Kedves Tanítványom!
Az idén is szeretnék segítséget nyújtani tanszerek megvásárláshoz! Kérem, a következőket
szerezzétek be!
Magyar nyelv és irodalom
3 db 3. osztályos, vonalas füzet / száma: 12-32 / olvasás, fogalmazás, nyelvtan tantárgyakhoz
Matematika
1db négyzethálós füzet
Körző - Nem lesz a tolltartó része. Csak akkor kell hozni, ha majd használjuk.
Kisméretű derékszögű vonalzó. Ez sem lesz folyamatosan a tolltartóban, csak, ha szólok.
Környezetismeret
Használjuk a 2. osztályost, nálam van a tanteremben.
Technika – rajz
1doboz színes gyurma, 1doboz fehér gyurma, 1 olló, 1 ragasztóstift és 3 db ecset / vékony,
közepes, vastag /, festéktörlő rongy, ecsettál / a boltban kapható pici, legjobb egy kiürült
margarinos doboz /
Kérem, minden egyes eszközön legyen név! Sok eszköz keveredik el ennek hiányában.
Rajzlapunk, színes papírunk van elegendő, tehát nem kell venni.
Testnevelés
Ugyanaz, mint eddig, vagyis Mindszenty-póló, kék tornanadrág, fehér zokni !, vastag talpú
sportcipő, hosszú hajú kislányoknak hajgumi szükséges, tisztasági felszerelés (kis törölköző,
kézfertőtlenítő, fésű). KIPSTA térdvédő (a Decathlon áruházban kapható a kézilabda
osztályon. Vékony alkatú gyermekeknek a felnőtt könyökvédő lesz méretben a jó), 2 dl – s
ásványvizes flakon.
Egy csomag 100 db-os papírzsebkendőt kérünk szépen a testnevelő tanárnak beadni az első
tanítási héten
Hűvös időszakra: tréningruha, mellény, vékony sapka, körsál, vékony kesztyű - ezeket egy
külön zsákba kell tenni
Ének-zene
A tavalyi kottafüzetet használják.
Tolltartó
3db B vagy HB jelölésű grafit; 2-2 zöld, piros, kék, ceruza; hegyező; 2 db névvel ellátott, jó
minőségű radír; rövid vonalzó, színes ceruza 12db-os „Conté” márkájú, a legjobb.
A tanév folyamán elkezdünk tollal írni, de november végéig nem lesz rá még szükség.
Minden gyereknek legyen 1db értékelő füzete, 1db leckefüzete és /egy
a németes irattartótól független /irattartója az iskolatáskában! Kérem váltócipőről is
gondoskodni!
Hittan 3. osztályos vonalazású
Német

jó tavalyi szótár füzet
1-db 3.oszt. vonalas füzet
5 db boríték
átlátszó, lefűzhető tasakos mappa, ugyanolyan, mint tavaly

Ezúton is felhívnám a figyelmet, hogy az iskolai ünneplőruhához, hűvös idő esetén a lányok
fehér kardigánt, míg a fiúk sötétkék felsőt hordanak. Szükség esetén ezeket is szerezzétek be!
Szorgalmi lehetőség a nyárra lelkes tanulóknak és elszánt szülőknek:
a neoba felrakott vakációs feladatok elvégzése.
Sok pihenést, élményekben gazdag nyarat kívánok.
Anna néni

