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Füzetek:
 10 db vonalas füzet (16 – 32)
 2 db négyzetrácsos füzet
 2 db sima füzet
 1 db kottafüzet (tavalyi) +furulya
 1 db leckefüzet !
 2 db gumis papírdosszié (borítékos mappa ,(jó a tavalyi) és rajzlap-gyűjtőmappa)
 1 db lefűzős dosszié (hittan dosszié)
Matematika doboz (tavalyi kiegészítve)
 színes pálcikák külön gumizva (zöld, piros, kék, sárga)
 tükör (kicsi, négyszögletes)
 Játékpénz (1, 2, 5, 10, 20, 50 forintosokkal)
 2db dobókocka (jó a tavalyi)
 1 db papír mérőszalag
 Számkártyák (minden számjegyből kettő)
 1 db műanyag lapóra
 színes logikai készlet
Rajzdoboz (tavalyi kiegészítve)
 1 db viaszosvászon (50X70 cm)
 20 db famentes rajzlap
 1 db rajztábla (tavalyi)
 3 cs írólap
 1 doboz zsírkréta
 1 doboz jó minőségű 6 színű tempera
 1 db 12 színű vízfesték
 3 db ecset (vékony, közepes, vastag)
 1 db ecsettál
 1 db ecsettörlő rongy (nedvszívó)
 30 db A/4 két oldalán színes papír
 5 tekercs krepp papír (tetszőleges színekben)
 1 db gyerek olló (tavalyi, névvel ellátva)( össze van gyűjtve az iskolában, év elején
megkapják)
 3 db stift ragasztó
 1 csomag hurkapálca
 2 db vonalzó (hosszú és rövid)

Tolltartó:








4 db HB-s grafitceruza
2-2 db piros, kék, zöld ceruza
1 db 10 cm-es vonalzó
3db postairon
12db színes ceruza
1 db puha radír
1 db hegyező

Testnevelés (minden ruhadarab saját névvel ellátva ! )
Sötétkék rövidnadrág, fehér póló, zokni, világos talpú tornacipő, hidegebb napokra melegítő,
kéztörlő (tavalyi)

Egyenruha:
 Galléros fehér ing / blúz
 Sötétkék nadrág / szoknya
 Sötét cipő
 Iskolai nyakkendő
Váltócipő: szandál vagy vászoncipő

Sakkra (a tavalyi):
 1 db bármilyen színű táblafilc
 1 törlőrongy )(össze van gyűjtve az iskolában, év elején megkapják)
Első tanítási napra kérünk:
2 csomag szalvétát
4 tekercs kéztörlőt
1 db folyékony szappant
3 csomag papírzsebkendőt
8 tekercs WC papírt

A füzetekre és könyvekre kérem a tanuló és tantárgy nevét, osztályt
olvashatóan ráírni.
Ha szükséges csak műanyag fóliába kössük ezeket.
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