1.osztályosok számára ajánlott taneszközök
2020-2021.
Minden felszerelésen szerepeljen a gyermek neve (monogramja)!
A TÁSKA célszerű, hogy merev falú, boríték alakú hátizsák legyen!
A korábbi években a kerület kb. 10 db füzetet biztosított minden diák
számára. Amennyiben még szükséges lesz, azt szeptemberben közöljük.

1 doboz
1 csomag
1 db
1 db
1 db
2db
1 db
1db

Matematika
számolókorong
számolópálcika
műanyag óralap
papír mérőszalag/szabócenti
négyszögletes tükör
dobókocka
30 cm-es vonalzó
babzsák

1 doboz
filctoll (12 színű)
2 db
tűfilc (fekete, kék)
1 db
10-es ecset
1 db
6-os ecset
1 db
4-es ecset
2 db
A4-es pólyás dosszié
1 csomag
háztartási csomagolópapír
2 db
stift ragasztó ( Pritt)
1 db
cellux
1 db
textilt is vágó, jó minőségű olló (balkezeseknek
balkezes olló kell)
1 db
nagy méretű poló, védőruhának
Testnevelés
TORNAZSÁKBAN
Lányoknak: piros tornadressz v. piros nadrág,
fehér felső, tornacipő (nem csúszós talpú), fehér zokni, hajgumi,
fésű
Fiúknak : piros nadrág, fehér felső, tornacipő (nem csúszós
talpú), fehér zokni

Magyar
5 csomag
1db
1db
1db

1 db
20 db
1 doboz
1 doboz
színű)
1 doboz

írólap A/5-ös
A4-es sima füzet (nem spirálos)
gumis betűtartó
átlátszó betűsín
Rajz-technika
Rajzolófüzet (Vázlatok rajzfüzet)
A4-es műszaki rajzlap (famentes DIPA)
vízfesték (12 színű)
zsírkréta vagy olajpasztell (jó minőségű, legalább 12
porpasztell (12 színű)

Tolltartóba
5 db
12 db-os
alakú)
2 db
2 db
2 db
1 db
1 db
1 db

HB-s grafitceruza
színes ceruzakészlet (lehetőleg vastag,háromszög
vékony zöld színes ceruza a javításhoz
piros-kék postairon
piros-kék vékony ceruza
jó minőségű radír
zárható hegyező
kisméretű vonalzó

Javaslat: a tolltartó legyen könnyen kezelhető.

1 db
3 csomag
1 csomag
1 pár
1 db
















Egyebek
kisméretű törölköző akasztóval, névvel ellátva
100-as papír zsebkendő
éttermi szalvéta
váltócipő (nem papucs!)
ülőpárna madzaggal

Amit szívesen fogadunk (NEM KÖTELEZŐ)
fénymásoló papír, fehér-színes
szabad rajzolásra alkalmas papír
boríték (bármilyen méret)
lefűzhető nejlon „bugyi”
gémkapocs, tűzőgépbe kapocs
rajzszög (bármilyen), gombostű
spárga/zsineg
táblagyurma
mágnes
befőttes gumi
ajándékkötöző szalag
alkoholos vékony/vastag filc
sebtapasz
egyéb hasznos írószer, irodaszer, kreatív/hobby eszköz

Sok minden hasznos dolgot fel tudunk használni. Köszönjük!

Kérjük, majd a füzeteket felcímkézni, névvel, osztállyal ellátni s
legalább nejlon borítóba csomagolni! A tantárgy nevét együtt
írjuk/rajzoljuk rá év elején!!!

A tankönyveket –remélhetőleg- a tanév kezdetén kapjuk meg,
akkor azokat is nejlon borítóba kérjük bekötni!
Kérjük, majd a füzeteket felcímkézni, névvel, osztállyal ellátni s
nejlon borítóba csomagolni! A tantárgy nevét együtt
írjuk/rajzoljuk rá év elején!
A tankönyveket –remélhetőleg- a tanév kezdetén kapjuk meg,
akkor azokat is nejlon borítóba kérjük bekötni!
Minden könyvben és munkafüzetben legyen beragasztott
könyvjelző!
Ünneplő ruha: fekete alj (szoknya/nadrág), fehér felső.
2020. június 16.
Jó felkészülést és kellemes pihenést a
szeptemberi viszontlátásig!
Tanító nénik
Vajk-sziget Általános Iskola 1183 Bp., Vajk u. 16-20.
Tel.: +36 1 292 24 71
E-mail: titkarsag@vajk.t-online.hu
Honlap: www.vajk-sziget.hu

