KEDVES 2. OSZTÁLYOS SZÜLŐK!
Szeretnénk, ha a nyáron a következő taneszközöket vásárolnák meg
apródonként, hogy szeptemberben zökkenőmentesen kezdhessük el a tanulást.
Ami jó állapotban megmaradt a 2. osztályból, azt elég rendbe tenni.
Tolltartó:

4 db kihegyezett grafit ceruza (HB)
2 db zöld javító ceruza,
2 db vékony postairon,
12 db-os színes ceruza,
1 db radír,
1 db kis vonalzó, ami belefér a tolltartóba,
tartályos hegyező

Füzetek:

2 db négyzethálós füzet,
8 db második osztályos vonalazású füzet (16-32)
Ebből:
/1 db üzenő, 2 db olvasás, 2 db nyelvtan, 1 db írás 1 db
angol, 1 db környezet/
2 db előre nyomtatott leckefüzet
4 cs írólap
80 db A/4-es rajzlap,
4 db dosszié névvel ellátva (magyar, matek, rajz, angol)
2 cs. színes papír.

Matematika :
(doboz)

1 db korongokat tartalmazó kocka
1 db logikai készlet (egy kis dobozba tedd bele!)
1 db papír mérőszalag
1 db műanyag óra
1 db kétoldalas tükör
2 db vonalzó (1 egyenes, 1 derékszögű)- ezt szinte senki nem
adta be.
2 dobókocka
Aki beadta a dobozát annak ezeket nem kell hozni.

Technika-Rajz: 1 db jó olló (hegyes, éles)
(doboz)
2 db stift ragasztó,
12 db-os színes ceruza,
12 db-os vízfesték,
12 db-os zsírkréta,
12 db-os jó tempera,
1-1-1 db vastag, közepes, vékony ecset

1 tépős cellux
1 db vizes tál (konzerves doboz)
törlőrongy
1 db 2B-s ceruza
1 ív bármilyen színű fotókarton
Testnevelés:

tréning ruha
rövid nadrág (short)
piros póló
fehér póló
1 pár tornacipő
1 pár fehér zokni.

Tisztasági:

1 db ruhaszalvéta (konyharuha)
1 db kis törölköző,
1 db műanyag pohár,
1 cs éttermi szalvéta,
2cs papír zsebkendő,
1cs WC papír
1cs papírtörlő
1pumpás folyékony szappan

Egyéb:

Benti cipő (lehetőleg tépőzáras vagy bebújós)
1 nagyméretű póló vagy kötény

/névvel ellátva/
/névvel ellátva/
/névvel ellátva/

Kérjük, hogy a felsorolt dolgok mindegyike névvel legyen ellátva!
Az ebédbefizetés minden hónap első csütörtökén lesz. A pénzt időben, lezárt,
névvel, osztállyal, összeggel ellátott borítékban kérjük beküldeni.
Ebédbefizetés augusztus 6.-7.-8. (Szeptemberi hónapra.)
Budapest, 2018. június 17.
Köszönettel:
Sári néni

és Zsolt bácsi

