Tanszerlista a 2018-2019-es tanévre
3. a osztály
7 db vonalas füzet (12-32 ) 1 olvasás, 1 írás, 1 üzenő, 1 olvasónapló 1 német 2
pót
4 db vonalas füzet (16-32 ) (Ez a 2. osztályos vonalazás. Fokozatosan kezdenénk
használni a 3. osztályos vonalazást, hogy szebb legyen az írás…)
1 nyelvtan, 1 tollbamondás, 1 fogalmazás, 1 német)
1 simalapú környezetismeret füzet
2 db négyzethálós matematika füzet
1db leckefüzet
1 db szótár füzet
1 db kotta füzet
20 db boríték
2 db / hajtogatható / dosszié
1 db /fűzős/ dosszié, és hozzá
10 átlátszó, lefűzhető dosszié
20 db eldobható műanyag pohár
Órarend
Füzet címkék
Tolltartóba:
3 db HB-s grafit ceruza
Színes ceruzák (12 színű)
6 db filctoll
2 db kék színű golyóstoll
radír,
hegyező,
rövid vonalzó
olló, ragasztó (stift)
2 db piros-kék színes ceruza, nem vastag!
Rajzhoz, technikához, némethez…
2 krepp-papír (fiúk: piros, zöld,
lányok: fehér, kék vagy sárga)
3 db nagy, két oldalán színes fotó-karton (fiúk: 1 piros, 1zöld, és egy más szín,
lányok: 1 sárga, 1 kék és egy más szín). ( Lehet hozni A/3-as méretű, színes
fotókarton füzetet is annak, aki azt szeretne a nagy kartonok helyett.)
1 db fekete fotókarton
30 db rajzlap A/4
20 db műszaki rajzlap A/4

10 db műszaki rajzlap A/3
1 cs. írólap
20 db két oldalán színes A/4 es lap
10 db hurkapálca

Technika dobozba:
( a 2. osztályban használt dobozt nézzék át és egészítsék ki, nem kell újat
venni!)
olló
1 db ragasztó stift
1 db folyékony ragasztó (technokol)
1 doboz zsírkréta
1 doboz pasztellkréta
1 doboz vízfesték
1 doboz tempera
ecsetek, vizes edény, pamut törlőkendő
Mérésekhez, matekhoz 1hosszú vonalzó, 1 db derékszögű vonalzó –
kis tükör , 1 db körző
Tornazsákba:
Tornacipő
Rövidnadrág
Póló
2 db fehér zokni
Váltócipő !!!
Nyárra ajánlott olvasmányok:
Kertész Erzsi: A négy madár titka
Tersánszky J. Jenő: Misi Mókus kalandjai
Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen
Bosnyák Viktória: A sirály a király?
Berg Judit: Rumini (8 kötet jelent meg.)

