig kell
haladniuk. Sokkal nehezebb, mint amit mi annak idején végigjártunk. Ha Önök magabiztosan,
bizalommal teli várakozással fordulnak az iskola felé, gyermeküket is a boldog várakozás, a
fejlődés öröme és meglevő természetes kíváncsisága segíti majd a mindennapokban.
Az iskolára történő felkészülés a taneszközök megvásárlásából és a gyermek pszichés
felkészítéséből áll. Az iskola „szele” akkor csapja meg először, amikor megkapja első
iskolatáskáját. Fontos, hogy gyermeke részese legyen az iskolára való felkészülésnek. Jó,
ha jelen van a táska, tolltartó, füzetek, ceruzák megvásárlásánál. Az alábbi felsorolás és
néhány jó tanács talán segítséget nyújt a célszerű és praktikus felszerelés
megvásárlásához:
Táska: A kis elsősnek feltétlenül háton is hordható táskát vásároljunk. Fontos, hogy legyen
benne elválasztó lap, különben összedőlnek a könyvek, füzetek, s így szamárfülesek,
gyűröttek lesznek néhány héten belül.
Tolltartó:
2 db kék postairón
2 db kék ceruza
2 db piros ceruza
5 db HB-s grafitceruza
1 db 2B-s ceruza
12 db-os színes ceruza
20 cm-es vonalzó
Nem érdemes olcsó ceruzát venni, mert könnyen törik, csak elfaragják. Grafitból a Faber
Castell márkát ajánlom, ami törhetetlen hegyű. Színes ceruzából is mellőzzük a Sky és
egyéb olcsó kategóriát, mert nem fog és nagyon törékeny hegyű. Radírból ne illatosat,
színeset válaszunk, hanem puhát, fehéret!
Füzetek:
5 db 14-32-es számú vonalas füzet (4 magyarra, 1 üzenőnek)
4 db 20-32-es számú sima füzet (1 idegen nyelvre, 1 értékelőnek, 2 szabadidősnek)
3 db 27-32-es számú négyzetrácsos füzet (2 órai füzet, 1 gyakorló)
1 db A/4-es méretű, 80-32-es számú sima füzet („Kincses” füzet)
A füzetekre, könyvekre, munkafüzetekre műanyag borító szükséges!
Füzetvásárláskor arra ügyeljünk, hogy a papír vastagsága ne leheletnyi legyen.

2 db A4-es méretű irattartó mappa (magyar, matek)
2 csomag írólap
Matematika: 2 doboz számoló korong egybeöntve, 1 mérőszalag, 2 db dobókocka, műanyag
óra,
Tisztasági felszerelés: akasztóval és névvel ellátott kisméretű törülköző, 1 db WC-papír, 1
csomag papírzsebkendő, 1 papírtörlő, 1 folyékony szappan utántöltő
Kis akasztós szütyőbe: kispohár, 1 csomag szalvéta, kiskanál
Tornazsák: fehér zokni, tornacipő, kék tornaruha a lányoknak, fehér atléta és kék
tornanadrág a fiúknak
Rajz - Technika
1 db A4-es irattartó mappa
30 db A/4-es famentes rajzlap
10 db A/3-as famentes rajzlap
10 db műszaki rajzlap
12 színű, nagykorongos vízfesték (Az olcsó festékek nem fognak! A süni emblémás, vagy
Aldiban, Lidlben kaphatók kiválóak! )
1 db nagyobb vizes edény
5 db különböző méretű ecset
6 színű tempera + 1 fehér
keverő paletta
12 db-os színes zsírkréta
1 csomag színes gyurma
1 csomag színes kivágó lapok
2 csomag origami papír (1 négyzet alakú, 1 A/4-es méretű)
1 db krepp papír
2 ív kétoldalas dekorációs karton
2 db piros Technokol ragasztó
2 db nem folyékony ragasztó stift (A Sky márkájút mellőzzük, 2hét alatt beszárad)
1 db hegyes olló
12db-os színes filctoll
2 db cellux ragasztó
5db háztartási gumi
1ív háztartási csomagoló papír
Kérjük, hogy gyermeke minden holmiját (ceruzáit, ecseteit is) szíveskedjen névvel, vagy
monogrammal ellátni!
Örömteli készülődést kívánok! A szeptemberi viszontlátásra!
Pecsétné Répás Andrea
tanító néni

