TANSZERLISTA
4. c
2018/2019.
FÜZETEK
8 db 21-32 – es számú vonalas füzet (4. osztályos vonalazású füzet)
(1 angol, 1 környezet, 1 olvasás-önművelés, 1 nyelvtan, 1 fogalmazás, 1 üzenő, 1 lecke füzet,
1 etika)
1 db négyzethálós füzet
1 db szótár füzet
1 db kisalakú hangjegyfüzet
1 db A/4-es vázlatfüzet
1 db nagy alakú üres füzet

ÍRÓESZKÖZÖK
4 db grafit ceruza
1 doboz színes ceruza
1db piros, zöld, kék ceruza
1 db kisméretű egyenes vonalzó
1 db kisméretű derékszögű vonalzó
1 db puha radír
1 db hegyező
1 db golyóstoll (kék)
1 körző

RAJZ - TECHNIKA
12 színű vízfesték (jó a tavalyi)
1 doboz 6 színű tempera
olajpasztell és porpasztell kréta (jó a tavalyi)
3 db ecset: vékony, közepes, vastag
1 db puha rongy, szivacs, ecsetmosó tálka
10 db fültisztító pálcika
1 db jó minőségű, lehetőleg hegyes papírvágó olló
2 db stift ragasztó
1 db Technokol ragasztó
1 db cellux ragasztó tartóban
2 db fekete alkoholos filc

EGYEBEK
30 db famentes rajzlap
10 db műszaki rajzlap
3 csomag írólap
1 csomag origami lap
1 csomag fehér fénymásoló papír
1 csomag színes fénymásoló papír
3 ív különböző színű, kétoldalas karton
1 ív fekete fotókarton
2 db dosszié
10 db boríték
1 pár zárt váltócipő
A magyar helyesírás szabályai könyv új kiadás

TISZTASÁGI FELSZERELÉS
1 db kisalakú kéztörlő
1 db textilszalvéta
2 csomag 100-as papír zsebkendő
1 csomag éttermi szalvéta
1 csomag WC papír
2 db folyékony szappan
1 csomag papírtörlő

TESTNEVELÉS FELSZERELÉS
tornacipő
fehér zokni
sötét tornanadrág
fehér póló
tornazsák

Az eszközöket kérjük szépen az első tanítási napon behozni!
Minden személyes felszerelési tárgyba a gyermek monogramját és osztályát legyenek
szívesek alkoholos filccel feliratozni!
A füzetekre, könyvekre átlátszó borítót kérünk névvel, osztállyal ellátva.

NYÁRI SZÜNETRE Olvasónapló
4.c

OLVASÁS
Olvasónapló készítése a Kis herceg című könyvből a 3. osztályos olvasás füzetbe, melyhez a
kérdéseket fejezetenként lejegyeztük a füzetbe.

Az olvasó naplót szeptember első hetében kell leadni!

AJÁNLOTT KÖNYVEK :
Erich Kastner: A két Lotti
Erich Knight: Lassie hazatér
Erich Kastner: Emil és a detektívek
Tatay Sándor: Kinizsi Pál

Szeptember első hetében diagnosztikus mérések lesznek: nyelvtan-helyesírás, szövegértés,
matematika tantárgyakból.

TUDNIVALÓK
Ebédbefizetés időpontja:
A szeptember havi étkezések befizetési ideje:
2018. augusztus 15. szerda,7-00 - 14.00 óra között.
Helye, a 119-es szoba - Eötvös József Általános Iskola

Pótbefizetés:
2018. augusztus 22.23. 27. szerda, csütörtök, hétfő 8.00 -16.00 óra között.
IMFK 1139 Budapest, Béke tér 1. II. emelet (Polgármesteri Hivatal épület

Irodaügyelet:
Minden második szerdán 9.00-13.00 óráig (június 27., július 11., július 25., augusztus 8.,
augusztus 22.)

TANÉVNYITÓ:
2018. szeptember 3. hétfő, 9.00 óra - egyben az első tanítási nap is.
Iskolába érkezés: 7.45
Ünneplő ruhában kell jönni! Váltó ruha szükséges.
Ezen a napon szülői kérésre 14.00 órakor haza lehet menni.

ELSŐ TANÍTÁSI NAPRA SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK:
-

tolltartó
üzenő füzet
aláírt bizonyítvány
tízórai, textilszalvéta
váltócipő
Tanszerlistán szereplő összes taneszközt be kell hozni!
Ezen a napon a tankönyveket is megkapják a gyerekek.
iskolatáska

KELLEMES PIHENÉST KÍVÁNunK A NYÁRRA!

