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Füzetek:
Magyar:
3 db vonalas füzet (16-32)
Matematika:
2 db négyzetrácsos füzet (27-32)
Környezetismeret:
1db sima füzet (20-32)
Etika/hittan:
1db sima füzet(20-32)
Ének:
1db kottafüzet (36-16)
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Egyéb:

Egyéb:
- játékpénz
- vonalzó: derékszögű, kicsi, nagy
- 3 csomag írólap
-1 csomag színes papír (jó minőségű, élénk színekkel)
- 6-os tempera
- zsírkréta
- 12-es vízfesték +ecsetek (3 különböző méret), tálka, törlőrongy
- 6 csomag fehér rajzlap
- rajztömb
- rajztábla (tavalyi is jó)
- olló (jó minőségű)
- postairon (vastag, vékony), színesek, radír, faragó
- ceruzák (HB, B)
- 2 ragasztó ( stift + folyékony)
-filctollak + 1db alkoholos fekete, vékony filctoll rajzórára
- papír zsebkendő 300 db
- szalvéta 3 csomag
- testnevelés felszerelés (tornazsák, tornacipő, sötét rövidnadrág, fehér póló vagy
trikó, fehér zokni, törölköző (a zsákba is), melegítő a hűvösebb napokra
- tisztasági felszerelés (pohár, törölköző, szappan)
- ünneplő ruha, iskolai nyakkendő, kokárda
- benti cipő

A tananyagokhoz szükséges sokszorosítás költségeire 300 Ft-ot kérünk, amelyet az első
tanítási napon az osztályfőnökök szednek be. +200 Ft nejlon zacskók vásárlására.
Köszönjük szépen!
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