TANSZERLISTA
1. B
2020/2021. tanév
5 db vonalas füzet (14-32)
2 db négyzetrácsos füzet
1 db A/5-ös méretű sima füzet (idegen nyelv)
4 db iratgyűjtő dosszié (hajtogatós) papírból
2 csomag írólap
50 db A/4-es műszaki karton
4 db A/4-es fotókarton
1 cs. fénymásoló papír (500 db)
30 db boríték
5-5 db színes fénymásoló papír (piros, sárga, zöld, kék)
Cipős dobozba kérjük (technika-rajz)
1 cs. fehér gyurma - MINŐSÉG
1 db stiftes ragasztó (JÓ MINŐSÉGŰ)
1 db folyékony ragasztó (TECHNOKOL)
1 db jól vágó olló
1 db vízfesték (12 gombos)
1 db ecsetkészlet (3 db ecsettel) +1 db széles szőrű ecset
1 temperakészlet (6-os)
1 doboz zsírkréta (12-es)
1 filctoll-készlet (6-os v. 12-es)
1 db fekete tűhegyű filc
Matematikához
1 db műanyag óra
1 db kétoldalú tükör
1 kicsi szappanos doboz a logikai lapokhoz
Tolltartóba kérjük (Minden ceruzába jelet, monogramot kérünk belevésni!)
4 db HB-s ceruza (NE rotring)
2 db piros-kék ceruza (vékony)
2 db piros-kék postairón (vastag)
2 db zöld színű ceruza (javításhoz)
1 db 2B-s vagy 3B-s ceruza rajzórához
12 db-os színes ceruzakészlet (NE kínai)
1 db fehér, puha radír
1 db 15-16 cm-es vonalzó
1 kis műanyag gyűjtőtasak a jutalomkártyáknak

Testneveléshez:
Fiúknak: fehér póló, kék tornanadrág
Lányoknak: kék tornadressz
Mindenkinek: fehér zokni, tornacipő (nem edzőcipő!), melegítő, 1 váltás fehérnemű
Úszáshoz:
Fiúknak: úszónadrág
Lányoknak: egyrészes fürdőruha/úszódressz, fésű/hajkefe (hajcsat, gumi)
Mindenkinek: törölköző, papucs, úszósapka (főleg lányoknak)

Tisztasági felszerelés:
2 db törölköző (monogrammal, akasztóval ellátva)
1 kis zsákba: műanyag pohár, konyharuha uzsonnához, kiskanál
1 folyékony szappan (utántöltős is lehet)
1 cs. 100-as papírzsebkendő
LÁNYOK: 1 tekercs WC papír
FIÚK: 1 tekercs papírtörlő
1 csomag szalvéta (nagyobb méretű)

1 pár váltócipő – nem papucs! (könnyű, kényelmes)
1 kis méretű hátizsák

MINDEN HOLMIBA JELET, MONOGRAMOT KÉRÜNK!
Portára kérjük leadni augusztus 20-ig:
 1 db kis igazolvány kép a gyermekről (hátuljára írják rá a nevét)
 A gyermek által készített családrajzot

Köszönjük!
Tanító nénik

