4. c osztály
füzetek:
10 db 21-32 vonalas füzet (legyen margó)
2 db …80- 32 nagy alakú sima füzet
4 db 27-32 négyzethálós füzet (legyen margó)
2 db 87-32 négyzethálós nagy alakú füzet (legyen margó)
1 db
leckefüzet
1 db 31-32 szótárfüzet
3 db
A/4-es mappa
50 db FAMENTES rajzlap
3 cs.
írólap
TOLLTARTÓBA:3 HB-s grafit, 3-3 db kék, piros, zöld ceruza
2db nem radírozós golyóstoll, 2 db radír, 1 kicsi vonalzó,
hegyező
benti cipő

technika-rajz:
6 színű tempera és keverő tál
12 színű filctoll
ecsetek (8-as, 10-es, 12-es)
rongy
12 színű zsírkréta
12 színű színes ceruza
derékszögű és hosszú vonalzó
2 db dobókocka
körző

A színes papírokat, krepp papírt, ragasztót, mesefüzetet, esetleg vízfestéket, egységesen szeretnénk beszerezni,
kérjük, előre ne vegyék meg. Ezek anyagi vonzatát a szeptemberi szülői értekezleten egyeztetjük. Köszönjük!
Testnevelés felszerelés:fehér talpú tornacipő,fehér póló, rövidnadrág, fehér tornazokni, tornazsák
Kötelező olvasmány: Fekete István: Vuk
Bosnyák Viktória: A nagy szókincsrablás
Ebédbefizetés információ: www.gmkxv.hu
A tankönyveket az első tanítási napon kapják meg a gyerekek.
Kérjük, hogy a fent felsorolt felszereléseket névvel ellátva az első tanítási napon beküldeni szíveskedjenek.
Az üzenőbe
legyenek1.szívesek
beírni,a gyermek
és kivel
mehet
haza!!!
Évnyitó:
szeptember
8:00 (gyülekező
7:45-ig) mikor
Ügyeleti
napok:
Júl.
7-től aug. 18-ig szerdánként
Kérjük, a nyár folyamán figyeljék az iskola kapuján az információs táblát és/vagy az iskola honlapját:
www.laszlogyulagimnazium.hu
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