Szükséges taneszközök 4. osztályra
Kedves Szülők!
Az idei évben is összegyűjtöttük 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)
Kérnénk, hogy a gyerekek reggel hozzák magukkal a bizonyítványukat (aláírva),
üzenőt és tolltartót! Ünneplőben (fehér felső, sötét alsó) kell jönni az iskolába!
Kérnénk, hogy az üzenőbe legyen beírva, hogy mikor és kivel megy haza a gyermek!
1-jén és 2-án ebéd után haza lehet menni.
A tanév folyamán a gyerekekért 4 órától lehet jönni! Pénteken 2 órától mehetnek
haza.
Az ettől eltérő időpontokban történő haza indulást, kérnénk, hogy minden esetben
írásban jelezzétek az üzenőfüzetben nekünk! A gyerekek szóbeli bejelentését nem
fogadhatjuk el!
Szeptembertől nem fogadhatjuk munkaidőben az sms-ben, messengeren,
telefononhíváson keresztül érkező kéréseket, csak a portán tudnak
jelezni, ha jöttek a gyermekért!
Kérjük , hogy a tanulási időt tartsák tiszteletben! 15-16 óra között csak
nagyon indokolt esetben vigyék el a gyerekeket! 16 órától 20 percenként
tudjuk őket leengedni!


Tankönyvet az első tanítási napon kapják meg a gyerekek. Ezeket lehetőség
szerint másnapra kérjük bekötve, névvel ellátva visszahozni! Minden könyvet
kérnénk visszaküldeni (a II. félévieket nem).

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: 2 db – irodalom füzet (olvasás)
2 db – nyelvtan füzet
1 db – fogalmazás füzet

A füzetekre kérnénk ráírni a pontos megnevezéseket, nevet, osztályt!
Matematika:
2 db A4-es méretű, 87-32-es számú (nagy alakú, nem spirál) négyzethálós füzet
1 db hosszú, egyenes vonalzó (30 cm-es) és egy derékszögű (névvel ellátva)
1 db jól működő körző
Környezetismeret:
2 db 21-32-es számú vonalas füzet
Etika:
1 db 21-32 számú vonalas füzet.
Testnevelés:
Fehér váltózokni (3 pár), tornacipő, fehér póló, egyszínű tornanadrág, rossz idő
esetére melegítő.
A tesiseknek piros nadrág!
Továbbra is kérünk kis alakú törölközőt, hogy tesi után meg tudjanak mosakodni!
Angol:
1 vonalas füzet (21-32), 1 szótárfüzet
Rajz, Technika:
1 db papírdosszié (rajzoknak) Jó a tavalyi is!
40 db famentes 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
1 db erős ragasztó (Technokol – piros, csőrös, folyékony) – névvel ellátva
olló (jó minőségű, kartont, textíliát is lehessen vele vágni) – névvel ellátva. A bent
maradt ollókat átnézem és jelzek, ha valakinek nincs!
1 doboz natúr színű gyurma
Természetesen a harmadik osztályból megmaradt, még használható
felszerelés negyedik osztályban is maradhat!
Tisztasági felszerelés:
Papírzsebkendőt , szalvétát és papírkéztörlőt kérünk szépen.
Egyéb:
- Lehetőleg nyitott váltócipő legyen és ne papucs, sportcipő!
- Jól záródó kulacs a napi vízfogyasztáshoz! (Max. fél literes legyen!)
Kellemes nyarat és jó pihenést kívánunk minden családnak!
2022.június 22.

Ági néni, Mónika néni

