Az 1. osztályban szükséges taneszközök
Füzetek:

vonalas (14-32)
3 db
négyzetrácsos
sima
leckefüzet
A4-es vonalas füzet
A4-es mappa

Tolltartó:

grafit ceruza HB-s
piros-kék ceruza vékony
piros-kék ceruza vastag
színes ceruzakészlet
hegyező
radír
rövid vonalzó

Rajzlapok:

Technikadoboz:

félfamentes
famentes
írólap
rajztábla
színes papírkészlet
postai levélboríték
zsírkréta

Tornazsák:

Tisztasági felszerelés:

12 színű
vízfesték
tégelyes tempera
ecsetkészlet
ecsettál, törlő
PRITT ragasztó stift
gyurma
hurkapálca
papírvágó olló
jelölő filc
gémkapocs

(1 vékonyabb, 1 vastagabb)

4 db
2 db
2 db
12 db-os
1 db
1 db
1 db
50 db
30 db
4 csomag
1 db
1 csomag
50 db
12 színű
6 színű
1 db
1 db
2 db
1 db
1 csomag
1 db
1 db (alkoholos)
1 doboz

tornacipő
poló
rövidnadrág
tréning alsó és felső
váltózokni
váltás alsónemű
Minden darabot kérek egyedi jellel ellátni!
törölköző
folyékony szappan
fogmosó felszerelés
papír zsebkendő
éttermi szalvéta
csomagolós szalvéta
W.C. papír

Egyéb:

2 db
1 db
1 db
1 db
2 db

4 csomag 100 db-os
1 csomag
1 csomag
2 tekercs

Legyen váltócipő esetleg ülőpárna is!
A tankönyvosztásról és a tanévnyitó időpontjáról
augusztus végén tudunk tájékoztatást adni.

Elérhetőségünk:

Iskolatitkárság:

(27) 585-530
szokolyasuli@gmail.com

A 2. osztályban szükséges taneszközök
Füzetek:
vonalas (16-32) 3 db
négyzetrácsos 1 db
sima - az elsős környezet füzetet folytatjuk
leckefüzetet NE vegyetek, mert nem fogunk használni
Rajz:
írólap 4 csomag
színes papírkészlet 1 csomag
rajzlap 50 db
mappa 2 db/ az eddig használtak megfelelőek, üresen kérem majd vissza
ragasztó stift, nagy 1 db
Tornazsák:
tornacipő, póló, rövidnadrág, rossz tréning ruha, váltó alsó/bugyi, zokni
Tisztasági csomag:
törölköző, szappan, fogkefe, fogkrém, pohár
papírzsebkendő 4 db 100-as csomag
szalvéta 2 csomag
Tolltartóba:
3 db grafitceruza
3 db piros-kék vékony ceruza
6 db-os színes ceruzakészlet
hegyező (2 lyukú)
vonalzó (rövid és hosszú)
Egyebek:
váltócipő
akinek szükséges, ülőpárna
Amennyiben az első osztályos felszerelés használható, nem kell újat vásárolni!
Jó pihenést mindenkinek!

A 3. osztályban szükséges taneszközök
Füzetek:

vonalas (12-32) 6 db
négyzetrácsos 2 db
ének 1 db

Ceruzák:

grafit (HB, B) piros-kék, színes (felszerelt tolltartó)

Vonalzó:

hosszú
rövid (a tolltartóba)

Írólap
Rajzlap
Rajztábla
Színes papírkészlet
Irattartó

2 csomag
30 db
1 csomag
2 db

Technika dobozba: vízfesték, tempera, vékony és vastag ecset, ecsettál, festékrongy,
gyurma, olló, ragasztó, zsírkréta
Egyebek: tükör, óra, radír, hegyező (2 lyukú), tornazsák, tisztasági csomag, 3 db
100-as zsebkendő, váltócipő
Év elején még nem lesz rá szükség, csak majd az év folyamán:
jó minőségű kék golyóstoll
negatív számos „vonalzó”
Amennyiben a 2. osztályos felszerelés használható, nem kell újat vásárolni.

Könyvtár nyári nyitva tartása:
tel.: 06-30/202-7436
e-mail: magdolna.tarcsy@gmail.com

A 4. osztályban szükséges taneszközök

Füzetek:

vonalas (21-32)
négyzetrácsos
ének
leckefüzet

Ceruzák:

grafit (HB, B) piros-kék, színes, toll (felszerelt tolltartó)

Vonalzó:

hosszú és derékszögű
rövid (a tolltartóba)

Írólap
Rajzlap
Rajztábla
Színes papírkészlet
Irattartó

5 db
2 db
1 db
1 db

4 csomag
50 db
1 csomag
2 db

Technika dobozba: vízfesték, tempera, vékony és vastag ecset, ecsettál, festékrongy, gyurma, olló,
ragasztó, zsírkréta
Egyebek: radír, hegyező (2 lyukú), tornazsák (rövid nadrág, fehér póló, tornacipő, használt tréning
ruha), tisztasági csomag, 3 db 100-as zsebkendő, 1 csomag éttermi szalvéta, 1 csomag csomagolós
szalvéta, váltócipő

Amennyiben a 3. osztályos felszerelés használható, nem kell újat vásárolni!
Válaszd ki az egyiket, olvasd el és készíts hozzá olvasónaplót!
- Fekete István: Vuk
- Felix Salten: Bambi
- Erich Kastner: A két Lotti
- Erich Kastner: Emil és a detektívek
- Jacqeline Wilson: Micsoda anya!
- Jeff Kinney: Egy Ropi naplója
- Kathleen Duey: Katie és a musztáng sorozat

Felső tagozatban szükséges taneszközök:
Magyar nyelvtan és irodalom: 4 db A5 vagy A4 (nem spirál), margós vonalas füzet
Dráma: 1 db A5 (nem spirál), margós vonalas füzet
Technika: 1 db A4 vagy A5 négyzethálós füzet
Angol: 2 db A4 vagy A5 vonalas füzet, 1 db szótárfüzet
Történelem: 1db A4 vagy A5 vonalas vagy sima füzet
Fizika: 1db A4 vagy A5 négyzethálós füzet
Kémia: 1db A4 vagy A5 négyzethálós füzet
Vizuális kultúra (Rajz): 10 db A3 fehér lap, 30 db A4 fehér lap, színes papírkészlet A4 (élénk
színű) 30 cm vonalzó, grafit ceruzák (1db/típus) HB, B, 2B, 4B, színes ceruzák (min. 12 szín),
vízfesték, tempera, színes filctollak (6 vagy 12 szín), egyszínű gyurma, 3 db ecset: (vékony,
közepes, vastag), vizes edény, ecsetrongy, ceruzahegyező, radír
Természetismeret: 1db A4 sima füzet
Földrajz: 1 db A4 vonalas füzet
Matematika: vonalzók: (egyenes, derékszögű, szögmérő), működőképes körző, 3 db A4
négyzetrácsos füzet
Biológia: 1 db sima A4 füzet
Informatika: 1 db A4 vagy A5 négyzetrácsos füzet
Etika/ Hit és erkölcstan: 1 db A5 vagy A4 sima füzet
Ének-zene: 1 db kottafüzet
Testnevelés: fehér póló, sportnadrág (rövid vagy hosszú), torna- vagy edző cipő
Amennyiben az előző tanév felszerelése használható, nem kell újat vásárolni!

