TANESZKÖZLISTA – 2018/2019.tanév

3.b
Osztályfőnök: Petz Nándor
Üzenőfüzet (12-32 vonalas)
Első oldalán az alábbi adatokkal:
Név, lakcím, apja neve, anyja neve, telefonszámuk, címük, ki viheti haza a gyermeket, illetve
van-e olyan személy, aki nem.
Ha van allergia, vagy valamely fontos tudnivaló a gyermekről.
Füzetek
• 4 db vonalas (12-32) magyar és német órára 3.-os vonalazással
(Írás-nyelvtan, Fogalmazás, Olvasás, Mérések)
• 1 db hangjegyfüzet /kis alak
• 1 db nagyalakú sima füzet környezetre
• 1 db bármilyen színű vékony papírmappa /nem fűzős/ német órára
Tolltartóba
• 6 színű színes ceruza
• 4 db HB - s grafitceruza, kék golyóstoll
• puha radír
• kicsi, egyenes vonalzó
• órarend
• +1 db zöld ceruza a javításhoz; piros, kék az órai munkához
• hegyező
Rajz- technika doboz /Nem óriás méretű, a helyhiány miatt!/
• 12 színű vízfesték
• 6 színű tempera
• színes és színtelen gyurma zárható dobozban
• műanyag, zárófedővel ellátott tál a víznek, festéshez
• 3 db ecset (vékony, közepes, vastag)
• olló /hegyes/
• nedvszívó rongy vagy szivacs
• ragasztó (2-3) /stift, folyékony, cellux/
• 12 színű zsírkréta
Ajánlott A magyar helyesírás szabályai /12. kiadás/ beszerzése.
KÖTELEZŐ OLVASMÁNY: FEKETE ISTVÁN: VUK
Szünidőre ajánlott olvasmányok
• Bálint Ágnes: Szeleburdi család
• Czigány Zoltán: Csoda és Kósza
• Csukás István és Lázár Ervin bármely műve
• Benedek Elek meséi
• Otfried Preussler: A kis boszorkány, A kis szellem, Torzonborz kalandjai
Készíthető bármilyen illusztráció, vélemény az olvasottakról.
Nem kérek naplót, de helyt adok mindenfajta beszámolónak.

RAJZ
• 50 db A/4-es és 10 db A/3-as rajzlap /fehér, félfamentes/,.
rajztábla
• 1 cs. színeslap, technika csomag
• 1db színes karton bármilyen színű
Matematika
• 1 db négyzethálós füzet, hosszú vonalzó, derékszögű háromszög alakú vonalzó, tükör,
dobókocka, számegyenes
Testnevelés
• Piros póló, fehér zokni
• Rövid nadrág (szürke v. kék)
• Tornacipő
• Melegítő alsó-felső (csak ha hideg lesz)
Ebédbefizetés szeptember hónapra: 2018. augusztus 7. (kedd) 7.00–17.00, aug. 8. (szerda)
7.00-15.00 között. Pótbefizetés: 2018. augusztus 10. (péntek) 8.00–12.00 óra között.
Tankönyv: a tankönyveket a tanulók az első tanítási napon kapják meg.
Évnyitó ünnepség és első tanítási nap: 2018. szeptember 3. (hétfő)
- Üzenőfüzetet, tolltartót, tízórait és innivalót is hozzanak magukkal a gyerekek!
- A második naptól legyen testnevelés felszerelés!
- Ezen a napon a tanévnyitó után 3 osztályfőnöki órát tartunk. Ebéd után (kb. 12.30-tól)
haza lehet menni.
- Kérem, hogy az üzenőfüzetben jelezzék, hogy első nap mikor és kivel mehet haza
gyermekük.
A megjelenés iskolai ünneplő ruhában (fekete cipő, fekete nadrág ill. szoknya, fehér ing
ill. blúz, nyakkendő/jelvény) kötelező, gyülekező 7.45 órakor lesz a tanteremben.

NAGYON JÓ, BALESETMENTES NYARAT ÉS TARTALMAS, ÉLMÉNYEKBEN
GAZDAG NYARAT KÍVÁNOK MINDENKINEK!!!
Nándi bácsi

