2019/ 2020-as tanév
1. évfolyam

Kötelező olvasmány
/ nyári teendő(k)
/Egyéb

TISZTASÁGI CSOMAG:
2 cs. 100-as papírzsebkendő
1 cs. szalvéta
RUHASZALVÉTA
kiskanál
fogkefe, fogkrém (pohár, amit
mi beszerzünk)
törölköző (jellel és akasztóval)
lányoknak hajkefe + hajgumi
váltóruhának alkalmas nadrág,
pulóver
benti cipő (lehetőleg ne zárt,
illetve ne papucs)
felköthető ülőpárna

Magyar nyelv és
irodalom

2 db 14 -32-es számozású
vonalas füzet + 1 db vonalas
üzenőnek
4 db grafit ceruza, (pöttyös
Faber Castell, Lyra, háromszög
alakú – rotring tilos!)
1 db vastag és 2 db vékony jó
minőségű postairon, lehetőleg
Lyra minőségű (piros\kék)
1 db radír (Stabilo, Tikky 30)
3 cs. írólap
kicsi füzettartó
A\4 – es mappa (jellel ellátva)
2-2 db műanyag alátét - A\3-as,
A\4-es

2. évfolyam

3. évfolyam

4. évfolyam

Egyéb: üzenő füzet, lecke füzet,
törölköző, fogmosó felszerelés,
benti cipő, kiskanál, ruhaszalvéta, 1
csomag papírszalvéta, 100-as
üzenő füzet, leckefüzet,
papírzsebkendő, 4 guriga wc-papír,
törölköző, alátét, fogmosó
nyári olvasmány: Bálint Ágnes:
tolltartóba 3 db grafit, 3 db
felszerelés, cserecipő, csereruha,
Frakk a macskák réme egyéb
postairon, 2 db zöld színes javítani,
teendők: tolltartót feltölteni,
felszerelés: üzenő füzet, törölköző,
radír, faragó, színes ceruza készlet,
sokat pihenni, játszani
ruha szalvéta, kiskanál, benti cipő
kis vonalzó Nyári feladat: kötelező
Könyvtárlátogatás,szeptemberi
olvasmány - Bosnyák Viktória: A
könyvajánlás
sirály a király?, augusztusban a
írás munkafüzetet befejezni, bulis
lapot kipipálni

3 vonalas füzet (16-32-es), A4-es
mappa

4 db vonalas füzet (12-32-es)1db
A4-es mappa

3db 4. osztályos vonalazású
füzet (21-32) +füzettartó

1db A/4-es vonalas füzet, 2db
szótárfüzet , 1db A/4-es mappa.

Angol nyelv

Német nyelv

Matematika

A/4-es mappa, színes ceruza

A/4-es mappa, színes ceruza

A/4-es mappa, színes ceruza

1 db A/4-es méretű vonalas
füzet, 1db szótárfüzet, A/4-es
mappa

2 db kicsi négyzetrácsos füzet
(margó legyen)
1 db egyenes vonalzó (pici, ami
2 db A4-es (nagy) méretű
a tolltartóban elfér)
négyzetrácsos füzet, 1 db
2 db négyzetrácsos füzet,
A\4 – es mappa (jellel ellátva)
rövid egyenes vonalzó, 32 cm-es
egyenes kicsi vonalzó, 1 db
számegyenes (mérőszalag), számszámolókorong és pálcika
egyenes vonalzó, 1 db
hosszú egyenes vonalzó, 1 db
és jelkártya (2-4. oszt.), 2 db
papír mérőszalag
négyzetrácsos füzet,logikai lapok,
háromszög vonalzó, körző,
dobókocka, tükör, óralap
óralap
színes rúd, grafit ceruza, piros-kék
tükör, mérőszalag,
(műanyag), kis vonalzó (tolltartóba),
szám- és jelkártya (kivágva –
színes ceruzák, hegyező, radír
dobókockák,óralap, hőmérő,
32-es vonalzó, A4-es mappa
jellel ellátva -, összegumizva
szorzókártya a kék dobozba, A4dobókocka
es mappa
zsebtükör

Környezetismeret

1 db A\4-es sima füzet
1 db A\4 – es mappa

1 db A4-es sima füzet, A4-es mappa

1 db A/4-es sima füzet

1 db A4-es (nagy) méretű sima
füzet (lehet folytatni a tavalyit)

Ének-zene

1 db kisméretű hangjegyfüzet

elsős kottafüzetet folytatjuk

folytatjuk a másodikas
hangjegyfüzetet

1 db hangjegyfüzet(lehet
folytatni a tavalyit)

Rajz

Technika és életvitel

1 doboz vastag – 12 db -,
lehetőleg Lyra minőségű színes
ceruza
1 doboz vékony – 12 db -,
lehetőleg Lyra minőségű színes
ceruza
1 doboz 12 színű, jó minőségű
vízfesték
20 db A4-es, 10 db A3-as
1 doboz 12 színű, lehetőleg Lyra
20 db A/4-es rajzlap, vízfesték,
rajzlap,vízfesték, tempera, vizes
minőségű tempera
tempera,ecsetek(4-es, 6--os, 8-as,
edény, törlőrongy, ecsetek (4-es, 6ecset több méretben (4-es, 8-as,
10-es) vizes edény, törlőrongy,
os, 8-as, 10-es), 12 db-os filctoll,
10-es)
festőpóló,zsírkréta, filctoll, színes
fekete S-es, M-es alkoholos filc,
20 db famentes A\4 – es és 20
ceruza ez mind rajz zsákban
zsírkréta, A3-as mappa
db famentes A\3 – as rajzlap
festékes tál, festőpóló,
rongydarab
4 db bármilyen színű színes
karton (mind a két oldalán)
5 × 2 db színes fénymásolópapír
1 db A\3 – as rajzgyűjtő - mappa
2 db fekete filctoll

10 db A4-es famentes rajzlap 10
db A3-as famentes rajzlap 2db
bármilyen színű karton (mindkét
oldalán) 1db A3-as rajzmappa +
a rajz-technika doboz átnézése,a
hiányzó eszközök pótlása. Pl
ecset ,olló,ragasztó,festék, vízes
tálka...) egy festésre használható
póló,ami védi a civil ruhát a
piszoktól

1 db olló (oda kell figyelni rá,
hogy a gyerkőc milyen „kezes”)
2 db nagy stiftes ragasztó
(PRITT)
1 db tixo
1 cs. egyszínű gyurma

olló, ragasztó (stift, folyékony),
színes lapok, 2 db színes karton

olló, ragasztó ( stift és folyékony),
gyurma, 2 db színes karton, színes
lapok, 2 csomag írólap

olló, ragasztó (stift, folyékony),
színes lapok, 2 db színes karton

Testnevelés

Rövid fülű, jellel ellátott
tornazsákban elhelyezve:
1 db fehér póló
1 db rövidnadrág
1 pár zokni
1 pár tornacipő (fehér talpú)

Etika

Rajzolásra alkalmas füzet

1 pár tornacipő,1db fekete vagy 1 pár tornacipő,1db fekete vagy
tornazsák, fehér póló, rövidnadrág,
sötétkék tornanadrág,1db fehér sötétkék tornanadrág,1db fehér
fehér zokni, tornacipő (fehér talpú),
póló,1pár fehér zokni, lányoknak póló,1pár fehér zokni, lányoknak
lányoknak hajgumi
hajgumi, tornazsák,
hajgumi, tornazsák,

Rajzolásra alkalmas füzet (Az elmúlt
tanévi füzet folytatható)

Rajzolásra alkalmas füzet (Az
elmúlt tanévi füzet folytatható)

Rajzolásra alkalmas füzet (Az
elmúlt tanévi füzet folytatható)

