
3. osztályos tanszerszükséglet a 2022/2023-as tanévre

1 db négyzetrácsos füzet
3 db vonalas füzet (4. osztályos vonalazású - direkt, hogy legyen két évünk hozzászokni)
2 db “mesefüzet”vagy olvasónaplónak is nevezik (4. osztályos vonalazású, Printkerben
kapható, egyik oldala vonalas, a másik sima)
1 db A/5-ös, álló kottafüzet: 36-16
1 db mappa a fénymásolatoknak
2 db sima füzet
1 db leckefüzet, ami üzenőnek is jó
4 db HB-s grafitceruza
1 db piros-kék vékony
1 db tartályos hegyező
1 db radír
1 db zöld ceruza külön
12 színű színes ceruza (tolltartóba)
12 színű filctoll
1 db rövid vonalzó, ami elfér a tolltartóba
1 db babzsák (tavalyi vagy új)
2 db dobókocka (ha megvan a tavalyi rendben, ha nincs, nem kell új)

20 db A/4-es műszaki rajzlap
olló
nagy, jó minőségű ragasztó stift (Pritt)
vízfesték
ecsetek (vékony-közepes-vastag)
ecsetrongy
vizesedény
12 db-os ICO Süni Olajpasztell kréta
6 vagy 12 db-os tempera
1 db fekete tűfilc

Torna felszerelés zsákban: fehér póló, rövidnadrág, zokni, tornacipő
Tízóraihoz, uzsonnához: textil szalvéta, kiskanál, pohár vagy kulacs, kisméretű törölköző

Amennyiben a felsorolt eszközök közül van olyan, ami 2. osztályból használható
állapotban megmaradt, az természetesen megfelel 3. osztályban is!

A könyveket és a füzeteket kérem becsomagolni és minden felszerelésen szerepeljen a tanuló
neve!

Az ebédbefizetéssel, tankönyvekkel, első szülői értekezlettel kapcsolatosan a honlapon
fognak információkat találni. Kérem, hogy kövessétek figyelemmel az iskola honlapján
megjelenő tudnivalókat, változásokat, eseményeket: www.rokusi.hu

A Rókusi főépületben - a felújítási munkálatok ellenére - lesz titkársági ügyintézés, de
érdemes előtte telefonon vagy a honlapon tájékozódni.

Első tanítási nap: 2022. szeptember 5. (hétfő)

Nyári gyakorlásra kiválóan alkalmasak a könyvek, munkafüzetek el nem készített feladatai. A
szünetben - kelleő pihenés után, augusztusban - fontos lenne gyakorolni a hangos olvasást és
a fejszámolást, szorzó- és bennfoglaló táblákat, a könnyebb évkezdés miatt is!

Kellemes pihenést, hasznos időtöltést és sok vidámságot kívánok a nyári szünetre!!!

Császár Hajnalka

http://www.rokusi.hu

