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1.b Zsolnai
Tisztelt Szülők!
A 2018/2019. tanév kezdetéig kérjük a következő eszközöket, felszereléseket
szíveskedjenek beszerezni:
Szükséges füzetek:
2 db matematika füzet
száma:27-32
2 db vonalas füzet
száma:14-32
1 db hangjegyfüzet
száma:36-16
3 db sima füzet
száma:20-32
Egyéb felszerelés:
1 db A/3-as dosszié, 1 db A/4-es dosszié, 3 csomag írólap, 1 doboz színtelen
(fehér) gyurma, olló, 40 db A/4-es famentes rajzlap, 10 db A/3-as famentes
rajzlap, 1 db 12 színű vízfesték, 2 db ecset (vékony, vastag), 1 doboz 12 színű
zsírkréta, 1 doboz 12 színű vékony filctoll, 1 doboz 12 színű vastag filctoll, 1
doboz 24 színű színes ceruza, 1 db ragasztó Pritt stift,
1 doboz korong, papír mérőszalag, rövid vonalzó (férjen el a tolltartóban),
négyszögletű zsebtükör, piros-kék ceruza, „HB” jelű grafitceruzák, piros-kék
postairón, kis törölköző akasztóval, műanyag pohár, vállfa vagy kicsi ruhazsák
(az óvodai megfelelő), kényelmes, jól záródó váltócipő (néptáncra is alkalmas
legyen). Testnevelésre: tornacipő (lehetőség szerint fehér), fehér csere zokni,
lányoknak: tornadressz (lehetőség szerint kék), fiúknak: tornanadrág (lehetőség
szerint kék), zöld színű iskolapóló. Úszásfelszerelés: törölköző, papucs,
úszósapka, fürdőnadrág, lányoknak egyrészes fürdőruha.
Kérjük, hogy a beküldött eszközöket a gyermek monogramjával / óvodai
jelével lássák el!
A furulyát az iskola fogja a gyermekek számára megrendelni, melynek árát a
szeptemberi szülői értekezleten szedjük össze.
A tankönyveket, munkafüzeteket az iskolában kapják a tanulók augusztus
végén.
Segítségüket előre is köszönjük!
Százhalombatta, 2018. június 07.
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…………………………
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1.a Ének-zene
Tisztelt Szülők!
A 2018/2019. tanév kezdetéig kérjük, a következő eszközöket, felszereléseket
szíveskedjenek beszerezni:
Füzetek:

3 db matematika füzet
3 db vonalas füzet
1 db hangjegyfüzet
4 db sima füzet

száma: 27-32
száma: 14-32
száma: 36-16
száma: 20-32

Egyéb felszerelés:
1 db A/3-as dosszié, 1 db A/4-es dosszié, 3 csomag írólap, 1 doboz gyurma,
olló, 1 db „festő” póló, 6 színű, kinyomó tubusos tempera festék, 1 tubus
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ragasztó,
30 db A/4-es műszaki rajzlap, 10 db A/3-as műszaki rajzlap,
1 db 12 színű vízfesték, 3 db ecset (vékony, közepes,vastag), 1 doboz 12 színű
zsírkréta, 1 doboz 12 színű vastag filctoll,1 db dobókocka, 1 cs színes pálcika, 1
doboz 12 színű vastag színes ceruza, 1 db ragasztó stift, 1 doboz korong, papír
mérőszalag, rövid vonalzó (a tolltartóban), négyszögletű zsebtükör, piros-kék
ceruza, „HB” jelű grafitceruzák + hegyező, piros-kék postairón, kis törölköző
akasztóval, műanyag pohár, vállfa vagy kicsi ruhazsák (az óvodai megfelelő),
kényelmes, jól záródó váltócipő (néptáncra is alkalmas legyen). Testnevelésre:
tornacipő (lehetőség szerint fehér), fehér csere zokni, tornanadrág, iskolapóló,
úszásfelszerelés (úszódressz / úszónadrág, törölköző, úszósapka, papucs, fésű).
Kérjük, hogy a beküldött eszközöket a gyermek monogramjával / óvodai
jelével lássák el!
A furulyát az iskola fogja a gyermekek számára megrendelni, melynek árát a
szeptemberi szülői értekezleten szedjük össze.
A tankönyveket, munkafüzeteket az iskolában kapják a tanulók az első tanítási
napon.
Segítségüket előre is köszönjük!
Százhalombatta, 2018. június 07.
Üdvözlettel:
…………………………
osztályfőnök

