
Gyere velünk 4. osztályba!  
Munkádhoz a következő eszközökre, felszerelésekre lesz szükséged:  

Matematika:  

- 2 db A/4-es négyzetrácsos füzet (87-32) (tűzött, nem spirál; 

Legyen margója!)  

- 2 db műanyag, piros, lefűzős dosszié  

Magyar:  

Nyári olvasmányok az órán megbeszéltek alapján. 

- 2 db vonalas füzet (21-32)  

- 1 db műanyag lefűzős dosszié (nem piros)  

- 1 db. A/4-es vonalas füzet (81-32) 

Felvételire készülőknek:  

- 1 db.műanyag lefűzős dosszié (nem piros, jó a tavalyi is!) 

- 1 db. A/4-es négyzetrácsos füzet (87-32) 

Természetismeret: 1 db vonalas füzet (21-32)  

Angol: 1 db vonalas füzet (21-32)  

-1 db. kicsi szótár füzet 

Ének: 1 db hangjegyfüzet (36-16) (jó a tavalyi is!) 

Etika: 1 db. sima lapú füzet (Jó a tavalyi is!) 

Informatika: 1 db. vonalas füzet (21-32) 

Rajz – technika:  

- 1 db A/4-es gumis dosszié (Jó a tavalyi is!)  

- 50 db A/4-es famentes, vastag, fehér rajzlap  

- 2 db ragasztóstift (közepes méretű, nem színes)  

- 1 db olló  

Dobozokba ajánlott felszerelések, eszközök: tavalyi dobozt 

kérem feltölteni 

- póló festéshez, nedvszívó rongy 

- 1 db folyékony ragasztó,  

- 1-1 db fekete, alkoholos filc (S, M vastagságú),  

- 12 db-os filctoll (Giotto, vékony),  

- 12 db-os zsírkréta (Olajpasztell is jó!) (Faber-Castell),   

- 6 db-os tubusos tempera (Süni) 

- 12-es vízfesték (Giotto),  

- 2-es, 4-es, 6-os, 10-es ecset.  

- natúr gyurma 

Egyebek:  

- Okoska (négyzetrácsos füzet, 27-32) 

- Leckefüzet (olyan, mint az idei) 

- 5 cs. írólap,  

- váltóruha, vállfa, benti (nyitott, kényelmes) cipő 

- színes papírok, kétoldalas karton, krepp papír, hurkapálca, 

natúr csomagolópapír - nem kötelező!!!! 

- alátét (műanyag vagy viaszvászon) 

Testnevelés: zöld póló, fehér zokni, torna/sport cipő, kék rövid 

nadrág, hajgumi a lányoknak 

Úszás: úszódressz/úszónadrág, úszósapka, törölköző, kis törölköző 

(kilépőnek), textil zsebkendő, úszószemüveg, papucs, fésű, hajgumi 

a lányoknak 

 

Tolltartó: 4 db. grafit ceruza, 2-2-2 

db piros, zöld, kék színű ceruza, 12 

db-os színes ceruzák, kicsi vonalzó, 

radír (fehér, nem maszatolós), stiftes 

ragasztó, 1 db. szövegkiemelő 

A tankönyveket, füzeteket célszerű 

átlátszó borítóval bevonni, címkét 

ragasztani rájuk, könyvjelzőt tenni 

mindegyikbe.  

Minden felszerelésen, eszközön 

legyen név! Köszönjük!  

Csodás vakációt kívánunk! 

Edit nénik 

Bevásárlólista: 
  - 3 db A/4-es négyzetrácsos füzet (87-32)  

- 5 db vonalas füzet (21-32) 

- 1 db. kicsi szótár füzet 

- 1 db. A/4-es vonalas füzet 

- 1db. kicsi négyzetrácsos füzet (okoskának) 

- leckefüzet (mint a tavalyi)  

- 1 db hangjegyfüzet (36-16)  

- 1 db. simalapú füzet 

- 3 db műanyag, lefűzős dosszié (2 piros, 1 nem 

piros) 

-1 db A/4-es gumis dosszié  

-50 db rajzlap, A/4, famentes, vastag, fehér  

- 3 db ragasztóstift, (közepes, nem színes) 

- 1 db. folyékony ragasztó,  

- 1 db. olló  

- 1-1 db. fekete, alkoholos filc (S, M),  

- 12 db-os filctoll (Giotto, vékony),  

- 12 db-os zsírkréta (olajpaszter is jó) (Faber-

C.),  

- 6 db-os tubusos tempera (Süni) 

- 12-es vízfesték (Giotto)  

- natúr gyurma 

- ecsetek: 2, 4, 6, 10,  

- 5 cs. írólap.  

- alátét (műanyag v. viaszvászon) 

-tolltartó feltöltése 
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