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Alsó tagozatos alapkészlet
Magyar nyelv és irodalom - vonalas füzet
Matematika
- négyzethálós füzet (27-32) 5 db
Környezetismeret
-vonalas füzet (12-32) 1 db
Vonalzó (30 cm, derékszögű és háromszög) 1-1 db
Rajz
Műszaki rajzlap
Félfamentes rajzlap
Színes ceruza 12 színű 1 doboz
Zsírkréta 12 színű (olajpasztell) 1 doboz
Vízfesték 12 színű 1 doboz
Temperafesték (6 db-os nagy tubusú) 1 doboz
Ceruza: - B-s 2 db / 2B-s 1 db
Ecsetek: - 3-s, 5-ös 8-as 1-1 db
Vizes edény, ecsettörlő rongy 1-1 db
Fekete tűfilc 1 db
Technika
Olló (hegyes) 1 db
Ragasztó (Pritt stift, Technokol) 1-1db
Színes papír (Origami) 1 csomag
Krepp papír (1 zöld és 1 más színű) 2 csomag
Színes rajzlapok
Idegen nyelv
-vonalas füzet 1 db
-szótárfüzet
Ének-zene
Hangjegy füzet 1 db
Testnevelés
Tornazsák
Tornacipő 1 pár

Tornaruha (fekete) v. Tornanadrág (fekete) 1 db
Fehér póló v. fehér atléta 1 db
Tréningruha 1 db
Idegen nyelv
Vonalas füzet
Szótárfüzet
Tolltartóban:
Ceruzák: HB-s grafit 2 db
- piros 1 db
- kék 1db
- zöld 1db
Golyóstoll 1 db
Hegyező 1 db
Radír 1 db
Egyéb
Írólap csomag
Vonalzó (15 cm-es) 1db
Papír dosszié (hajtogatott) 2 db
Írólap 1 csomag
Műanyag pohár 1 db
Textil szalvéta 1 db
Fésű 1 db
Kéztörlő törölköző 1 db
Szalvéta
Leckefüzet 1 db
Tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok, füzetek borítására Bármilyen
borítóanyag és
címkék

Felső tagozatos általános tanszerlista
Magyar nyelv - nagy alakú vonalas füzet 1 db
Magyar irodalom -nagy alakú vonalas füzet 1 db
Történelem és állampolg. ism. - nagy alakú vonalas füzet 1 db
Idegen nyelv -vonalas füzet 1 db / szótárfüzet 1 db
Matematika - nagy alakú négyzetrácsos füzet 1 db / nagy alakú sima lapú 1
db / Vonalzók:-30 cm-es, derékszögű 1-1 db / Körző 1 db / Szögmérő 1 db
Természetismeret - vonalas vagy sima füzet 1 db
Földrajz - vonalas vagy sima füzet 1 db
Biológia - vonalas vagy sima füzet 1 db
Ének / Rajz / Technika - tanév eleji, szaktanári kérés szerint megadott
határidőre beszerzendő
Fizika - négyzetrácsos nagyalakú füzet 1 db
Kémia - négyzetrácsos nagyalakú füzet 1 db
Számítástechnika - füzet 1 db
Testnevelés - tornatermi órához : rövidnadrág, tornaruha, póló - tornacipő
Kinti testnevelés órára : tréningruha
Egyéb
írólap 1 csomag
Leckefüzet 1 db
Tolltartóban: grafit ceruzák (3db), radír, színes ceruzák (min. 6
színű), golyóstoll, vonalzó (15 cm-es), hegyező
Tízórai csomagban: szalvéta, kéztörlő
Tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok, füzetek borítására bármilyen
borítóanyag és címkék

3.B. osztály
Szükséges felszerelések
 1 db vékony zöld színes ceruza
 4 db HB-s grafitceruza
 2 db vékony piros-kék színes ceruza
kérjük betenni!
 puha radír, hegyező (két lyukú fém)
 1 db kék golyóstoll (ha lehet akkor radíros)

Ezeket a tolltartóba

 5 db 12-32-es harmadik osztályos vonalas füzet
 1 db négyzetrácsos matematika füzet
 1 db kis alakú szótár füzet
 1 db kis alakú(A/5) hangjegyfüzet ( A tavalyi is jó!)
 3 csomag írólap
 30 db A/4-es műszaki rajzlap
 30 db A/3-as méretű famentes (műszaki) rajzlap nagyalakú dossziéba
téve
 A/4-es 20 íves színes karton
 1 csomag 20*20 cm-es origami-papír (négyzet alakú)
 1 csomag 12 színű színes ceruza ( ha lehet jó minőségű)
 1 cs. fénymásoló papír

 2 db Technokol ragasztó
dolgokat egy
 12 színű zsírkréta (lehetőleg Gioconda)
 12 színű vízfesték ( jó minőségű)
minél
 1 doboz tempera (min. 6
színű jó minőségű)
 Üdítős kupakok a keveréshez
téve
 3 db ecset ( 4-es, 6-os, 10-es )
beadni!

Ezeket a
NÉVVEL
ELLÁTOTT

kisebb dobozba
kérjük

 1 db hegyes olló
Cipősdoboznál NE
 1 db fekete színű zselés toll
nagyobb!!!)
 1 cs. 12 darabos filctoll-készlet (jó minőségű)

(
legyen

Az eszközökből, ami még használható 2. osztályból, az maradhat!

Ajánlott még:
Aquarell ceruza, különböző keménységű grafit, olajpasztell (Panda),
porkréta
 1 db 15 cm-res vonalzó ( ami a tolltartóba befér)
 2 db ragasztó stift (Pritt vagy Tesa)
 2 db 100-as papír zsebkendő
 1 csomag 100-as „éttermi” szalvéta
csomag helyett!
 1 csomag WC. Papír ( 4 db-os)
 1 üveg folyékony szappan vagy utántöltő

Tisztasági

Taneszközlista 4.a osztály számára
1 db folyékony Technokol
Matematika:
2 db négyzethálós füzet
1 db rövid egyenes vonalzó (tolltartóba) és
1 db derékszögű vonalzó
szorobán (hátha belefér)
1 db papírszögmérő
Környezetismeret:
Atlasz (tavalyi)
1 db sima nagyalakú füzet
Német
1 db vonalas
vonalazású)
1 db szótárfüzet

füzet

(4.

osztályos

Ének
1db kottafüzet
furulya
Magyar
Olvasás: 1db 4 .oszt. vonalazású füzet (2132)
Nyelvtan: 2db 21-32 vonalas füzet,
(tollbamondás, nyelvtan)
Fogalmazás: 1db 21-32 vonalas füzet
Írás: : 1db 4 .oszt. vonalazású füzet (21-32)

Rajz, technika
20 db A/4-es famentes (hófehér) rajzlap
30 db A/3-as famentes rajzlap
1 csomag tónuskarton (összefűzött)
5 db A/4 –es fotókarton
olló (tolltartóba v. táska zsebébe téve)
Anilines vízfesték 12 korongos
12 színű olajpasztell Panda/ vagy más jó
minőségű olajpasztell
3 db ecset /4-es 6-os 10-es
Fekete filcek / különböző vastagságúak/ 3
db
ezüst vagy arany zseléstoll
12 színű filctollkészlet Ha lehet /Giotto
turbo maxi/Faházban szokott lenni a Péceli
úton
3 db stiftes ragasztó

a tavalyi A/3-as dosszié
doboz a tároláshoz
cellux
sniccer v. körömvágó olló
fakultatív: 12 színű aqarell ceruza
Testnevelés
fiúk: rövid tornanadrág, fehér póló, hosszú
melegítő a kinti órákra, tornacipő (kinti,
benti)
lányok: tornadressz, hosszú melegítő,
tornacipő (kinti,benti)
ugrálókötél továbbra is!
tornazsák, névvel ellátva!
Tolltartó
3 db HB-s grafit vagy rotring
1 db zöld javító színes
1 db piros-kék színes
1 db radír
1 db tartályos hegyező
12 db-os jó minőségű színes ceruzakészlet
(FaberCastell, Adel, Lyra….)
órarend
1 db üzenő füzet
1 db leckefüzet
Minden felszerelést kérünk névvel ellátni,
a füzeteket, könyveket bekötni (elég
átlátszó nylonnal) !!!
Jó pihenést, szép nyarat kívánunk!
Piri néni Szilvi néni

