Szükséges taneszközök 4. osztályra
Kedves Szülők!
Az idei évben is összegyűjtöttem a tudnivalókat segítségképpen a szeptemberi
zökkenőmentes iskolakezdéshez.


Ebédbefizetés szeptemberre (ingyeneseknek is be kell jönni, kérni az ebédet)
augusztusban lesz. Pontos időpontja a honlapon, ill. az iskolára kifüggesztve
lesz megtekinthető.



Iskola telefonszáma: 367-14-29



Honlap címe: http://www.drszentgyorgyi.hu/

 Első tanítási nap: (előre láthatólag) szeptember 1.(csütörtök)
Kérném, hogy a gyerekek reggel hozzák magukkal a bizonyítványukat (aláírva),
üzenőt és tolltartót! Ünneplőben (fehér felső, sötét alsó) kell jönni az iskolába!
Kérem, hogy az üzenőben legyen beírva, hogy mikor és kivel megy haza a gyermek!
A gyerekekért 4 órától lehet jönni! Pénteken 2 órától mehetnek haza.
Az ettől eltérő időpontokban történő hazaindulást, kérem, hogy minden esetben
írásban jelezzék az üzenőfüzetben!


Tankönyvet az első tanítási napon kapják meg a gyerekek. Ezeket lehetőség
szerint másnapra kérem bekötve, névvel ellátva visszahozni! Minden könyvet
kérnék visszaküldeni (a II. félévieket is), majd beszedem tőlük azt is, amit majd
csak később fogunk használni!

Eszközök:
Tolltartó:
3 db HB-s grafit ceruza (névvel ellátva)
1-1 db piros, kék (névvel ellátva)
2 db zöld ceruza (névvel ellátva)
radír (névvel ellátva)
hegyező (névvel ellátva)
színes ceruza készlet, 6 darabos (névvel ellátva)
kis vonalzó (rövid)
Magyar nyelv- és irodalom:
4 db vonalas füzet, 21-32-es számú (Más, mint a harmadikos!)
Ilyen elosztásban: 1 db – irodalom füzet (olvasás)
1 db – nyelvtan füzet
1 db – helyesírás füzet
1 db – fogalmazás füzet
2 csomag írólap
A füzetekre kérem ráírni a pontos megnevezéseket, nevet, osztályt!

4. osztályban házi olvasmányként Tatai Sándor: Kinizsi Pál című könyvét fogjuk
feldolgozni.
Nyári olvasmánynak Bosnyák Viktória: Sirály a király c. könyvét ajánlom.
Örülnék, ha minél több gyermek elolvasná és az olvasónaplót kitöltené.

Matematika:
2 db A4-es méretű, 87-32-es számú (nagy alakú, nem spirál), 32 lapos négyzethálós
füzet (Kérném bemargózni, 4-5 négyzetnyi szélességben, kékkel, ha gyárilag nem
lenne!) Lehet margóval ellátott füzetet kapni.
1 db hosszú, egyenes vonalzó (30 cm-es) és egy derékszögű (névvel ellátva)
1 db papír mérőszalag (névvel ellátva)
1 db jól működő körző
Környezetismeret:
1 db ugyanolyan füzet, mint olvasáshoz. A füzet egyik oldala vonalas, a másik sima.
Etika:
1 db 21-32 számú vonalas füzet.
Testnevelés:
Fehér váltózokni, tornacipő, fehér póló, egyszínű tornanadrág, rossz idő esetére
melegítő.
A tesiseknek piros nadrág!
Úszás:
Fürdőruha, törölköző, fürdősapka, papucs, úszószemüveg.
4. osztályban kötelező az úszás a testnevelés óra keretében.
A következő elosztásban: 5 testnevelésből 3 testnevelés óra, 2 úszás.
Ének-zene:
1 db hangjegy füzet (36-16 vagy 36-32)
Angol:
1 vonalas füzet (21-32), 1 szótárfüzet
Rajz, Technika:
1 db papírdosszié (rajzoknak)
40 db műszaki rajzlap (A4-es méretű)
12 db-os VASTAG színes ceruza– névvel ellátva
12 db-os zsírkréta– névvel ellátva pl. Jovicolor, Jolly vagy Faber-Castell
12 db-os vízfesték– névvel ellátva, pl. KOH-I-NOOR
6 db-os tempera– névvel ellátva pl. KOH-I-NOOR
12 db-os filctoll (névvel ellátva)
1 db fekete S-es (vékony) filctoll, rosttol– névvel ellátva
3 db ecset (más-más vastagságú, pl. 2-5-10-es méret) – névvel ellátva
1 db ecsetmosó tál (legalább 2 dl-es), konzervdoboz is jó
1 db ecsettörlő rongy
2 db papírragasztó (stift) – névvel ellátva
Az ollók nálam maradtak. Nem mindenkié.

Természetesen a harmadik osztályból megmaradt, még használható
felszerelés negyedik osztályban is maradhat!

Tisztasági felszerelés:
Papír zsebkendő, szalvéta, papír kéztörlő (2 tekercs)

Egyéb:
- Váltócipő (ne papucs legyen)

Kellemes nyarat és jó pihenést kívánok minden családnak!
2022.június 22.

Kriszti néni

