Felszereléslista 1. osztály
2020/21-es tanév
Váltócipő: kötelező (szandál, vászoncipő) Nem papucs! (név)
Tornazsák benne: 1 pár tornacipő(név), fehér póló, (név)kék rövidnadrág (lányoknak is), (név), babzsák
(15*20 cm)
Tisztasági felszerelés: kis flottírtörülköző akasztóval, (név), füles, műanyag pohár, (név), uzsonnás doboz
vagy zacskó, benne textil szalvéta (név)
Közös használatra: 2 cs. 100-as papír zsebkendő, 1 cs. papírtörlő
Tolltartó:3 db HB jelzésű ceruza, 1 db vastag piros-kék, 1 db vékony piros – kék ceruza, puha radír, színes
ceruzák (6-os), órarend, egyenes, kis vonalzó, ceruzahegyező (mindenre név)
Kisebb (gyermek) cipősdobozba (ami laposabb, befér a gyerekek padjába) (név): Kérem beletenni: 1 cs.
számolópálca, 1 cs. számolókorong, 1 db téglalap alakú kis tükör, 1 db műanyag óra (papírboltban
kapható),2 db dobókocka, betűsín (betűtartó nem kell!)
Nagyobb méretű (felnőtt) cipősdobozba, rajzhoz, technikához (név): Kérem beletenni: jó minőségű olló,
(hegyes végű) (név), 1 db technokol ragasztó, 2 db Stift ragasztó, jó minőségű zsírkréta, (6-os), jó minőségű
vízfesték(12-es), filctollak(6-os), jó minőségű tempera (6-os), egy tubus fehér, ha nem lenne benne,
vékony, közepes, vastag ecsetek (összesen 3 db), ecsetes tál(vajas doboz jó!), kis szivacs, 1 gombolyag
(vastagabb) fonal, nagyobb póló vagy kötény a ruha védelmére, 1 cs. egyszínű gyurma,
Füzetek: 3 db 1. o-s (14-32) vonalas, margós füzet,(A/5)
1 db négyzetrácsos, margós füzet(A/5)
1 db kottafüzet (A/5)
1db sima füzet, margós (A/5)
1 db sima füzet, margó nélkül (A/4)
1 db üzenő füzet (lehetőség szerint 1.o-os vonalas, margós (A/5)
Ezeket elég átlátszó, nejlon borítóval ellátni, címke, melyre NYOMTATOTT BETŰKKEL név, hogy a
gyermekek, hetesek is el tudják olvasni!
Tankönyvek: szeptemberben, első napon kapják meg, elég átlátszó nejlon borító, címke, olvasható névvel
Minden elképzelhető dologra kérném ráírni a gyermek NEVÉT (ne jelét), a ceruzák végét meg lehet
faragni, oda lehet írni. Kérnék mindenkit, a minőséget tekintsük elsődleges szempontnak, hogy
használhatók legyenek a megvásárolt dolgok. A reklámoknak ne dőljünk be: „Az egyszerűbb néha több.”
Beiratkozás után május hónapban hagyomány iskolánkban egy ismerkedő, bemutatkozó szülői értekezlet
tartása. Jelen helyzetben ez halasztásra kerül, a tanév végéig (jún. 15.) a megadott email címeken
tájékoztatom Önöket ennek megtartásáról vagy elmaradásáról.
Az remélem biztos, hogy szeptemberben találkozunk!
Péntekné Vörös Katalin- tanítónő

