
Felszerelés: 4. osztály 

 

A nyár folyamán a következőket kérjük beszerezni.  

 

Tolltartó: 3 db HB-s  grafit ceruza  STABILO 

3 db piros, 3 db kék, 3 db zöld színű ceruza   pl. MILAN  

1 csomag vastag színes ceruza 12 színű    jó minőségű 

2 lyukú tartályos hegyező 

15 cm és 30 cm hosszú vonalzó, radír 

A ceruzák legyenek ellátva névvel és legyenek kihegyezve.  

 

Füzetek: 1 db nagy négyzethálós füzet 87-32 margós  Akinek megfelelő 

állapotban van a 3. osztályos füzete, és bőven van hely benne, szeretném, ha 

abban folytatná 4. osztályban is. 

4 db vonalas füzet 12-32 margós 

A tavalyi matricás és üzenő füzet jó! 

 

Matematika: Körző. (Süni-set (ICO) ajánlom a lehető legegyszerűbbet és egy 

póthegyet is kérek szépen) Továbbra is szükség lesz a tükörre.  

 

Rajz-technika: jó olló, balkezeseknek balkezes olló 

ragasztó:stiftes, ami ragaszt és folyékony  

színes gyurma 

1 doboz zsírkréta  12 színű   (Jumbo vastag háromszögletű ) 

12 db-os vízfesték 



 6 db-os tempera vagy 12-es + 1 tubus fehér, ha nincs a dobozban, jó minőségű 

pl. ICO 

12 db-os filctoll + 1 db fekete filctoll (tű) 

2 db ecset  mindegyikből  10-es,6-os,3-os 

ecsettál ( jó a vajas doboz), törlőrongy 

műanyag terítő az asztalra kb. 60*60 cm-es,  egy nagyobb méretű rossz póló 

Az előző évi felszerelésből megmaradt dolgok kiegészítve is jók! 

Ezek egy dobozban legyenek. 

A felszerelés tárolásához irattartó papucs keményebb anyagból 

 3 db A/4-es mappa  

váltócipő 

Testnevelésre az eddigi felszerelés 

MINDENEN LEGYEN NÉV! 

Szükséges felszerelés a néptáncórákra 

lányoknak: 

- táncos karaktercipő (tutyi), 

- bő (min. 3 méter anyagból), térd alá érő szoknya, 

- fehér blúz, vagy póló 

- hajgumi 

- (alsó tagozaton fehér nylonharisnya) 

fiúknak: 

- táncos karaktercipő (sarkos, lehetőleg bőrtalpú), 

- hosszú nadrág (lehet melegítő vagy vászon), 

- fehér póló 

- csere zokni (fekete) 



 

 

A nyáron kérném, hogy mindenki olvasson el egy könyvet, amihez rajzokat 

lehet készíteni egy külön füzetbe. Az ügyesebbek le is írhatják – esetleg rajzzal 

kiegészítve -, hogy miről szól.  

Szeptember 1. napján ezt kérném behozni! Pihenjenek nagyon sokat, de 

olvassanak, írjanak, számoljanak egy kicsit!  Köszönjük! 

 

Könyvajánló: 

Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány, Klott Gatya ne fárassz,  

Nógrádi Gábor: A tengeren túl 

Kertész Erzsi: Panthera-A hógömb fogságában 

Jeff Kinney: Egy ropi naplója 

Berg Judit: Rumini könyvek 
 

 

 

Köszönjük az együtt töltött tanévet, kívánunk nagyon jó vakációt, pihenést 

mindenkinek! Találkozunk szeptemberben! A tanévnyitó ünnepély pontos 

időpontját kérjük, nézzék az iskola honlapján! 

 

Marcsi és Ági néni 

 
 


