BESZERZENDŐ FELSZERELÉSEK
1.osztály 2018/2019-es tanév
Minden iskolai ünnepségre fehér ing vagy blúz, sötét alj vagy nadrág.
- l db háti iskolatáska
- l db tolltartó
benne: 3-4 db HB-s grafit ceruza
2 db kék, 2 db piros postairon
2 db piros,
2 db kék,
2 db zöld színű ceruza
hegyező
radír
toll (kékszínű) II. félévtől
- l csomag színes ceruzakészlet ( 12 darabos )
MATEMATIKA: Jele:

(kérjük a tantárgyak jeleit a tárgyhoz
tartozó könyvekre, füzetekre, felszerelésekre rárajzolni szíveskedjenek!)

3 db 27-32-es számú négyzethálós füzet
1 cs. korong, l cs . pálcika
l5 cm-es egyenes vonalzó – tolltartóban tartandó
számkártya, kivágva, csoportosítva ( 0-10-ig), (11-20-ig)
logikai lapok
Méréshez:
1 m hosszú papír mérőszalag
OLVASÁS : Jele:
l db betűtartó – ( nagyobb méretű )
1 db 14-32-es vonalas füzet a II. félévtől

ÍRÁS: Jele:
4 db 14-32-es számú vonalas füzet
4 cs. Írólap
KÖRNYEZET: Jele:
1db 14-32-es számú vonalas füzet

RAJZ: Jele:
l db pelenkás dosszié (névvel, óvodai jellel)
20 db rajzlap A/4-es, 20 db elfelezett A/5-ös
20 db műszaki rajzlap
l cs. zsírkréta
1 db 10-es ecset
1 db 4-es ecset
vizes edény- (nem borulós)
törlőrongy
l db vízfesték
TECHNIKA: Jele:
1 cs. színes kivágólap, méret A/5
1 doboz natúr színű gyurma
1 cs. színes papír, négyzet kb.20x20
1 db Pritt stift ragasztó, a tanév során folyamatosan pótolni kell.
1 db olló
TESTNEVELÉS
tornazsák
l pár fehér tornacipő ( nem edzőcipő )
Sugár Sulis narancssárga póló, rövid sport nadrág
ősszel, tavasszal tréning ruha

EGYÉB
 14-32-es vonalas füzet (üzenőfüzetnek, melynek l. oldalát az
alábbiak szerint kérjük kitölteni).
Tanuló neve:
Születés helye, ideje:
Lakcíme:
Anyja születési neve:
Telefon:
Apja neve:
Telefon:
A tanuló TAJ száma:
Diákigazolvány száma:
Egyéb, fontos közölni valók a gyermekről: ( Pl: testi, érzékszervi,
értelmi, beszéd. Illetve bármely egyéb problémájára vonatkozó
adatok)
 l db tisztaságcsomag: műanyag pohár,
anyag szalvéta,
törölköző
 6 db könyvjelző! Névvel ellátva.
 10 db boríték
 Váltócipő: az iskola épületében a váltócipő használatát kérjük.
Kérjük a kedves szülőket, gyermekeik könyveit, füzeteit szíveskedjenek bekötni,
célszerű átlátszó fóliába csomagolni a tankönyveket, névvel óvodai jellel, a
tantárgy nevével, jelével ellátni, s minden egyéb holmijába (táska, ruha, cipő
stb.) is a gyermek nevét, óvodai jelét beleírni.

