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5 db vonalas füzet (21-32) (olvasás, nyelvtan, fogalmazás, német, német-népismeret)
3 db A4-es méretű vonalas füzet (német nyelvtan, német témafüzet (nyelvvizsga tételeit dolgozzuk ki),
környezetismeret)
1 db olvasónapló
2 db négyzethálós füzet (A4-es margós)
1 db lecke füzet + 1 db üzenő
1 db szótár füzet
1 db egyenes vonalzó
1 db derékszögű vonalzó
1 db kottafüzet (kisméretű)
2 lefűzhető mappa (német, magyar)
3 csomag írólap
1 db körző
( Minden eszközből jó a tavalyi, csak akkor kell új, ha nincs vagy megrongálódott.)
füzetek: (név, osztály)
Tolltartóba
3 db grafit ceruza (HB)
Toll (kék, egy piros és egy zöld)
Színes ceruzák (legalább 12 szín)
Radír
Kis vonalzó egyenes
Hegyező

Technika csomag:
40 db A4-es fehér rajzlap
Vízfesték (min. 12-es)
Tempera (6-os) +1 tubus fehér
3 db ecset különböző vastagságú (vékony, közepes, vastag, NEM LAPOS)
2 stiftes ragasztó (pl. UHU, Pritt)
törlőkendő
12 színű zsírkréta
Olló
Vizes edény
(Itt is lehetnek a tavalyi eszközök, csak abból kell új, ami megrongálódott, elfogyott.)
Kérem a ragasztókat feltétlenül névvel ellátni!!!!
Kérek szépen egy fedéllel ellátott műanyag pados dobozt, amelyikbe kerüljön bele az olló és egy
névvel ellátott papírragasztó, a másik papírragasztót beszedem év elején és ez lesz a tartalék. Kérem
ez is legyen névvel ellátva!
Tornafelszerelés
Fehér póló
Fehér zokni
Tornanadrág
Hagyományos tornacipő
Kötelező olvasmány:
Csukás István: Nyár a szigeten – Közös feldolgozás az év folyamán

Ajánlott olvasmány:
Csukás István Keménykalap és krumpliorr
Nógrádi Gábor Petepite
Berg Judit Rumini
Lázár Ervin: A hétfejű tündér
Bálint Ágnes: Szeleburdi család
Fekete István Vuk
Tisztálkodáshoz, étkezéshez:
Papírszalvéta (2 csomag)
Váltócipő
100-as zsebkendő (2 csomag)
esőkabát (napköziseknek különösen fontos!)
műanyag pohár (névvel ellátva) (Aki nem vitte haza a tavalyit, akkor az tökéletes)
Kérem, hogy az első tanítási napon vagy a szülői értekezletre hozzátok be az összes felszerelést.
Az aláírt bizonyítványt az első tanítási napon kérem a gyerekektől.
A felszerelések legyenek ellátva névvel. (A testnevelés felszerelés is!!!)

Kellemes időtöltést és jó pihést kívánok a nyári szünetre!
Bodonyi Ildikó
of.

