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Kedves Szülők!
Segítségül készítettünk Önöknek egy ajánlást, melyben az első osztályainkban használatos felszerelés
beszerzéséhez adunk tanácsot.
1. ÉVFOLYAM
Magyar nyelv és irodalom:
2 db A/5 méretű, 14-32-es számú vonalas füzet
3 csomag kis írólap
Matematika:

1 db A/5 méretű 27-32-es számú négyzetrácsos füzet
1 db papír mérőszalag, 1 doboz logikai készlet,
1 csomag számolópálcika, 1 doboz számolókorong,
1 db kicsi kétoldalas zsebtükör, 1 db műanyag óra,
2 db dobókocka, 1 db boríték, befőttes gumik
1 db kisebb, zárható doboz a fenti eszközök tárolására

Angol nyelv:

1 db A/5 méretű, 20-32-es számú sima füzet
1 db A/4 méretű iratgyűjtő

Német nyelv: 1 db A/5 méretű 20-32-es számú sima füzet
1db A/4 méretű iratgyűjtő
Etika:

1 db A/5 méretű, 20-32-es számú sima füzet

Ének-zene:

1 db hangjegyfüzet

Technika:

2 csomag színes origami lapok (20 cm x 20 cm)
2 csomag színes origami lapok (A/4-es méretű)
1 csomag fűzőlap
1 csomag gyurma
1 db stift papírragasztó
1 db folyékony ragasztó
1 db jó minőségű olló – balkezeseknek balkezes olló

Rajz:

1 db A/3-as méretű rajzgyűjtő dosszié az üres rajzlapok tárolására
1 db A/3-as méretű rajzgyűjtő dosszié a kész munkák tárolására
20 db kicsi, A/4-es méretű műszaki rajzlap (hófehér, famentes)
30 db nagy, A/3-as méretű műszaki rajzlap (hófehér, famentes)
1 doboz 12 db-os olajpasztell
1 doboz 12 db-os, nagy tubusú temperakészlet (Kérjük kilyukasztani!)
1 db 12 színű vízfesték, 3 db ecset (4-es, 6-os, 10-es méretvastagság)
1 db 12 színű filctoll készlet
1 db 4B-s puha grafitceruza, 1 db radír
1 db nagyobb ecsettál, kéztörlő ruha, ecsettörlő ruha, újságpapír
1 munkaruha (póló vagy köpeny)

Testnevelés:

Tornazsákban: tornacipő, fekete tornanadrág és fehér póló minden tanulónak
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Ami még szükséges:
1db iratgyűjtő a fontos iratoknak
1 db füzet - üzeneteknek
füzetalátétek – igény szerint
ülőpárna – gumis, vagy kötős – székhez rögzíthető
váltóruha (óvodához hasonlóan)
váltócipő (vászoncipő vagy szandál)
esővédő eszközök (esernyő vagy esőkabát)
Táska:

lehetőleg könnyű, merevítős hátitáska

Tolltartó:

tetszés szerint
Benne:
4 db HB-s grafitceruza
4 db piros-kék ceruza
2 db piros-kék postairon
12 db-os színes ceruza készlet
1 db 15 cm-es vonalzó
1 db radír (fehér, puha)
ürítőtartályos kicsi ceruzahegyező

Tisztasági csomag:
törölköző (akasztóval ellátva)
fogkefe, fogkrém, fogmosó pohár – igény szerint
fésű
textilszalvéta, műanyag ivópohár, kiskanál – felakasztható kisebb zsákban
100 darabos papír zsebkendő – javasoljuk a dobozos kiszerelést!
1 csomag papírszalvéta
Kérjük, a gyermekük nevét és az óvodai jelét mindenre szíveskedjenek ráírni! A tankönyveket,
munkafüzeteket beragasztott könyvjelzőkkel lássák el! Javasoljuk, hogy a tankönyveket átlátszó műanyag
borítóval csomagolják, illetve, hogy a rajz- és technikafelszerelést együtt, egy nagyobb méretű, fedeles,
műanyag dobozban tárolják a tanulók, lehetőleg kapcsos fedéllel. Ajánlott méret: 20 cm (magasság) x 40cm
(szélesség) x 28 cm (mélység).
Az első tanítási napon minden felszerelést szíveskedjenek elhozni!
Azokat a taneszközöket, amelyeket később használunk, az iskolában őrizzük.
Kérjük Önöket, hogy 2020. szeptember 1-jén - a tanévnyitó ünnepély után segítsenek gyermeküknek a
taneszközök közös elrendezésében!
Kérjük Önöket, ne felejtsék el elhozni azokat a dokumentumokat, amelyeket esetlegesen nem adtak le,
illetve az online felületen nem csatoltak a beiratkozásnál!
Reméljük, hogy ajánlásunkkal segíteni tudunk a családoknak abban, hogy a szeptemberi iskolakezdés
örömteli legyen. Sok sikert kívánunk az iskolához!
Első évfolyamos tanító nénik
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Paks, 2020. május 20.

