TANSZERLISTA 3.a OSZTÁLY
2 db vonalas füzet - üzenőfüzet és leckefüzet
Tolltartó: 4 db grafit ceruza, 2 db zöld ceruza, fehér radír, zárható tárolós
hegyező, kis vonalzó, színes ceruzák (12 db)
fekete, piros, zöld, kék filctoll,
1-1 db vékony (tűfilc) ill. közepesen vastag fekete alkoholos filctoll
Magyar (21-32 számú füzetek) 4. osztályos vonalazású!
1 db vonalas füzet - olvasás füzet
1 db vonalas füzet - nyelvtan füzet
1 db vonalas füzet - fogalmazás füzet
1 db vonalas füzet - helyesírás (tollbamondás) füzet
1 db gumis, műanyag dosszié a feladatlapoknak
Matematika
2 db négyzethálós füzet
1 db gumis műanyag dosszié, vonalzók, mérőszalag (tavalyi matekdoboz)
Környezetismeret
1 db vonalas füzet
1 db dosszié a feladatlapoknak
Angol
1db vonalas füzet
1 db gumis, műanyag dosszié a feladatlapoknak
Digitális kultúra
1 db vonalas füzet
Ének
1db kisméretű hangjegyfüzet (maradhat a tavalyi)
Rajz
1 db gumis műanyag rajzdosszié a rajzoknak
30 db normál (világosabb színű) félfamentes rajzlap
30 db normál fehér műszaki rajzlap (nem keretszegélyes)
2 csomag írólap
2 csomag rajzlap méretű színes karton (mindkét oldalán színezett)
1 db bármilyen színű nagy, két oldalán színezett karton

Rajzdoboz: (a tavalyi dobozunk!)
1db 12 db-os gombfesték,
1 db 6 db-os tempera
1 db nagy fehér tempera
4 db különböző méretű ecset (a tavalyi pemzli ecsetet is kérem)
1db nagy konzervdoboz (vizesedénynek)
1 doboz pasztellkréta
1 doboz „duci” színes ceruza (12 –nél több színnel)
6-8 db újságpapír (nagy lapok)
Technika
1 db hegyes fémolló (ha van, jó a tavalyi) névvel ellátva
1 db csőrös piros Technokol (nagy) névvel ellátva
1 db nagyobb stiftes ragasztó - névvel ellátva
2 csomag színes hajtogatólap (origami)
1 doboz színes gyurma
1-2 gombolyag színes vastagabb fonal (maradék fonalak, anyagdarabok)
2 db krepp papír (1 piros vagy 1 zöld és 1 tetszőleges szín)
Testnevelés felszerelés
(a szokásos)
Tisztasági csomag
(az első héten szedjük, névvel ellátott zacskóban kérjük behozni)
2 cs. (2 x 4 db) papír guriga kéztörlő
2 cs. papírzsebkendő (nem illatos)
2 cs szalvéta
1 cs WC papír
1 db folyékony szappan
Kérjük a könyveket, füzeteket a szokott módon bekötni, felcímkézni és
behozni szíveskedjenek a második napra! Köszönjük!
A tanévnyitóról és az ebédbefizetés időpontjáról az iskola honlapján, illetve
osztályoldalunkon kapnak augusztusban tájékoztatást.
A tanévnyitóra kérjük az ünneplőruhát, aláírt bizonyítványt, tolltartót,
váltócipőt, leckefüzetet, üzenőt.
Kellemes pihenést kívánunk a nyárra!

Andi néni és Bea néni

