5.B
Technika

1 db vonalas füzet

természetismeret1 db vonalas füzet
történelem

1 db A4-s füzet vonalas

ének

1 db A5-ös hangjegyfüzet
1 db nagyalakú sima és 2 db nagyalakú négyzethálós füzet (nem spirál!); körző, vonalzók,
szögmérő
1 db A5 négyzetrácsos füzet, pendrive

matek
informatika
Hittan:
német

vonalas füzet
1 db A4-es vonalas füzet, 1 db szótár füzet (a tavalyi folytatható, ha még sok hely van benne), 2 db
iratlefűző lefűzhető tasakokkal ellátva (egyikben lesz az aktuális tananyag, a másik otthon marad:
az aktualitását veszített, de tudni való tananyag gyűjtésére szolgál majd)

népismeret

1 db A4-es vonalas füzet, 1 db szótár füzet

osztályfőnöki

1 db vonalas füzet

m. irodalom

1 db A4-es + 1db A5-ös vonalas füzet

m. nyelvtan
Rajz

1 db A4-es + 1db A5-ös vonalas füzet
Minden rajz felszerelés, ami az előző tanévről megmaradt, használható a következő tanévben is,
csak a hiányzó felszerelést kell pótolni! Kérem a gyermek nevét ráírni az eszközökre, még az
ollóra is, mert az a tapasztalat, hogy így nem veszik el a használat során.
1 db Vázlatok rajztömb B4-es, fehér színű legyen.
Rajzlap fehér A4: 20 db, A3: 20db.
24 színű vagy 12 színű vízfesték,
tempera,
zsírkréta,
porpasztell,
színes ceruza.
Ecset: vékony, közepes, vastag, jó minőségű, mert kihullik a szőre, akkor nem tudjuk használni.

Olló.
Stiftes ragasztó (PRITT az a ragasztó, ami ragaszt is.)
1 csomag színes lapok A4-es méretű.
Kartonlap A2-es színes.
Ecsetmosó vizes tál 1 db.
Festő paletta 1 db (lehet műanyag tálca is),
Törlő ruha 1 db,
Viaszos vászon terítő Kb.50cm x 1m-es, amivel az asztalt le tudják teríteni, hogy ne legyen
festékes. Mindez egy névvel ellátott, átlátszó, műanyag dobozban legyen
tornafelszerelés Sötét sportnadrág
tornazsákban: Mindszenty póló (legyen tartalék is - erre a sima fehér póló is jó),
vastag talpú sportcipő (futó),
fehér zokni
hosszú hajú kislányoknak hajgumi szükséges,
tisztasági felszerelés (kis törölköző, kézfertőtlenítő, fésű).
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

