KEDVES KIS ELSŐ OSZTÁLYOS!
Szeretettel köszöntünk Téged és kedves Szüleidet! Szeretnénk, ha nyáron a következő
eszközöket apránként megvásárolnátok, hogy szeptemberben zökkenőmentesen kezdhessük a
tanévet, a tanulást.

Tolltartó:
4 db kihegyezett grafit ceruza (HB) (NE rotring ceruza!)
3 db zöld színes ceruza,
2 db vastag postairon (piros-kék)
2 db vékony postairon,(piros-kék)
12 db-os színes ceruza,
1-2 db radír,
1 db kis vonalzó, ami belefér a tolltartóba,
1db tartályos hegyező,
Füzetek:
3 db négyzethálós füzet (27-32)
6 db első osztályos vonalazású füzet (14-32): 2db írás,
1 db olvasás, 1 db környezet, 1db üzenő, 1 db erkölcstan
1db hangjegyfüzet
4 csomag írólap
1 db sima lapos füzet (20-32)
1 db betűtartó + betűsín
1 db előre nyomtatott leckefüzet
70 db A/4 rajzlap,(fehér)
2 csomag színes lapok
4 db dosszié

Matematika:
(dobozban)
1 db papír mérőszalag (1m)
1 db műanyag vagy karton óralap (állítható mutatókkal)
1 db hosszú vonalzó
2 db dobókocka,
1 db műanyag hőmérő,
2 doboz korong
1 csomag műanyag pálca (kis zárható műanyag dobozban),
1 doboz logikai készlet (kis zárható műanyag dobozban, kivéve az eredeti tokból)
1 db színesrúd készlet
1 db becsukható műanyag doboz (hogy a fentieket mind bele tudd tenni!)

Technika – Rajz:
(doboz)
1 db jó olló (hegyes, éles), (balkezes!!! a balkezeseknek)
2 db stiftes ragasztó,
1 db folyékony ragasztó (tubusos: SULIFIX)
12 db-os filctoll,+1 - 1 db vastag, fekete és piros filc
12 db-os vízfesték,
12 db-os zsírkréta
12 db-os tempera (jó minőségű, a tubusost ki kell nyitni előre),
1-1 db vastag, közepes, vékony ecset,(kb.3-6-9)
1 db vizes tál (kb. 2 -3 dl űrtartalmú, NE konzervdoboz!)
1 db törlőrongy,
1 db nagy méretű póló,
Testnevelés:
tréningruha
rövidnadrág,
2 db Szárcsa póló,
fehér póló
2 pár tornacipő (kinti, benti), a kinti edzőcipő legyen
Egyéb:

1 cs szívószál,
2 cs szalvéta,
1 cs WC papír,
2 cs papír zsebkendő,
anyagszalvéta vagy konyharuha
folyékony szappan, (pumpás)
papír kéztörlő,
váltócipő (tépőzáras, bebújós, NE papucs)
ülőpárna a székre (hozható, ha szeretnék)
kispárna, kis pléd

Kérjük, hogy a felsorolt dolgok mindegyike névvel legyen ellátva!

Az ebédbefizetés minden hónap első csütörtökén lesz. A pénzt időben, lezárt, névvel,
összeggel ellátott borítékban kérjük beküldeni!
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