Kedves Szülők!
A tankönyveken kívül szükséges felszerelés az 1.z osztályosok számára:
-

-

5 db vonalas füzet (száma: 14-32), A5-ös méretű
2 db négyzethálós füzet, A5-ös méretű
1 db vonalas füzet (jelzése: aio) – nagyobb papírboltokban, interneten és a váci Lyra Könyvesházban
kapható
1 db sima lapú füzet, A4-es méretű
2 db hangjegy füzet, A5--ös méretű (ének, szolfézs)
1 db A4-es méretű dosszié (fénymásolt lapoknak stb.)
100 db normál méretű boríték (Kérem, ezeket tegyék be egy nem túl nagy cipős dobozba. A
borítékokra nem kell ráírni a gyermek nevét. Köszönöm.)

Tolltartó:
-

2 db HB-s grafit ceruza
1 db B-s grafit ceruza
1db B-s vastag háromszögletű grafit ceruza
1 db vékony piros-kék ceruza
1 db vastag piros-kék ceruza
1 db vastag piros ceruza
1 db vastag kék ceruza
1 db vastag zöld ceruza
12 db-os jó minőségű színű ceruzakészlet
1 db radír
1 db rövid vonalzó
1 db tartályos hegyező

Matematika:
-

1 doboz piros-kék korong
1 csomag színes pálcika
1 db 100cm-es papír mérőszalag
1 db logikai készlet
1 db kézitükör

Technika- és rajz felszerelés (kérjük, legyenek szívesek dobozba tenni):
-

3 csomag írólap
A3-as rajzlap: 10 db famentes
A4-es rajzlap: 10 db famentes
B4-es vázlatfüzet(Vázlatok spirálfüzet)
1 db A3-as dosszié a rajzlapokhoz (ebben hozzák be a lapokat)
vízfesték
ecsettál zárható fedéllel (amelyikből nem folyik ki a víz, papírboltokban kapható)
ecsettörlő rongy
ecsetek: 2-es, 6-os, 10-es,
mosogatószivacs

-

12 db-os olajpasztell
1 db jó minőségű olló (balkezes gyerekeknek balkezes olló)
1 db folyékony ragasztó
2 db stift
1 db cellux – tépővel
1 cs. színes papír
1 cs. origami papír
1 doboz több színű gyurma
10 db hurkapálca
1 db normál méretű műanyag tányéralátét (ezen festenek a gyerekek)

Testneveléshez:
-

tornazsákban: fehér póló, sötét nadrág, tornacipő, fehér zokni, melegítő alsó- és felső
ugrálókötél (a gyerek méretéhez igazítva, ne gumiból legyen)
25 cm átmérőjű labda
10 X 10 cm-es babzsák (erősen varrva)

Tisztasági csomag:
-

műanyag pohár, felakasztható törölköző, felakasztható konyharuha
Valamint: fiúk: 2db wc papír, 100 db papír zsebkendő, /lányok : papírszalvéta, folyékony szappan
műanyag uzsonnás doboz (azoknak is, akik napi 3-szori étkezést kérnek)

Kérjük, hogy minden felszerelésre írják rá gyermekük nevét! (alkoholos filctollal a műanyag eszközökre)
A taneszközöket az első szülői értekezletre kérjük behozni. Köszönjük!
Kérjük, a füzeteket, tankönyveket borítsák be átlátszó műanyag borítóval (csomagoló papírral ne!) és a
címkére csak gyermekük keresztnevét és osztályát írják rá nyomtatott nagy betűkkel (pl. EMESE) semmi
mást.
Köszönjük, hogy a gondos előkészítéssel segítik munkánkat!
Kellemes nyarat, jó pihenést kívánunk minden családnak és várjuk szeretettel a gyerekeket!
Hajdú Péterné
Vrabecz Valéria
osztálytanítók

