2. osztály
Magyar: 4db 16-32-es vonalas füzet
Matek: 2 db kis alakú négyzetrácsos füzet
Környezet: 1db 16-32-es vonalas füzet
Angol: 1db 16-32-es vonalas füzet
Hittan: 1db 16-32-es vonalas füzet
Ének: 1db kis alakú kotta füzet
Üzenő füzet: bármilyen kis alakú füzet
Rajz-technika: 2000 Ft./év + 30 db famentes A4-es méretű rajzlap
Testnevelés: zsákban: Gyurátz póló, sportcipő, sötét rövidnadrág
Egyéb:
- tolltartóba: 12-es színes ceruza, kb. 15 cm-es kis vonalzó, 3db grafit
ceruza (legalább 1db F-es, amivel a füzetekbe írnak), radír
A CERUZÁK LEHETŐLEG FA BORÍTÁSÚAK LEGYENEK,
TAPASZTALATAINK SZERINT A MŰANYAG, HAJLÉKONY
CERUZÁK NEM JÓ MINŐSÉGŰEK!!!
- papír mérőszalag
- váltócipő
- törölköző
- köpeny
- csere ruhás zsák

IDÉN IS AZT SZERETNÉNK KÉRNI, HOGY A GYEREKEK
FELSZERELÉSE NÉVVEL LEGYEN ELLÁTVA. VOLT, AKI TAVALY IS
MEGFOGADTA EZT, NAGYON JÓL MŰKÖDÖTT!
A KÖNYVEKET IDÉN IS ÁTLÁTSZÓ BEKÖTŐVEL KÉRJÜK BEKÖTNI!

3. osztály
-magyar: 4 db vonalas füzet, kicsi, harmadikos /széles vonalközű, 12-32
-matematika: 3 db négyzetrácsos füzet, kicsi, 27-32
-rajz: 30 db műszaki rajzlap
-technika: DOBOZ, benne olló, ragasztók ( folyékony is és stift is), ecsetek (1 db
vastag és 1 db vékony), a festéshez vízfesték + tálka + törlőruha, filctollak, zsírkréták
TECHNIKAPÉNZ : 1000 Ft / félév
-hittan: 1 db vonalas füzet, kicsi, 12-32
-körny: 2 db sima lapú füzet, kicsi
-ének: ének füzet
-angol: 1 db szótár füzet , kicsi, 31-32 és 1 db vonalas füzet, kicsi, 12-32
-üzenőfüzet / házi feladatos: mindegy
-tolltartóba kisvonalzó
-mappák: rajzra, matekra, magyarra

4. osztály
Angol: 1 db 21-32-es, 1 db 31-32-es
Magyar: 5 db 21-32-es
Matematika: 3 db 20-32-es
Ének: 1 db 36-16-os
Hittan: 1 db 21-32-es
Üzenő: vonalas füzet, jó a tavalyi is
Környezetismeret: 1 db 21-32-es
WC papír, papírtörlő

5. osztály
Matematika: 1 db A5-ös, 1 db A4-es négyzetrácsos füzet, 1 db A4-es sima lapos füzet, hosszú
vonalzó, derékszögű vonalzó, szögmérő, körző, kicsi vonalzó a tolltartóba, színes ceruzák, 1 cs.
írólap.
Hon- és népismeret: bármilyen A5-ös füzet.
Történelem: sima lapú spirál füzet
Technika: A5-ös négyzetrácsos füzet

Természetismeret: 2 db A5-ös sima vagy vonalas füzet
Rajz: 12 db-os színesceruza készlet (Lyra, Colorino), 1 db B-s, 1 db 2B-s ceruza, radír, nagy
alakú vázlatfüzet (famentes)
Ének: kottafüzet (a tavalyi is jó), mappa
Magyar: 4 db A4-es vonalas füzet (nem spirál)
Angol: A4-es vonalas füzet, szótár füzet
SNI: vonalas és négyzetrácsos füzet

6. osztály
Rajz: 12 db-os színesceruza készlet (Lyra, Colorino), 1 db B-s, 1 db 2B-s ceruza, radír, nagy
alakú vázlatfüzet (famentes)
SNI: vonalas és négyzetrácsos füzet, mappa
Ének: kottafüzet (a tavalyi is jó)
Történelem: sima lapú spirál füzet
Matematika: 1 db A5-ös, 1 db A4-es négyzetrácsos füzet, 1 db A4-es sima lapos füzet, hosszú
vonalzó, derékszögű vonalzó, szögmérő, körző, kicsi vonalzó a tolltartóba, színes ceruzák, 1 cs.
írólap, tavasztól számológép
Technika: tavalyi füzet, olló, ragasztó
Magyar: 4 db A4-es vonalas füzet (nem spirál)
Természetismeret: ugyanolyan, mint tavaly

