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6 db vonalas füzet (12-32-es vonalazású,
olvasás, nyelvtan, idegen nyelv, fogalmazás
etika, üzenő)
1 db szótár
2 db négyzetrácsos füzet (27-32)
50 db fénymásolópapír
3 db iratgyűjtő dosszié (hajtogatós) papírból,
magyar, rajz, idegen nyelv
1 cs. írólap
30 db A /4-es műszaki karton
20 db félfamentes rajzlap (fehér)
5 – 5 db piros, zöld, kék, barna, narancs, színes
fénymásoló lap A / 4-es

Cipős dobozba kérjük (technika-rajz):
1 cs. gyurma
1 db vastag stiftes ragasztó
1 db Technokol ragasztó
1 db jól vágó olló (névvel ellátva)
1 db vízfesték (12 gombos)
1 db ecsetkészlet (3 db ecsettel)
1 db ecsettál (pl.: nagyobb konzerves doboz)
1 temperakészlet (6-os)
1 doboz zsírkréta (12-es)
1 törlőrongy
12 db-os filctollkészlet
Színes ceruzakészlet (vastag)

Matematika zsák: Eddigi felszerelés
1 doboz korong
1 cs. pálcika
1 doboz logikai készlet, tavalyi
1 db papír mérőszalag
1 db műanyag óra
2 db dobókocka
1 db kétoldalú tükör
Számkártyák, tavalyi

Tolltartóba kérjük (Minden ceruzába
monogramot!):
4 db HB grafitceruza (ne rotring!)
2 db piros-kék ceruza, vékony
12 db-os színes ceruzakészlet (vékony)
1 db 16 cm-es vonalzó
radír, hegyző

Testneveléshez:
Fiúknak: fehér póló, kék tornanadrág
Lányoknak: kék tornadressz
Mindenkinek: fehér zokni, gumitalpú tornacipő
(nem edzőcipő!)
babzsák

Úszáshoz:
Fiúknak: úszónadrág
Lányoknak: egyrészes fürdőruha/úszódressz,
fésű /hajkefe (hajcsat, gumi)
Mindenkinek: törölköző, papucs, úszósapka
(főleg lányoknak)

Tisztasági felszerelés:
1 db uzsonnás doboz
2 db törölköző (monogrammal, akasztóval
ellátva)
1 kis zsákba: műanyag pohár, kiskanál, fésű
(elsősorban lányoknak) fogkefe, fogkrém
1 db folyékony szappan
2 cs. 100-as papír zsebkendő
2 tekercs wc-papír
1 papírtörlő
1 cs. szalvéta
1 pár váltócipő – nem papucs! (könnyű,
kényelmes)

A felszerelést szeptember első hetében kérjük. Mindenből jó a tavalyi, ha használható!

A füzeteket, könyveket kérjük bekötni, címkével, névvel ellátni!
Köszönjük! Jó felkészülést kívánunk!

TANÍTÓ NÉNIK

Ajánlott irodalom:
Illyés Gyula: 77 magyar népmese
Móra Ferenc, Gárdonyi Gáza, Benedek Elek meséi
Janikovszky Éva könyvei
Bálint Ágnes: Az elvarázsolt egérkisasszony, Szeleburdi család
Berg Judit: Rumini
Felix Salten: Bambi
Lindgren: Juharfalvi Emil
Lindgren: Kalle történetei
Lindgren: Pirosházi történetek
Lindgren: Ronja, a rabló lánya
Fekete István: Vuk
Szabó Magda: Bárány Boldizsár
Szabó Magda: Tündér Lala

