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Magyar nyelv és irodalom:
 5 db 4. osztályos, vonalas füzet (száma: 21-32 keskeny vonalazás)
Matematika:








2 db négyzetrácsos füzet
1 db 30 cm-es egyenes vonalzó
1 db 15 cm-es egyenes vonalzó (tolltartóba)
1 db derékszögű vonalzó
1 db papír mérőszalag (jó a tavalyi)
2 db dobókocka
1 db körző

Hittan:
 1 db vonalas füzet (21-32) vagy 1 db sima füzet
Informatika:
 1 db vonalas füzet (száma: 21-32 keskeny vonalazás)
Környezetismeret:
 1 db vonalas füzet vagy 1 db sima füzet
Angol (kéttanítási nyelvű csoport):
 3 db vonalas füzet (21-32)
 1 db szótár füzet
 1 db nagy gyűjtőmappa (könyveknek, füzeteknek, gumipántos)
Általános tantervű (angol csoport):
 2 db szótár füzet

 2 db vonalas füzet (21-32)
 angol rajz tantárgy: 1 csomag színes papír A/4-es vagy négyzet alakú
(origami lapok)
 1 db nagy gyűjtőmappa (gumipántos)
Vizuális kultúra:













20 db A/4-es méretű félfamentes rajzlap
20 db A/4-es méretű famentes rajzlap
1 db rajz gyűjtőmappa (rajztömb, A/4-es lapokhoz)
12 színű vízfesték, (6 színű + 2 fehér tempera)
ecsetestál,
ecset (2-es, 6-os, 12-es)
törlőrongy (festéshez)
6 színű zsírkréta
12 színű színesceruza
2 db 4B grafitceruza
12 színű filctoll (nem kötelező)
doboz a rajzfelszereléshez

Technika:






olló
ragasztó (2 db stift, 1 db folyékony)
1 csomag színes papír A/4-es vagy négyzet alakú (origami)
technika csomag 4. osztályosok részére
2 doboz gyurma (fehér, színes)

Ének-zene:
 1 db kottafüzet
 1 db gumipántos gyűjtőmappa (A/4 –es fénymásolt lapokhoz)
Testnevelés:
 tornafelszerelés (tornazsákban)
 tornacipő (lehet sportcipő)
 fekete rövidnadrág (lehet hosszú)
 fehér póló (Kazinczy F. Ref. Ált. Isk. egyenpóló)
 pár fehér zokni

 úszófelszerelés:
o nagy törölköző
o papucs
o úszómez (lányoknak egyberészes, fiúknak ne beach short)
o szilikonos úszósapka
Tolltartó tartalma:






5 db HB-s grafitceruza
1 db toll
2 db postairón (kék-piros színes ceruza)
1 db radír, 1 db hegyező (vékony és vastag ceruzához)
1 db zöld színes ceruza

Tisztasági csomag:





1 db törölköző
pohár, tányér, kiskanál
1 csomag papír zsebkendő
1 csomag szalvéta, 1 csomag uzsonnazacskó

Egyéb:





2 db vonalas füzet (21-32) (üzenő füzetnek és házi feladat füzetnek)
1 csomag fénymásoló papír
1 csomag írólap
váltó cipő (nem papucs)

Tiszaújváros, 2020. május 31.

