Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda Tagintézménye 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10.

Tisztelt Szülő / Gondviselő!
Értesítem Önöket, hogy gyermeküknek a 2. a osztályban, a 2020/21. tanévben a következő
tanfelszerelésekre lesz szüksége:
Megnevezés:
100cm-es papír mérőszalag
műanyag óra
30 cm-es hosszú vonalzó
12-es filctoll
12-es színes ceruza
zsírkréta
vízfesték, tempera, ecsetek
festőpóló, ecsettörlő ruha, konzervdoboz
rövid vonalzó
grafit ceruza F-es
grafit ceruza HB_s
postaírón (vékony,vastag)
könyvjelző zsinór - könyvbe beragasztva
hegyező (tartályos)
radír
tükör (kicsi)
játékhőmérő
dobókocka
pálcika
korong
minta nélküli fehér zokni

Darab/
csomag
1 db
1 db
1 db
1 cs
1 cs.
1 cs.

t

1db
3db
2db
1-1 db
1 db
2db
1 db
1db
3db
1 csomag
1 doboz
1 pár

minta nélküli fehér póló/ trikó
fekete/kék (sötét ) rövidnadrág
lányoknak hajgumi
„csúszómászó” melegítő (alsó, felső
tornacipő
műanyag "bugyi"
vastag gumis mappa(könyveknek)
gumis mappa
üzenő füzet
írólap
vonalas füzet 14-32 (elsős)
vonalas füzet 16-32
négyzetrácsos füzet

1 db
1 db

ének füzet (jó a tavalyi is!)

1 db

1 db
1 pár
5 db
1 db
3 db
1db
2 csomag
1 db
3 db
2 db

könyvekre, füzetekre borító
műszaki karton (A/4) fehér
használható olló
ragasztó folyékony+stift+cellux
natúr gyurma

Megjegyzés

30 db
1db
1-1 db
1 cs.

egyházi énekre 1 db
nagyalakú sima
füzet
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irattartó papucs
1-1db
folyékony szappan
2 db
WC papír
4 tekercs
uzsonnás zacskó
1 csomag
papírszalvéta
2 csomag
nem kávéházi
papírzsebkendő
4 csomag
100-as csomag
törölköző, ruhaszalvéta
1-1 db
műanyag pohár, kanál
1-1 db
váltócipő (nem papucs)
1 pár
fénymásoló papír
1 csomag
színes fénymásolópapír (A/4 piros,kék, zöld, sárga,
5-5dbbarna, rózsaszín)
Nagy alakú sima füzet (ügyi)
3 db
A technika és rajz tantárgyhoz szükséges felszerelést textilzsákban fogjuk tartani. Matematikából jók
a tavaly megvásárolt eszközök, amit egy fagyis dobozban kérek elhelyezni.
Tisztelettel:
Dunaújváros,2020.05.31.

Gallainé Kovács Krisztina és Koncz Magdolna
tanítónő s.k.

