ESZKÖZJEGYZÉK 2017/2018. TANÉVRE – 5. évfolyam
Tantárgy
Magyar Nyelv
Irodalom
Nyelvi alapozás
Angol nyelv
Történelem
Hon és népismeret
Erkölcstan/Hit-és
erkölcstan

Matematika

Természetismeret
Informatika
Ének
Technika

Rajz

Osztályfőnöki
1. tanítási napra

5. Évfolyam
A/5-ös vonalas füzet (nem spirál)
A/5-ös vonalas dolgozatfüzet (nem spirál)
A magyar helyesírás szabályai (Akadémiai Kiadó) XII. kiadás
A/5-ös vonalas füzet (nem spirál)
1 db vonalas füzet (21-32-es számú)
1 db vonalas füzet (nem spirál),
1 db szótárfüzet,
1 db vonalas dolgozatfüzet (A5)
1 db vonalas füzet (A5)
1 db vonalas füzet (A5)
1 db vonalas füzet (A5)
2 db négyzetrácsos füzet (A4)
1 db sima füzet A4
1 db A5-ös négyzetrácsos dolgozatfüzet
2 db vonalzó (1 egyenes, 1 derékszögű)
körző, szögmérő
1 db A4-es vastag vonalas füzet
1 db A5-ös vonalas dolgozatfüzet
1 db négyzetrácsos füzet
1 db hangjegyfüzet (a tavalyi is megfelelő)
1 db A5-ös sima füzet
ragasztó, olló, 1 csomag (A4) színes papír, 50 db hurkapálcika
a legelső tanórára
1 db A5-ös sima füzet
50 db A4-es famentes rajzlap, 10 db A3-as famentes rajzlap
vízfesték (12 db-os), 3 db különféle vastagságú ecset,
ecsetmosó tálka, kisméretű törlőruha,
zsírkréta vagy pasztellkréta, színes ceruza készlet
1 db tűhegyű fekete filctoll,
1 nagyméretű jól záródó mappa az eszközök tárolásához 500x295
(felcímkézve, névvel ellátva)
1 db A5-ös vonalas füzet (üzenőfüzet)
1 csomag fénymásoló papír (A4)
3 db színes fotókarton – piros, kék, sárga (A2-es)
10 db boríték (A6) és 5 db közepes méretű boríték (A5)
10 db lefűzhető tasak (55mic. vagy erősebb)
KÉRJÜK, A FOTÓKARTONT NE GYŰRJÉK ÖSSZE

Testnevelés
Ünneplőruha
Tankönyvosztás

fehér zokni (váltó), tornacipő (nem fekete talpú), 2 db fehér póló, rövidnadrág, melegítő (tréningruha),
tornazsák, kisméretű törölköző
fiúknál: fekete szövetnadrág és fehér ing, fekete ünneplőcipő, /márc.15. kokárda/
lányoknál: fekete szoknya/v. nadrág, egyszerű, mintanélküli fehér blúz, fekete ünneplőcipő,
/márc.15. kokárda/
A tankönyvek átvételével kapcsolatos információkat megtalálják iskolánk honlapján!

Tankönyvek!

Kérjük, hogy a tankönyveket, munkafüzeteket és füzeteket az első tanítási héten védőfóliával /borítással/
lássák el! Minden tankönyvet és füzetet címkézzenek fel a gyermek nevével és osztályával!

Értesítő könyv:

A gyerekek az első napon kapják meg térítésmentesen.

ESZKÖZJEGYZÉK 2017/2018. TANÉVRE – 6. évfolyam
Tantárgy
Nyelvtan
Irodalom
Nyelvi alapozás
Angol nyelv
Történelem
Erkölcstan/Hit-és
erkölcstan
Osztályfőnöki

Matematika

Természetismeret
Informatika
Ének
Technika

Rajz

1. tanítási napra

Testnevelés
Ünneplőruha
Tankönyvosztás
Tankönyvek!
Értesítő könyv:

6. évfolyam
A/5-ös vonalas füzet
A/5-ös vonalas dolgozatfüzet (nem spirál)
A magyar helyesírás szabályai (Akadémiai Kiadó) XII. kiadás
A/5-ös vonalas füzet (nem spirál)
1 db vonalas füzet (21-32-es számú)
1 db vonalas füzet (nem spirál),
1 db szótárfüzet (jó a tavalyi)
1 db vonalas dolgozatfüzet (A5) (jó a tavalyi)
1 db vonalas füzet
1 db vonalas füzet (A5)
1 db A5-ös vonalas füzet (üzenőfüzet)
2 db négyzetrácsos füzet A4
1 db sima füzet A4
1 db A5-ös négyzetrácsos dolgozatfüzet
2 db vonalzó (1 egyenes, 1 derékszögű)
körző, szögmérő
1 db A4-es vastag vonalas füzet
1 db négyzetrácsos füzet
1 db hangjegyfüzet (jó a tavalyi is)
1 db A5-ös sima füzet
ragasztó1, olló
1 csomag (A4) színes papír
a legelső tanórára
1 db A5-ös sima füzet
50 db A4-es famentes rajzlap, 10 db A3-as famentes rajzlap
12 db-os olaj- vagy porpasztell kréta
vízfesték (12 db-os), 3 db különféle vastagságú ecset, ecsetmosó tálka, kisméretű törlőruha,
színes ceruza készlet, 1 db tűhegyű fekete filctoll,
1 db ragasztó
1 nagyméretű jól záródó mappa az eszközök tárolásához 500x295
(felcímkézve, névvel ellátva) /ld. a képet/
1 csomag fénymásoló papír (A4)
3 db színes fotókarton – zöld, narancs, lila (A2-es)
10 db normál méretű boríték (A6) és 5 db közepes méretű boríték (A5)
10 db lefűzhető tasak (55mic. vagy erősebb)
KÉRJÜK, A FOTÓKARTONT NE TEKERJÉK ÖSSZE
fehér zokni (váltó), tornacipő (nem fekete talpú)
2 db fehér póló, rövidnadrág, melegítő (tréningruha), tornazsák, kisméretű törölköző
fiúknál: fekete szövetnadrág és fehér ing, fekete ünneplőcipő, /márc.15. kokárda/
lányoknál: fekete szoknya/v. nadrág, egyszerű, mintanélküli fehér blúz, fekete ünneplőcipő,
/márc.15. kokárda/
A tankönyvek átvételével kapcsolatos információkat megtalálják iskolánk honlapján!
Kérjük, hogy a tankönyveket, munkafüzeteket és füzeteket az első tanítási héten védőfóliával
/borítással/ lássák el! Minden tankönyvet és füzetet címkézzenek fel a gyermek nevével és osztályával!
A gyerekek minden holmijára írják rá a nevüket és osztályukat, így könnyebben megtalálható, ha
véletlenül elveszítenék!
A gyerekek az első napon kapják meg térítésmentesen.

ESZKÖZJEGYZÉK 2017/2018. TANÉVRE – 7. évfolyam
Tantárgy
Nyelvtan
Irodalom
Nyelvi alapozás
Angol nyelv
Történelem
Erkölcstan/Hit-és
erkölcstan
Matematika
Földrajz
Biológia
Fizika
Kémia
Informatika
Ének
Technika

Rajz

Osztályfőnöki

1. tanítási napra

7. évfolyam
A/4-es vonalas füzet (nem spirál)
A/4-es vonalas dolgozatfüzet (nem spirál)
A magyar helyesírás szabályai (Akadémiai Kiadó) XII. kiadás
A/4-es vonalas füzet (nem spirál)
1 db vonalas füzet (21-32-es számú)
1 db vonalas füzet (nem spirál),
1 db szótárfüzet (a tavalyit folytatjuk), 1 db vonalas dolgozatfüzet (a tavalyit folytatjuk) (A5)
1 db vonalas füzet
1 db vonalas füzet
2 db négyzetrácsos füzet A4, 1 db sima füzet A4, 1 db A5-ös négyzetrácsos dolgozatfüzet
2 db vonalzó (1 egyenes, 1 derékszögű), körző, szögmérő, (számológép)
1 db A4-es vastag vonalas füzet
1 db A4-es vastag vonalas füzet, 1 db A5-ös dolgozatfüzet
2 db négyzetrácsos füzet A5
1 csomag írólap
2 db A5-ös négyzetrácsos füzet
1 db négyzetrácsos füzet
1 db hangjegyfüzet (jó a tavalyi is)
1 db A5-ös sima füzet, ragasztó, olló, 1 csomag (A4) színes papír, 1 db fekete fotókarton
a legelső tanórára
1 db A5-ös sima füzet
50 db A4-es famentes rajzlap, 10 db A3-as famentes rajzlap
vízfesték (12 db-os), 3 db különféle vastagságú ecset, ecsetmosó tálka,
kisméretű törlőruha,
színes ceruza készlet, 1 db tűhegyű fekete filctoll, zsírkréta vagy pasztellkréta
1 nagyméretű jól záródó mappa az eszközök tárolásához 500x295
(felcímkézve, névvel ellátva) /ld. a képet/
1 db A5-ös vonalas füzet (üzenőfüzet)
1 csomag fénymásoló papír (A4)
3 db színes fotókarton – fekete, fehér, rózsaszín (A2-es)
10 db normál méretű boríték (A6) és 5 db közepes méretű boríték (A5)
10 db lefűzhető tasak (55mic. vagy erősebb)
KÉRJÜK, A FOTÓKARTONT NE TEKERJÉK ÖSSZE

Testnevelés
Ünneplőruha
Tankönyvosztás
Tankönyvek!
Értesítő könyv:

fehér zokni (váltó), tornacipő (nem fekete talpú)
2 db fehér póló, rövidnadrág, melegítő (tréningruha), tornazsák, kisméretű törölköző
fiúknál: fekete szövetnadrág és fehér ing, fekete ünneplőcipő, /márc.15. kokárda/
lányoknál: fekete szoknya/v. nadrág, egyszerű, mintanélküli fehér blúz, fekete ünneplőcipő,
/márc.15. kokárda/
A tankönyvek átvételével kapcsolatos információkat megtalálják iskolánk honlapján!
Kérjük, hogy a tankönyveket, munkafüzeteket és füzeteket az első tanítási héten védőfóliával
/borítással/ lássák el! Minden tankönyvet és füzetet címkézzenek fel a gyermek nevével és osztályával!
A gyerekek minden holmijára írják rá a nevüket és osztályukat, így könnyebben megtalálható, ha
véletlenül elveszítenék!
A gyerekek az első napon kapják meg térítésmentesen.

ESZKÖZJEGYZÉK 2017/2018. TANÉVRE – 8. évfolyam
Tantárgy
Nyelvtan
Irodalom
Nyelvi alapozás
Angol nyelv
Történelem
Matematika
Földrajz
Biológia
Fizika
Kémia
Informatika
Ének

Rajz

Osztályfőnöki

1. tanítási napra

8. évfolyam
A/4-es vonalas füzet (nem spirál)
A/4-es vonalas dolgozatfüzet (nem spirál)
A magyar helyesírás szabályai (Akadémiai Kiadó) XII. kiadás
A/4-es vonalas füzet (nem spirál)
1 db vonalas füzet (21-32-es számú)
1 db vonalas füzet (nem spirál),
1 db szótárfüzet, 1 db vonalas dolgozatfüzet (A5)
1 db vonalas füzet
2 db négyzetrácsos füzet A4, 1 db sima füzet A4, 1 db A5-ös négyzetrácsos dolgozatfüzet
3 db vonalzó (1 egyenes, 2 derékszögű), körző, szögmérő, számológép
1 db A4-es vastag vonalas füzet
1 db A4-es vastag vonalas füzet
2 db négyzetrácsos füzet A5
1 csomag írólap
1 db A5-ös négyzetrácsos füzet (és +1 dolgozatfüzet: a tavalyi is folytatható)
1 db négyzetrácsos füzet
1 db hangjegyfüzet (a tavalyi is megfelel)
a legelső tanórára
1 db A5-ös sima füzet
50 db A4-es famentes rajzlap, 10 db A3-as famentes rajzlap,
vízfesték (12 db-os), 3 db különféle vastagságú ecset, ecsetmosó tálka, kisméretű
törlőruha,
színes ceruza készlet, 1 db tűhegyű fekete filctoll, zsírkréta vagy pasztellkréta
1 db nagyméretű jól záródó mappa az eszközök tárolásához 500x295
(felcímkézve, névvel ellátva) /ld. a képet/
1 db A5-ös vonalas füzet (üzenőfüzet)
1 csomag fénymásoló papír (A4)
3 db színes fotókarton – piros, zöld, barna (A2-es)
10 db normál méretű boríték (A6)
5 db közepes méretű boríték (A5)
10 db lefűzhető tasak (55mic. vagy erősebb)
KÉRJÜK, A FOTÓKARTONT NE TEKERJÉK ÖSSZE

Testnevelés
Ünneplőruha
Tankönyvosztás
Tankönyvek!
Értesítő könyv:

fehér zokni (váltó), tornacipő (nem fekete talpú)
2 db fehér póló, rövidnadrág, melegítő (tréningruha), tornazsák, kisméretű törölköző
fiúknál: fekete szövetnadrág és fehér ing, fekete ünneplőcipő, /márc.15. kokárda/
lányoknál: fekete szoknya/v. nadrág, egyszerű, mintanélküli fehér blúz, fekete ünneplőcipő,
/márc.15. kokárda/
A tankönyvek átvételével kapcsolatos információkat megtalálják iskolánk honlapján!
Kérjük, hogy a tankönyveket, munkafüzeteket és füzeteket az első tanítási héten védőfóliával
/borítással/ lássák el! Minden tankönyvet és füzetet címkézzenek fel a gyermek nevével és osztályával!
A gyerekek minden holmijára írják rá a nevüket és osztályukat, így könnyebben megtalálható, ha
véletlenül elveszítenék!
A gyerekek az első napon kapják meg térítésmentesen.

ESZKÖZJEGYZÉK 2017/2018. TANÉVRE – 2. évfolyam

Tantárgy
Magyar nyelvtan
olvasás, írás
Matematika
Környezetismeret
Ének
Erkölcstan/Hit-és
erkölcstan

2. évfolyam
3 db vonalas füzet (16-32-es)
1 db üzenő füzet (16-32-es)
1 db négyzethálós füzet (27-32-es számú)
1 db papír mérőszalag, 2 db dobókocka, 1 db egyenes vonalzó (20 cm-es), 1 db zsebtükör (ha megmaradt,
nem kell új)
1 db sima füzet (16-32-es)
1 db hangjegyfüzet (jó a tavalyi is)
--A legelső órára kérjük behozni:

Technika
és
rajz

Az 1. napra
behozandó!
Testnevelés
Ünneplőruha
Értesítő könyv:
Tankönyvek!
Tankönyvosztás

80 db A/4-es rajzlap (famentes), 2 db technika csomag 2. oszt., 2 csomag origami papír
1 db olló (jól vágó, lehetőleg fémből)
1 doboz színtelen gyurma, 1 doboz színes tempera, 1 tubus fehér tempera
1 doboz 12 db-os vízfesték, ecsettál, törlőruha, db ecset (2-es, 4-es, 10-es méret)
1doboz 12 db-os színes ceruza k.
2 db folyékony ragasztó, 4 db stift ragasztó
1 db pólyás dosszié (ld. a képet)
3 db HB-s grafit ceruza, 1 db 2B-s grafit ceruza
hegyező, radír
1 csomag fénymásoló papír (A4)
10 db normál boríték (A6)
5 db közepes méretű boríték (A5)
10 db lefűzhető tasak (55mic. vagy erősebb)
fehér zokni (váltó), tornacipő (nem fekete talpú), fehér póló, rövidnadrág
melegítő (tréningruha), tornazsák, kisméretű törülköző
fiúknál: fekete szövetnadrág és fehér ing, fekete ünneplőcipő, /márc.15. kokárda/
lányoknál: fekete szoknya/v. nadrág, egyszerű, mintanélküli fehér blúz, fekete pántos ünneplőcipő,
/márc.15. kokárda/
A gyerekek az első napon kapják meg térítésmentesen.
Kérjük, hogy a tankönyveket, munkafüzeteket és füzeteket az első tanítási héten védőfóliával /borítással/
lássák el! Minden tankönyvet és füzetet címkézzenek fel a gyermek nevével és osztályával! A gyerekek
minden holmijára írják rá a nevüket és osztályukat, így könnyebben megtalálható, ha véletlenül elveszítenék!
A tankönyvek átvételével kapcsolatos információkat augusztusban olvashatják iskolánk honlapján!

ESZKÖZJEGYZÉK 2017/2018. TANÉVRE – 3. évfolyam
Tantárgy
Osztály
Magyar nyelvtan
olvasás, írás

Matematika

Környezetismeret
Erkölcstan
Ének

Technika
és
rajz

3. évfolyam
1 db üzenő füzet
7 db vonalas füzet (12-32-es számú 3. osztályos)
3 db négyzethálós füzet (27-32-es számú), 1 db sima füzet
1 db egyenes vonalzó (20 cm-es), 1 db derékszögű vonalzó
1 db körző
1 db kétoldalas zsebtükör, 1 db mérőszalag (papír)
1 cs. játékpénz
1 db játékóra
2 db dobókocka
1 db vonalas füzet (12-32-es számú)
1 db sima füzet (20-32-es)
--1 db hangjegyfüzet (86-32-es számú)
A legelső órára kérjük behozni: mindent egy cipős dobozban
4 cs. írólap
50 db A/4-es rajzlap (fehér famentes),
2 csomag origami papír, 1 csomag színes papír (A4)
1 db olló (jól vágó, lehetőleg fémből)
1 doboz színtelen gyurma,
1 doboz 6 db-os színes tempera készlet, 1 doboz 12 db-os vízfesték, ecsettál, törlőruha
3 db vékony (4-es, 6-os és 8-as)
1 doboz jó minőségű zsírkréta, 12 db-os színes ceruza készlet
2 db SuliFix folyékony ragasztó, és 2 tubus kenőfejes ragasztó (nem stift),
3 db HB-s grafit ceruza, 1 db 2B-s grafit ceruza, 1 db 3B-s grafit ceruza
2 db gumis dosszié (papír) (ld. a képet),
tartályos hegyező, radír
1 db golyóstoll

Az 1. napra
behozandó!

1 csomag fénymásoló papír
1 ív fekete fotókarton (A2), 1 ív piros fotókarton (A2)
10 db normál boríték (A6)
5 db közepes méretű boríték (A5)
10 db lefűzhető tasak (55mic. vagy erősebb)

Testnevelés

fehér zokni (váltó), tornacipő (nem fekete talpú), fehér póló, rövidnadrág
melegítő (tréningruha), tornazsák, kisméretű törülköző

Ünneplőruha
Értesítő könyv:
Tankönyvek!
Tankönyvosztás

fiúknál: fekete szövetnadrág és fehér ing, fekete ünneplőcipő, /márc.15. kokárda/
lányoknál: fekete szoknya, egyszerű, mintanélküli fehér blúz, fekete pántos ünneplőcipő,
/márc.15. kokárda/
A gyerekek az első napon kapják meg térítésmentesen.
Kérjük, hogy a tankönyveket, munkafüzeteket és füzeteket az első tanítási héten védőfóliával /borítással/
lássák el! Minden tankönyvet és füzetet címkézzenek fel a gyermek nevével és osztályával! A gyerekek
minden holmijára írják rá a nevüket és osztályukat, így könnyebben megtalálható, ha véletlenül elveszítenék!
A tankönyvek átvételével kapcsolatos információkat megtalálják iskolánk honlapján!

ESZKÖZJEGYZÉK 2017/2018. TANÉVRE – 4. évfolyam
Tantárgy
Osztály
Magyar nyelvtan
olvasás, írás
Angol nyelv

Matematika
Környezetismeret
Erkölcstan
Informatika
Ének

Technika
és
rajz

Az 1. napra
behozandó!

Testnevelés
Ünneplőruha
Értesítő könyv:
Tankönyvek!
Tankönyvosztás

4. évfolyam
1 db üzenő füzet
7 db vonalas füzet (21-32-es számú)
1 db vonalas füzet (21-32-es számú)
1 db szótár füzet
1 db dolgozat füzet (vonalas 21-32-es)
3 db négyzethálós füzet (27-32-es számú)
1 db egyenes vonalzó (20 cm-es)
1 db zsebtükör, 1 db gumis hőmérő, 2 db dobókocka
1 cs. játékpénz
1 db vonalas füzet (21-32-es számú)
--1 db négyzethálós füzet (27-32-es)
1 db hangjegyfüzet (86-32-es számú)
A legelső órára kérjük behozni:
50db A/4-es rajzlap (famentes), 10db A/3-as rajzlap (félfamentes),
3 csomag origami papír, 1 csomag színes papír A/4-es
1 db olló (jól vágó, lehetőleg fémből)
1 doboz színtelen gyurma, 1 doboz színes gyurma
1 doboz színes tempera (benne: fekete, fehér, piros, kék és sárga színek)
1 doboz 12 db-os vízfesték, ecsettál, törlőruha
1-1 db ecset (1-es v. 2-es), illetve (6-os v. 7-es)
1 doboz zsírkréta, 1 doboz 12 db-os színes ceruza k.
2 db stift ragasztó, 2 db folyékony ragasztó (Technokol)
1 ív fekete fotókarton (A2), 1 ív piros fotókarton (A2)
10 db hurkapálcika
2db HB-s grafit ceruza, 1 db 2B-s grafit ceruza, 1 db 3B-s grafit ceruza
3 db papír pólyás dosszié (ld. a képet),
hegyező, radír
1 db golyóstoll
1 csomag fénymásoló papír (A4)
1 csomag famentes írólap
10 db normál boríték (A6)
5 db közepes méretű boríték (A5)
10 db lefűzhető tasak (55mic. vagy erősebb)
fehér zokni (váltó), tornacipő (nem fekete talpú), fehér póló, rövidnadrág
melegítő (tréningruha), tornazsák, kisméretű törülköző
fiúknál: fekete szövetnadrág és fehér ing, fekete ünneplőcipő, /márc.15. kokárda/
lányoknál: fekete szoknya, egyszerű, mintanélküli fehér blúz, fekete pántos ünneplőcipő,
/márc.15. kokárda/
A gyerekek az első napon kapják meg térítésmentesen.
Kérjük, hogy a tankönyveket, munkafüzeteket és füzeteket az első tanítási héten védőfóliával /borítással/
lássák el! Minden tankönyvet és füzetet címkézzenek fel a gyermek nevével és osztályával! A gyerekek
minden holmijára írják rá a nevüket és osztályukat, így könnyebben megtalálható, ha véletlenül elveszítenék!
A tankönyvek átvételével kapcsolatos információkat megtalálják iskolánk honlapján!

Kedves Leendő 1. osztályos Szülők!
Az alábbiakban a tanszervásárlással (papír-írószer) kapcsolatos tájékoztatást olvashatnak.
Szeretnénk az Önök számára könnyíteni az iskolakezdéssel járó terheken. Intézményünk minden tanévben
összeállíttatja egy megbízható bolttal az iskolakezdéshez szükséges taneszköz csomagot az első évfolyam számára.
Ez az összeállítás azért kedvező, mert pont azokat a számunkra szükséges eszközöket tartalmazza kedvező áron,
amelyek iskolai oktatásunkhoz feltétlenül szükségesek. Megbízható forrásból, tisztességes áron történik a vásárlás
számla ellenében és iskolakezdési támogatás utalvánnyal is lehet fizetni.
A tanszercsomag ára füzetekkel együtt: _20 910_ Ft.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az igényelt eszközcsomagok átvételére az alábbi módokon van lehetőségük:
Az átvétel és a csomag kifizetése történhet:
1. személyes átvétellel a forgalmazónál 2017. július 15-től augusztus 28-ig, vagy
2. előzetes kérésük (szülői értekezleten történő feliratkozás) alapján iskolánkban 2017. aug. 29-én 9 és 11 óra között
az igazgatóhelyettesi irodában
Az általunk felkért forgalmazónál történő átvétel (1.) előnye, hogy minden fizetési módra és egyéni kérés
teljesítésére lehetőség van. Igény esetén áfás számlát a forgalmazó állít ki és beiskolázási csekkel is fizethetnek.
A csomag korábbi átvételére, illetve tartalmának módosítására is azonnali lehetőségük van, ezért szívesebben
javasoljuk a bolti csomagátvételt. A tanszercsomag fenti ára az áfát tartalmazza. Az összesített iskolacsomag
átvehető a Manuschipt Kft. PENNA PAPÍR-ÍRÓSZER boltjában (Budapest XIX. kerület Üllői út 285.) július
15. és augusztus 28. között. A tanszercsomagot igénylő szülők és gyermekeik a boltban a tanév során további
árkedvezményben részesülnek. Tájékoztatásért érdeklődni a forgalmazónál is lehet: Siklódy Mária 06/70-6070616
Egyéb esetben (2.), ha a májusi szülői értekezleten jelzik, augusztus 29-én délelőtt 9 és 11 óra között nálunk is
átvehetik a tanszercsomagokat. Mail cím: igh@gulner.sulinet.hu Ebben az esetben csak készpénzes fizetésre van
lehetőség, vagyis áfás számla iránti igényt és beiskolázási csekkel történő fizetést nem tudunk teljesíteni. Kérjük, az
iskolai átvétel esetén a csomag árát (pontosan kiszámolt összeget) a gyermek nevével ellátott borítékban hozzák be.
A tanévkezdéssel kapcsolatos
www.gulner.sulinet.hu

további

információkért

rendszeresen

látogassák

iskolánk

honlapját:

Kérjük, amennyiben szeretnének élni az általunk kínált lehetőséggel, töltsék ki az alábbi nyilatkozatot! A tájékoztatót
őrizzék meg!
Budapest, 2017. május 17.
Tisztelettel:
Peringer Mónika
igazgatóhelyettes
--------------------------------------------------------------- Itt levágandó, leválasztandó! ----------------------------------------------------

Alulírott, __________________________ szülő, szeretném igényelni gyermekem számára az iskola által összeállított
tanszer csomagot.

Tanuló neve:_______________________________ Osztálya: __________

A csomagot az üzletben / iskolában szeretném (karikázza választását) átvenni.
Dátum:________________________

Aláírás: ________________________________

Telefonos elérhetőség:________________________

E-mail: ________________________________

TANSZERLISTA AZ ELSŐ ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 2017/2018. TANÉVRE
Tantárgy
Magyar nyelv és
irodalom
Matematika
Környezetismeret
Erkölcstan
Ének
Technika
Rajz

1. Évfolyam
4 db négyzethálós füzet (27-32-es)
6 db vonalas füzet (14-32-es)
2 db (12-32-es) vonalas füzet
1 db üzenő füzet (14-32-es, vonalas)
1 db hangjegyfüzet A4-es méret
2 csomag írólap
1 doboz Korong, 1 csomag pálcika, 1 csomag logikai lap, 1 óralap, 2 db dobókocka
1 db mérőszalag
2 db dosszié (jó minőségű, erős)
1 doboz vízfesték 12 db-os, nagyobb méretű ecsettál, törlőruha
1-1 db vékony és vastag jó minőségű szőrecset, 2-es, 4-es, 6-os, 10-es
1 csomag zsírkréta 12 db-os (jó minőségű, Panda, Giotto vagy Gioconda)
1 csomag színes ceruza 12 db-os (ajánlás: Stabilo, Lyra, Faber Castell)
1 doboz színes tempera 6 db-os
2 tubus fehér tempera
1 doboz színtelen gyurma, 2 doboz színes gyurma
75 db A/4-es műszaki rajzlap (famentes)
30 db félfamentes rajzlap
2 - 2 ív A/4-es színes fotókarton (piros, sötétzöld, sárga, fekete)
3 tubus folyékony ragasztó
4 db ragasztó stift (Pritt, Uhu)
2 db postairon (kék-piros)
2-2 db vékony kék, piros és zöld színes ceruza – lyra vagy stabilo termék
2 csomag két oldalán színespapír (origami)
1 db jól vágó olló (lehetőleg fémből)
4 db HB-s grafit ceruza
1 db tartályos hegyező (1 db tartalék hegyező),
1 db radír (fehér, jó minőségű)
4 tekercs krepp papír vegyes színekben
1 db vonalzó (15 cm-es)
1 csomag fénymásoló papír (A4) - Az 1. napra behozandó!
10 db normál méretű boríték (A6) - Az 1. napra behozandó!
5 db közepes méretű boríték (A5) - Az 1. napra behozandó!

Testnevelés
Ünneplőruha
Tankönyvosztás

Tankönyvek!

fehér zokni (váltó), tépőzáras tornacipő (nem fekete talpú)
fehér póló, fekete rövidnadrág, melegítő (tréningruha), tornazsák, kisméretű törülköző
fiúknál: fekete szövetnadrág és fehér ing, fekete ünneplőcipő, /márc.15. kokárda/
lányoknál: fekete szoknya, egyszerű, mintanélküli fehér blúz, fekete pántos ünneplőcipő,
/márc.15. kokárda/
A tankönyvek átvételével kapcsolatos információkat augusztusban megtalálják iskolánk
honlapján!
Kérjük, hogy a tankönyveket, munkafüzeteket és füzeteket az első tanítási héten védőfóliával
/borítással/ lássák el! Minden tankönyvet és füzetet címkézzenek fel a gyermek nevével és
osztályával! A gyerekek minden holmijára írják rá a nevüket és osztályukat, így könnyebben
megtalálhatók az elkeveredett taneszközök!

