Szükséges tanszerek
1. osztály

Tisztelt Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy az első osztályosok - tankönyveken kívüli – felszerelése a következő:





















6 db vonalas füzet
3 db négyzetrácsos füzet
1 db énekfüzet
1 db papír mérőszalag
1 doboz korong
12 színű színes ceruza
6 vagy 12 színű zsírkréta
1 db rajztábla, 20 db rajzlap, 1db rajzgyűjtő dosszié
3 csomag írólap
vastag és vékony ecset (1-1 db)
12 színű vízfesték
festékes tálka, törlőrongy vagy szivacs
1 db fémolló, ragasztó
20 db hurkapálca
1 db gyurma
5 db HB-s grafitceruza
1 db 1. osztályos technika csomag + színes lapok
1 db piros – kék postairón
tisztasági csomag: (törülköző, WC- papír, ivópohár, zsebkendő, szalvéta)
testnevelés felszerelés: fehér zokni, tornacipő, póló, rövidnadrág

A felsoroltakon kívül nem lesz más taneszközre szükség, ezért ne engedjék, hogy bármi
másra rábeszéljék Önöket a boltokban! ( logikai készlet, betűsín, stb.)

Kérjük a felszereléseken a gyerek nevét vagy monogramját tüntessék fel!

Szükséges tanszerek
2. osztály
4 db 2. osztályos vonalas füzet / keskenyebb vonalazású, mint az 1. osztályos /
2 db négyzetrácsos füzet
1 db hangjegy füzet
1 db játék óra papírból
5 db grafit ceruza
1 db radír
1 db toll
1 db piros-kék színes ceruza / vékony /
12 színű színes ceruza
12 színű zsírkréta
12 gombos vízfesték
3-féle ecset / vékony, közepes, vastag /
50 db famentes rajzlap + rajzlapgyűjtő /mappa/
1 db hosszú vonalzó
2 csomag színes lap
3 csomag írólap
1 db olló
1 db ragasztó / stift /
Testnevelés órára:
megrendelt póló
kék tornanadrág
fehér zokni
fehér tornacipő
tornazsák
Tisztasági csomag / wc papír, 100 db-os papír zsebkendő, szalvéta, törölköző, szappan, pohár,
kiskanál /
1 db cipős doboz az apró szerek tárolásához
váltócipő
Szükséges tanszerek
3. osztály
5 db 3. osztályos vonalas füzet
2 db négyzetrácsos füzet
1 db hangjegy füzet / nem kell új, ha megvan a tavalyi/
1 db játék hőmérő
5 db grafit ceruza
1 db radír
1 db toll
1 db piros-kék színes ceruza / vékony /
12 színű színes ceruza
12 színű zsírkréta
12 gombos vízfesték
3-féle ecset / vékony, közepes, vastag /

50 db famentes rajzlap + rajzlapgyűjtő /mappa/
1 db hosszú vonalzó
2 csomag színes lap
3 csomag írólap
1 db olló
1 db ragasztó / stift /
1 db körző
Testnevelés órára:
az iskolai megrendelt póló
kék tornanadrág
fehér zokni
fehér tornacipő
tornazsák
Tisztasági csomag / wc papír, 100 db-os papír zsebkendő, szalvéta, törölköző, szappan, pohár,
kiskanál /
1 db cipős doboz az apró szerek tárolásához
Váltócipő

Szükséges tanszerek
4. osztály
5 db 4. osztályos vonalas füzet
4 db négyzetrácsos füzet
2 db sima lapú füzet1 db szótárfüzet
1 db hangjegy füzet / jó a régi is, nem kell új /
1 db játék hőmérő
1 db papír mérőszalag
5 db grafit ceruza
1 db radír
1 db toll
1 db piros-kék színes ceruza / vékony /
12 színű színes ceruza
12 színű zsírkréta
12 gombos vízfesték
3-féle ecset / vékony, közepes, vastag /
50 db famentes rajzlap + rajzlapgyűjtő /mappa/
1 db hosszú vonalzó
1 db háromszögű vonalzó
2 csomag színes lap
3 csomag írólap
1 db olló
1 db ragasztó / stift /
1 db körző

Testnevelés órára:
iskolai megrendelt póló
kék tornanadrág
fehér zokni
fehér tornacipő
tornazsák
Tisztasági csomag / wc papír, 100 db-os papír zsebkendő, szalvéta, törölköző, szappan, pohár,
kiskanál /
1 db cipős doboz az apró szerek tárolásához
váltócipő
Szükséges tanszerek
5 - 8. osztály
6 db vonalas füzet
4 db négyzetrácsos füzet
2 db sima lapú füzet
1db szótárfüzet
1 db hangjegy füzet / jó a régi is, nem kell új /
1 db hosszú, 1 db háromszögű vonalzó
1 db körző
1 db szögmérő
1 db zsebszámológép
3 db grafit ceruza
1 db radír
2 db kék, 1 db zöld és 1 db piros toll
12 színű színes ceruza
12 színű zsírkréta
12 gombos vízfesték
3-féle ecset / vékony, közepes, vastag /
50 db famentes rajzlap + rajzlapgyűjtő /mappa/
1 csomag színes lap
1 csomag írólap
1 db olló
1 db ragasztó / stift /
Testnevelés órára:
iskolai fehér póló
kék tornanadrág
fehér zokni
fehér tornacipő
tornazsák
Tisztasági csomag / wc papír, 100 db-os papír zsebkendő, szalvéta, pohár, kiskanál /
1 db cipős doboz az apró szerek tárolásához
váltócipő

