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Kedves Szülők!

4. a osztály

Kérjük, az alábbiakat szíveskedjenek beszerezni gyermekük részére:
A tolltartóba
- 3 db jó minőségű HB grafitceruza (javasolt a rotring ceruza)
- 2 db jó minőségű golyós toll (nem töltőtoll, mert átüt a papíron)
- min. 6 db vékony színes ceruza: sárga, piros, kék, sötétzöld, barna, fekete
- puha radír
- jó minőségű zárt hegyező
- vonalzó (14 cm)
Füzetek, papírok
 2 db négyzethálós füzet Felirat: Matematika/gyermek neve, osztálya
 10 db vonalas füzet, száma: 21-32 (Felirat: olvasás, fogalmazás, nyelvtan, tollbamondás, angol,
környezet, üzenő, leckefüzet, 2 db pót füzet)
 1 db szótárfüzet
 1 db kottafüzet, kisméretű
 1 csomag A/4-es fénymásolópapír
 2 db jó minőségű közepes méretű PRITT stiftes ragasztó
 3 db A/4-es dosszié (felmérőnek, fénymásolt lapoknak, rajzoknak – jó a tavalyi dosszié)
 A/4 színes papír: 5-5 db színenként (citromsárga, sötét- és világoszöld, narancssárga, piros, barna, fekete,
világos- és sötétkék, rózsaszín, lila)
 2 db szélesebb cellux, 1 db celluxtépő
 10 db műszaki rajzlap
 1 db folyékony ragasztó
 2 csomag írólap
Testnevelés órára:
- tornazsákba: iskolai póló, fehér zokni, sötét rövidnadrág, tornacipő, lányoknak hajgumi.
Néptáncra: kislányoknak pörgős szoknya

Minden tanszerre kérjük a neveket ráírni!
Rajzórára
 40 db A/4-es famentes rajzlap
 20 db A/4-es félfamentes rajzlap
 12-es színkört tartalmazó vízfestékkészlet (jó a tavalyi)
 12 színt vagy legalább 6 alapszínt tartalmazó temperakészlet (jó a tavalyi)
 3 db különböző méretű gömbölyű ecset (jó a tavalyi)
 12 db-os zsírkréta készlet (jó a tavalyi)
 12 db-os színes ceruzakészlet (jó a tavalyi)
 1 filctollkészlet (jó a tavalyi)
 Erős. jó minőségű irattartó papucs, névvel ellátva (ebbe kérjük az egész felszerelést)
Napközibe:
 1 csomag szalvéta
 1 csomag 100-as papír zsebkendő
 30 db eldobható műanyag vagy papír pohár
Egyéb:
 váltócipő vagy váltószandál (névvel ellátva)
KÉRJÜK, HOGY A KÖNYVEKET, MUNKAFÜZETEKET, FÜZETEKET ÁTLÁTSZÓ BORÍTÁSBA
CSOMAGOLJÁK BE, ÍRJÁK RÁ A CÍMKÉRE KÍVÜLRŐL A GYERMEK NEVÉT, OSZTÁLYÁT!

Kellemes pihenést a szünetre, majd örömteli készülődést kívánunk az iskolakezdéshez!
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