Az 1.b osztályosok számára ajánlott taneszközök

2020-2021.
Minden felszerelésen szerepeljen a gyermek neve (monogramja)!

Iskolatáska
Kulacs folyadéknak
1 pár váltócipő (nem papucs!)
1 db cipősdoboz vagy műanyagdoboz a padba a tanszereknek
(max. 11 cm magas legyen!)
1 db üzenő füzet
1 db üres A/5 firkafüzet
Tolltartóba
5 db
HB-s grafitceruza
12 db-os
színes ceruzakészlet (vastag háromszög alakú)
2 db
vékony zöld színes a javításhoz
1 db
piros-kék postairon
1 db
piros-kék vékony ceruza
1 db
jó minőségű radír
1 db
tartályos hegyező
1 db
kisméretű vonalzó
1 db
piros tűfilc
1 db
fekete tűfilc
Javaslat: a tolltartó legyen egyszintes, könnyen kezelhető.
Matematika
2 db négyzetrácsos füzet A/5 (27-32)
1 doboz
számolókorong
1 csomag
számolópálcika
1 db
műanyag óralap

1 db
3 db
1 db

négyszögletes tükör
dobókocka
30 cm-es vonalzó

3 db
1 db
2 csomag
1 db

Magyar
elsős vonalazású füzet (14-32)
sima A/4-es füzet(80-32)
írólap A/5-ös
dosszié

20 db
10 db
1 doboz
1 doboz
1 doboz
1 db
1 db
1 db
1 csomag
1 db
1 db
1 db
1 db

Rajz-technika
A/4-es műszaki rajzlap (famentes DIPA)
A/4-es rajzlap (félfamentes)
vízfesték (12 színű)
zsírkréta (12 színű)
filctoll (12 színű)
10-es ecset
6-os ecset
4-es ecset
színes gyurma
A/4-es dosszié
stift ragasztó (pótolni, ha elfogy)
jó minőségű olló (balkezesek?)
nagy méretű póló „védőruhának”
Testnevelés

TORNAZSÁKBAN
Lányoknak: piros tornadressz vagy piros
rövidnadrág, fehér felső, tornacipő (nem csúszós talpú), fehér
zokni, hajgumi, fésű
Fiúknak : piros nadrág, fehér felső, tornacipő (nem csúszós
talpú), fehér zokni

Úszás

(Ha lesz!)

HÁTIZSÁKBAN
gumipapucs, fürdőruha/úszónadrág, úszósapka, nagy törölköző,
nejlonzacskó a vizes holminak, esetleg úszószemüveg,
évszaknak megfelelő sapka a hazaútra
LÁNYOKNAK MÉG:
kicsi törölköző hajtörlésre, fésű, hajgumi
(hajszárító könnyítésül)

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

Egyebek
kisméretű törölköző akasztóval, névvel ellátva
textilszalvéta (kisméretű konyharuha) névvel ellátva
fogmosópohár
fogkefe
fogkrém
100-as papír zsebkendő
éttermi szalvéta
ülőpárna madzaggal

Ünneplő ruha: fekete alj (szoknya/nadrág), fehér felső, ünneplő
cipő (fiúknak fekete zokni).
Célszerű lenne minden szülő számára egy gmailes címet
létrehozni, mert a digitális oktatáskor iskolánk a Classroomot
használta.

2020. június 17.
Kellemes pihenést és jó felkészülést
a szeptemberi viszontlátásig!
Márti néni

Kérem, kísérjék figyelemmel az ebédbefizetési időpontokat, mely
lehet az iskolában, a GESZ-nél vagy átutalással (ételallergia
esetén szakorvosi papírral lehet igényelni az eltérő menüt).
A nyár folyamán az ügyeleti napokról (ügyintézés) az iskola
honlapján tájékozódhatnak.

Amit szívesen fogadunk (NEM KÖTELEZŐ)
papírtörlő
háztartási csomagolópapír
sebtapasz
Kérjük, majd a füzeteket felcímkézni, névvel, osztállyal ellátni és
csomagolni! (lehet, hogy az önkormányzat füzeteket biztosít)
A tankönyveket –remélhetőleg- a tanév kezdetén kapjuk meg,
akkor azokat is nejlon borítóba kérjük bekötni.
Minden könyvben és munkafüzetben legyen beragasztott
könyvjelző!

Vajk-sziget Általános Iskola
1183 Bp., Vajk u. 16-20.
tel.: 292 24 71
e-mail: titkarsag@vajk.t-online.hu
honlap: www.vajk-sziget.hu

