Tanszerlista
1.b osztály (2021-2022. tanév)
Osztályfőnök: Ferenczi Emese
Iskolatáska: 1 db merev hátú
Matematika:
3 db A/5 négyzetrácsos füzet (27-32) (margózott)
1 doboz számolókorong
1 zacskó számolópálcika
logikai készlet
babzsák
Rajz és technika:
1 db műanyag vagy cipős doboz, amibe beleférnek a rajzeszközök.
20 db boríték (10 fehér/10 piros)
1 cs. fénymásolópapír (500 db-os)
5 cs. írólap (famentes)
40 db famentes rajzlap A/4
színes fénymásoló papír (piros, kék, zöld, sárga, barna, narancssárga 5-5 db)
12 színű tempera (kis vödrös, nem tubusos, mert az hamar beszárad), ajánlom a sünis ICO-fajtát
12 színű vízfesték (jó minőségű)
ecsetek 4-6-10, ecsettál, ecsettörlő rongy
3 db ragasztó stift (Pritt) 1 kicsi és 2 nagy
gyurma és gyurmatábla, gyurmakéssel
12 színű filctoll (nem tűfilc!)
10 db hurkapálca
olló (hegyes)
zsírkréta
csíptetős rajztábla (fa)
karton –kétoldalú – piros, sárga, zöld, kék, barna, fekete 2-2 db (ne összehajtva, ne feltekerve)
Tolltartó: (ne legyen sem hengeres, sem fém!)
A tolltartóba 12 színű jó minőségű színes ceruza, 2 db postairon (vastag, piros-kék), 2 db vékony piros-kék
ceruza, 1 db fehér színű puha radír, kis vonalzó (15 cm),hegyező (tartályos), 4 db HB-s grafit ceruza (radír
nélküli).

Füzetek, további kellékek:
irattartó mappa (gumis vagy behajtós) 4 db
átlátszó irattartó bugyi – 50 db
sima füzet- 2 db (idegen nyelv, etika/hittan)
kottafüzet – 1 db (ének)
vonalas füzet (14-32) -4db margózott (csak első osztályos jó)
A/4 füzet –sima- 3 db
hegyező otthonra
Tisztasági csomag: Csak aki szeretne: fogkefe, fogkrém, műanyag pohár. Ez nem kötelező! Kérünk szépen 1 cs.
100-as papírzsebkendőt, 1 tekercs 3 rétegű WC papírt , 1 csomag éttermi szalvétát és egy tekercs uzsonnás
zacskót, amibe a maradékot vagy éppen az uzsonnát bele tudjuk tenni. 1 db konyharuha az uzsonnázáshoz.
Legyen mindenkinek kulacsa, névvel ellátva!
Tornazsák:
-fekete tornanadrág a fiúknak, lányoknak rövid fekete pamut cicanadrág
-fehér póló
-1 pár fehér zokni
-tornacipő
-lányoknak hajgumi
Úszáshoz: fürdőnadrág/fürdőruha(egyrészes), úszósapka(kötelező), papucs, lányoknak hajgumi, törölköző
Egyéb: Váltócipő kötelező! Ne papucs legyen! (ajánlott egy tépőzáras szandál)
FONTOS!
MINDENT FELCÍMKÉZVE, NÉVVEL ELLÁTVA KÉRÜNK BEHOZNI!
A FÜZETEKRE, TANKÖNYVEKRE ÁTLÁTSZÓ BORÍTÓT KÉRÜNK SZÉPEN!

