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4. osztályos felszerelés 
Füzetek 

• 6 db negyedikes vonalazású füzet 21-32  
• 6 db négyzethálós margós füzet 27-32 
• 1 db kottafüzet  
• 1 db leckefüzet (üzenő füzet is.) 
• Tolltartó 
• 3 db HB-s grafit 
• 6 db vékony hegyű, jó minőségű színes ceruza  
• 2 db piros-kék 
• puha radír 
• kis vonalzó ( 15 cm) 
• kb. 30 cm-es vonalzó 
• körző 

Vizuális kultúrához (csak pótolni kell a már meglévő készleteket) 
• 30 db A/4-es famentes rajzlap 
• 1 csomag famentes írólap 
• vízfesték 12 gombos (jó minőségű) 
• 12 db-os tempera 
• paletta, ecsetek, törlőrongy, vizes edény, éles,  
• ragasztó (2 stift, 1 Technokol vagy Suli Fix) 
• jó minőségű zsírkréta 
• 12 db-os filctoll 
• 12 db színes ceruza 

Testnevelés 
• póló 
• tornanadrág 
• tornacipő (a nagyáruházak saját márkás sportcipői elérhető árú, jó minőségű tornacipők) 
• zokni 
• melegítő v. hosszú sportruházat (kinti órákra, hűvösebb időre) 

Egyéb 
• kis törölköző akasztóval ellátva 
• 2 guriga WC papír 
• 2x100-as papírzsebkendő 
• éttermi szalvétát év közben fogok kérni, mert még maradt sok 
• folyékony szappan 

A nyárra jó pihenést kívánok! 
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Kedves Gyerekek! 
 

Nyári olvasmányként  

• a lányoknak  
o Erich Kästner: Két Lotti 

• a fiúknak 
o Tatay Sándor: Kinizsi Pál 

című könyveket ajánlom. Ezekből év közben be is lehet számolni (egy dolgozatírás formájában) piros 
jegyért. 

További ajánlatok 
 

• Szorzótábla gyakorlása  
• Antonie de Saint-Exupery: A kis herceg 
• Bálint Ágnes: Szeleburdi család 
• Békés Pál: Borz a sámlin 
• Békés Pál: Törzsi viszonyok 
• Csukás István: Keménykalap és krumpliorr 
• Erich Kastner: A repülő osztály 
• Fekete István: Tüskevár 
• Kányádi Sándor: Virágon vett vitéz 
• Móra Ferenc: A kincskereső kisködmön 
• Varró Dániel: Túl a Maszat hegyen 

Nem kérek külön olvasónaplót, de szeretném, ha egy rövid ismertetőt készítenél szép rajzzal 
valamelyik számodra kedves könyvről, amit a nyár folyamán olvastál, tehát frissek az 
élmények.  

Örülnék egy nyári élményfüzetnek is, melybe a nyári élményeidről írnál, rajzolnál, viszonylag 
sűrű időközönként. 

Olvass sokat, olykor hangosan is! Pihenj, játssz minél többet, beszélgessetek sokat! Üdén, 
frissen, jó kedvvel tele találkozunk szeptember 1-jén. 

Roland bácsi 
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