
 

3. osztály 
füzetek: 
8 db 12-32 HARMADIKOS 
VONALAZÁSÚ! (legyen margó) 
(olv., nyelv., fog., írás, üzenő, nyelvtan 
dolg., körny., gyakorló, tartalék)      
4 db 27-32 négyzethálós füzet (legyen 
margó) (mat., gyakorló, színes mat., 
tartalék) 
1 db     leckefüzet 
1db      kottafüzet (kicsi) 
4 db     A/4-es mappa 
50 db   FAMENTES rajzlap 
4 cs.     írólap 
 
TOLLTARTÓBA:  
3db HB-s grafit, 3-3 db kék, piros, zöld 
ceruza 
2db golyóstoll, 2 db radír, 1 kicsi vonalzó, 
zárt hegyező 

 
technika-rajz: 
6 színű tempera 
12 színű vízfesték 
filckészlet 
keverőtál 
hegyes végű olló 
ecsetek (4-es, 10-es, 12-es) 
ecsetes tál (konzervdoboz) 
rongy 
12 színű színes ceruza 
hosszú vonalzó 
papír mérőszalag 
 
 
egyéb: 
benti cipő (szandál) 
törölköző (akasztóval NÉVVEL ellátva) 
felakasztható, tartós kis táska/tasak az 
otthonról hozott étel és ital tárolására 

A színes papírokat, kartonlapokat, ragasztót stb. kérjük, most ne vegyék meg! 
Egységesen szeretnénk ezeket beszerezni. Ennek anyagi vonzatát a szeptemberi szülői 
értekezleten egyeztetjük. Köszönjük! 

Testnevelés felszerelés: fehér talpú tornacipő, fehér póló, rövidnadrág, fehér tornazokni, 
tornazsák 
 
Kötelező olvasmány: Tatay Sándor: Kinizsi Pál    
Ajánlott olvasmány: Bosnyák Viktória: Sirály a király 
 
Ebédbefizetés: www.gmkxv.hu 
A tankönyveket az első tanítási napon kapják meg a gyerekek. 
Kérjük, hogy a fent felsorolt felszereléseket, a füzetek kivételével, névvel ellátva az 
első tanítási napon beküldeni szíveskedjenek! Az üzenőbe legyenek szívesek beírni, 
a gyermek mikor és kivel mehet haza!!! (Az első lapot az adatlapnak legyenek 
szívesek üresen hagyni!) 
 
Évnyitó: szeptember 1. 8:00 (gyülekező 7:45-ig)      
Ügyeleti napok: szerdánként 8-12 óráig 
Kérjük, a nyár folyamán figyeljék az iskola kapuján az információs táblát és az 
iskola honlapját: www.laszlogyulagimnazium.hu    
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