A 2020/2021-es tanévre felvételt nyert tanulók
1.a iskolaotthon
Osztályfőnök: Szabóné Elekfalvi Tímea
Baranyi Dániel
Dienes László Máté
Horváth Zsaklin Kiara
Jakab Klaudia Roxána
Kanalas Ágnes Zselyke
Kékesi Brájen
Lakatos Maja Kamilla
Rásó Alexander Tamás
Rostás Glória
Rostás Tamás Adorján
Sipos Lilla
Sztojka Brájen
Szabó Bence
Sztojka Mónika
Danyi Amira
Szőke Izabella
Lakatos Noel
Lakatos Amíra

1.b
Osztályfőnök: Petri Márta
Dobos Norbert
Dobozi Diána Luca
Elter Emili
Farkas Elvira
Knalas Dominik
Kanalas Krisztián
Kanalas Roland Emánuel
Kovács Marcell
Kucsera Hedvig
Kurunczi Amina
Nagy Balázs
Nagy Bálint Donát
Sebestyén Zoé Judit
Szabó Dániel
Szekeres Gergely
Szekeres Viktória
Kanalas Cintia Mercédesz
Lakits Kristóf
Kiss Trisztán Márton
Korom Emili Zoé
Szabados Péter
Rafael Jázmin Sanel

TANESZKÖZLISTA
2020/2021. tanév
Tolltartóba :
⮚ 12 színű színes ceruza
⮚ 4-5 db HB-s grafitceruza
⮚ 2 db postairón (piros-kék)
⮚ puha, fehér radír
⮚ tartályos, vastag és vékony ceruza hegyezésére is alkalmas hegyező
⮚ 1 db 20 cm-es egyenes vonalzó
Füzetek
⮚ 2 db négyzetrácsos füzet
⮚ 6 db 14-32 számú, első osztályos vonalozású füzet
⮚ 4db sima füzet A/5-ös méretű (20-32)
⮚ 1 db hangjegyfüzet a/5-ös méretű
Dosszié vagy gumis mappa
⮚ 3 db dosszié vagy gumis mappa
Rajz-technika doboz :
Erre megfelel egy erősebb cipősdoboz is, de ha tudnak rá áldozni, érdemes egy
zárható, műanyag dobozt vásárolni.
A dobozba kerüljön :
⮚ 12 színű vízfesték
⮚ 6 színű tempera
⮚ 4 db ecset (2-es,4-es,6-os,10-es)
⮚ ecsettál
⮚ viaszos vászon 40×40 cm-es alátétnek
⮚ nedvszívó rongy
⮚ 2 db stift ragasztó
⮚ 1 db technokol ragasztó (piros)
⮚ 12 színű olajpasztell
⮚ jó minőségű, hegyes olló
⮚ színtelen gyurma
⮚ 12 színű filctoll
Néhány matematikához szükséges eszköz, amelyek a rajz-technika
dobozban kapnak helyet :
⮚ 1 db papír mérőszalag
⮚ 2 doboz kék-piros korong (egy dobozba öntve)
⮚ Színes számoló pálcika
⮚ 1 db 30 cm-es egyenes vonalzó
⮚ 1 db kétoldalú, kisméretű tükör
⮚ 2 db dobókocka
⮚ 1db óralap

Egyebek :
⮚ 50 db rajzlap (fehér, famentes)
⮚ 3 csomag fehér írólap
⮚ 3 db különböző színű krepp papír
⮚ 2 csomag négyzet alakú origami papír
⮚ 1 csomag téglalap alakú origami papír
⮚ 2 db különböző színű kétoldalú színes karton
⮚ 20 db hurkapálca
⮚ 1 db babzsák
Testnevelés
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

:
tornazsák
fehér póló
kék vagy fekete rövidnadrág
melegítő fölső és nadrág
fehér zokni
fehér talpú tornacipő (lehetőleg tépőzáras)

Tisztasági csomag :
⮚ papírzsebkendő
⮚ wc papír
⮚ Papírszalvéta
⮚ Kisméretű törölköző
⮚ folyékony szappan
⮚ műanyag pohár
⮚ kiskanál
Kérjük, hogy minden taneszközre legyenek szívesek ráírni a gyermekük
nevét, óvodai jelét, vagy monogramját !
A tankönyveket, füzeteket átlátszó, műanyag borítóba legyenek szívesek
becsomagolni, névvel ellátva !

