
  4. b osztály taneszközeinek listája    

(2022/2023-es tanév)  

A pirossal írt dolgokból újat szeretnénk, a többit, ha jó állapotú, lehet használni tavalyról!   

  

Füzetek: (névvel ellátva, nejlon borítóval)  

1db hetiterves füzet (1. oldalon minden adattal, telefonszámmal)  

2 db (kisalakú) négyzetrácsos füzet  

7db (kisalakú) vonalas - 4. osztályos    

2 db (kisalakú) MESE FÜZET  

1 db szótárfüzet 

3db nagyalakú vonalas füzet: (Mindet folytatjuk!) –  

-1 Mesélő nyelvtan füzet   

-1 Ének –játék – népszokások füzet  

- 1 Erkölcstan füzet (csak az erkölcstanosoknak!)  

1 db nagyalakú négyzetrácsos füzet 

 

Tolltartóban: (névvel ellátva)  

5db grafit ceruza  (Aki szeretne, 1 rotringot is tarthat már magánál.)  

12 színű színes ceruza  

1db (puha, fehér) radír   

1db toll  
1db kis vonalzó + 1 db hosszú vonalzó+ 1 db háromszög vonalzó

:Kötelező olvasmány: 

Varga Katalin: Én, te, ő   

Közösen rendeljük meg azoknak, akiknek nincs meg a könyv. 

Balázs Ágnes: Mesélő nyelvtan 3. (ősszel rendeljük meg közösen) 

Padban tárolt tanszerek:   

mappa  A/5  - 1 db kisalakú füzeteknek  

Játék doboz: 1db (Elférjen a padban!!!)  

 5 db dobókocka, 1 db papírcenti, logikai készlet, tükör, óra, francia kártya  

  

Rajz és technika eszközök:  
40 db A/3 műszaki rajzlap  
60db A/4 műszaki rajzlap 
100 db A4 géppapír  
50 db színes A/4 nyomtatólap (vegyes színekben) 

 

 Rajz és technika dobozban (Benti fiókban tároljuk. )  

12db-os zsírkréta (v.olajpasztell)  

12db-os vízfesték   

12db-os filctollkészlet   

2-3db ecset  (Ha jó állapotú, tavalyi is jó!)  

1db olló    

4db nagyméretű kenőfejes ragasztó 

1technokol ragasztó + 1 cellux 

1db mosogatószivacs + 1 vizespohár - festéshez  

 

Tornazsák tartalmazzon:  
1 pár tornacipő   
1 pár fehér zokni  
1 fehér póló   
1 sötétkék vagy fekete rövidnadrág  
1 tréningruha (a hidegebb napokra),  lányoknak: hajgumi, fésű  

 

 

 

 



Egyebek: ülőpárna, váltócipő, pohár, kiskanál  

2 guriga papírkéztörlő  

4 db 100-as papír zsebkendő  

4db WC papír  

 

 

A tankönyvek csomagolása átlátszó borítóval és könyvjelzővel, a borítóján névvel 
ellátva! Minden tankönyvbe és munkafüzetbe rögzített könyvjelzőt kérünk. A 

tankönyveket tanévkezdéskor (1.nap) kell átvenni az iskolában.  

 

Az évnyitó: 2022. szeptember 1-én lesz  

Az iskolába háromnegyed 8-ra, ünneplőben + nyakkendőben kell érkezni! 

Ügyelet fél 8-tól van.   
Az első napra: váltó ruhát/cipőt + füzeteket és tolltartó és az itt felsorolt egyéb eszközöket 

kell hozni!  

Szeretném kérni a szülők segítségét a cipekedésben, „beköltöztetésben”. Köszönjük!  

Első napon a gyerekekért 16:00-kor lehet jönni! (Ebéd után is haza lehet menni!)  

 

Viszontlátásra szeptemberben!  

Elbertné Szekeres Éva néni 

 


