Ajánlott taneszközjegyzék
3. osztály
Füzetek:
7 db vonalas (12-32-es számú) füzet
2 db négyzetrácsos füzet
1 db hangjegyfüzet
angol / német órára: 1-1 db vonalas (12-32-es számú) füzet, 1 db szótár füzet
6 db papírmappa (a tavalyi is jó)
1 db toll
6 db grafitceruza
2 db postairon
radír, ceruzahegyező
színes ceruza (tolltartóba)
Vonalzó: kis méretű (tolltartóba való), derékszögű vonalzó, hosszú vonalzó
körző (egyszerű, nem kell komoly körzőkészletet venni)
Rajzlapok: 10 db A/3-as famentes
30 db A/4-es famentes
Lehet hozni: fénymásoló papírt
színes rajzlapot, kartont (Lidl-s)
Rajz - és technikadoboz tartalma (a tavaly használt, jó állapotban levő felszerelések
megfelelnek, csak esetleg pótolni, rendbe tenni kell azokat):
1 db Nebuló / Pritt ragasztó
1 db kis méretű fémolló (éles és hegyes legyen, több tanulónak cserére szorul)
1 db fekete alkoholos filctoll (közepes vastagságú / M-es méret)
12 színű színes ceruza
12 színű zsírkréta / pasztellkréta
12 színű vízfesték
6 színű tempera (tubusos legyen, ajánlott: Süni, Ico, de nagyon jó az is, ami a Lidl-ben időnként
kapható)
12 színű filctoll
3 db ecset: vékony, közepes vastagságú, vastag (fanyelű)
1 db vizes edény (legalább ½ l űrtartalmú, pl.: margarinos doboz)
1 db szivacs vagy ecsettörlő rongy
1 db egyszínű gyurma
1 db nagyobb méretű cipős vagy műanyag doboz a rajz és technika felszerelés tárolásához (névvel
ellátva a szokott módon)
Tisztasági csomag: szappan, kis törölköző, fogkefe, fogkrém, fésű
Textilszalvéta (konyharuha)
Váltócipő (lehetőleg ne papucs legyen)
1

Tornazsák: fehér póló, fekete rövidnadrág, fehér zokni, tornacipő, melegítő (régi, kopott is
megfelelő), ugrókötél (Több tanulónak nem volt, vagy már rövid.)
Úszófelszerelés: fürdőruha / fürdőnadrág, papucs, törölköző, úszó szemüveg
1 csomag papír zsebkendő (100 db-os)
Ünneplő ruha: fehér ing / blúz, fekete nadrág / szoknya, fekete cipő, lányoknak fehér
harisnyanadrág,
+ iskolai nyakkendő, iskolajelvény
Iskolaköpeny
Esernyő / esőkabát
Hozható: kispárna a székre
Nyári kötelező olvasmány:
Bosnyák Viktória: Amikor kivirágzott a fánkfánk
Egyéb tudnivalók:
1. A bizonyítványt, a szöveges értékelő füzetet, a miselátogatási naplót és az összes iskolai
felszerelést (mindent névvel ellátva) az első tanítási napon hozni kell!
2. A következő tanév tudnivalóival kapcsolatban (tanévkezdés, tankönyvosztás, stb.) az iskola
honlapjáról, illetve a szülői csoportban lehet majd tájékozódni!
Jó pihenést kívánok a nyári szünetben!
Bátonyterenye. 2020. június 20.
Ráduly Krisztina
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