1.a osztály






1 db iskolatáska
1 db tolltartó
2 db textilzsák (1 tornazsák, 1 tisztasági)
1 pár váltócipő, ha bejön a zárt cipős időszak
1 tasakban váltóruha (alsónemű, zokni, nadrág)

Tolltartóba: legalább 4 grafit, 12 színű ceruzakészlet, 1 puha radír, 1 minivonalzó, 1 zárt
tartályú hegyező, 1 kék-piros ceruza, 1 postairón
Füzetek:
 3 db 14-32 számú vonalas
 2 db 27-32 számú négyzetrácsos, kockás is jó
 1 db hangjegyfüzet
 1 db sima füzet
 1db szótárfüzet
 1 db kisebb vázlatfüzet és kedvenc színező a szabadidő jóízű eltöltéséhez
Lapok:
 50 db A/4-es rajzlap (Fehér!), 10 db A/3-as rajzlap
 3 cs. írólap
 1 cs. A/4-es színes papír
Tornazsákba:
 1 db póló, 1 db kisnadrág
 1 pár tornacipő
 1 pár zokni
Időnként melegítő is kell vagy úszócucc! (Fürdőnadrág v. dressz, törölköző, papucs)
Tisztasági csomagba:
 műanyagpohár
 kiskanál
 textilszalvéta vagy konyharuha (uzsonna idején ez a tányér)
 uzsonnás doboz
A kézműveskedéshez:
 gyurma
 vízfesték
 üres margarinos doboz
 3db jó ecset (vékony, közepes, vastag)
 1db törlőrongy
A következő dolgokat mi szeretnénk megvásárolni osztálypénzből:
 papír zsebkendő és szalvéta
 dosszié a rajzoknak és az olvasástanítás papírkáinak
 olló
 ragasztó
 rajzos tároló doboz
 időnként szükség szerint krepp papír, karton, esetleg fonál, agyag, tű stb.

1.b osztály
Amit közösen szeretnénk beszerezni:
 műanyag bérletigazolvány-tartó
 rajzdoboz
 olló, dekorkarton, kétoldalas karton, krepp papír, rajzlapok
Olvasás, írás:
 3 db 14-32 vonalazású füzet(14-32)
o A füzetekre a keresztnevet NYOMTATOTT NAGY betűvel kérjük ráírni!!
 1 db műanyag betűtartó
 1 db tükör
 2 db iratmappa
 5 db kisméretű boríték
 szórólapok – betűkereséshez
 házilag készített nyíl vastagabb kartonból kivágva
 A kivágós könyvet nem kell becsomagolni!!!
 2 csomag írólap
Környezetismeret:
 1 db vázlatfüzet (nagy alakú)
Matematika:
 1 db 27-32 négyzetrácsos füzet
 1 db háromszög vonalzó
 1 db hosszú vonalzó
 1 db műanyag dobozba:
o 2 db dobókocka
o 1 db kétoldalú tükör
o 1 doboz korong
o 1 db papír mérőszalag
o 1 db műanyag óra
Testnevelés: Textilzsákba: fehér póló
lányoknak, fiúknak egyaránt fekete tornanadrág
fehér tornacipő, fehér zokni
hűvösebb idő esetére egy használt tréningruha
Technika, rajz:
 1 db papírragasztó – folyékony
 1 db papírragasztó stift
 1 db cellux
 1 db kétoldalas ragasztó (Milan)
 12 db-os színes ceruza
 12 db-os vízfesték
 6 db-os tempera
 4-es, 6-os, 10-es ecsetek
 12 színű zsírkréta
 margarinos doboz vizes edénynek, ecsettörlő rongy
 12 színű filctoll
 1 használt, nagy póló !!!

Ének: 1 hangjegyfüzet
Hittan: 1 db 1. osztályos vonalas füzet
Tolltartó:
 5 db HB-s ceruza
 5 db postairon
 1 db hegyező
 1 db 15 cm-es vonalzó
 1 puha radír
 2 db piros, 2 db kék vékony ceruza
 12 db-os színesceruza
Egyéb:
 1 db 14-32 vonalas füzet
 3 csomag írólap
 2 cs. 100 db-os papír zsebkendő
 1 cs. éttermi szalvéta
 1 db uzsonnás doboz
 2 tekercs papírtörlő
 1 db műanyag pohár
 1 db textilszalvéta
 kis vászontasakba
o 1 db kiskanál
o 1 db váltócipő
 Ünneplő ruházat:
o fehér blúz, ing (nem póló)
o fekete nadrág, szoknya
o ünneplős cipő ( nem sportcipő)
2.a osztály
Jól szereld fel a tolltartódat:
 3 db grafit ceruza
 1 db piros, kék és zöld vékony színes
 egyszerű radír
 Hegyező (tartályos)
 Színes ceruzák 12 színű
 Kisvonalzó kb. 15 cm
Magyar:
 6 db 1. osztályos vonalazású füzet!! Nem tévedés
 Leckefüzet A házi feladat feljegyzésére
Ének-zene A tavalyi füzetet folytatjuk (átcsomagolás)
Matematika:
 1 db Négyzetrácsos füzet (hagyományos beosztású, és méretű)
 1-1 db Egyenes (30cm) ill. háromszögvonalzó
Környezet

A tavalyi füzetet folytatjuk (átcsomagolás)

Rajz, technika:
 20 db A4-es rajzlap
 10db A3-as műszaki rajzlap
 20db A4-es műszaki rajzlap
 10 db Különböző színű A4-es színespapír
 12 színű
Zsírkréta
 12 színű
Vízfesték
 12 színű
Filctoll
 6 db-os
Tempera
 3db ecset 2-es, 5-ös, 10-es
 1db Ecsettál
 1db stift ragasztó
 1 db Technokol
 1 db Festékesrongy
 1 db Cellux
A rajzdoboz újrarendezése!
Jó a tavalyi felszerelés is, ha működőképes!
Testnevelés:
Vászonzsákba: minta, felirat nélküli fehér póló, fekete vagy sötétkék rövidnadrág, fehér
zokni, tornacipő
Úszás: papucs, törölköző, úszódressz/nadrág, úszósapka (főleg lányoknak), fésű, hajkefe,
úszószemüveg.
Szükséges tisztasági felszerelés is: vászonzsákba, kanál, kis méretű törölköző, fésű,
egy adagolós folyékony szappan
Egyéb:
 4 cs.
 2cs.
 2 cs.
 1db

Írólap
Szalvéta (félévre)
100-as papír zsebkendő (félévre)
vászonszalvéta (uzsonnához)

A füzeteidet, könyveidet szépen csomagold be, és ne felejtsd el mindenre ráírni a nevedet!
2. b osztály








Felújított tolltartó, rajzdoboz, tisztasági, testnevelési felszerelés.
50 db. A/4-es rajzlap
3 cs. írólap
1 db A/4-es négyzetrácsos spirálfüzet
6 db. hagyományos, 2.-os, (16-32-es) vonalas füzet /gyakorló, írás, olvasás,
nyelvtan, felmérési + üzenő/
Énekhez nem kell füzetet vásárolni, megfelelő a már megkezdett, beszedett elsős.
A ragasztót, zsebkendőt, szalvétát, színes papírokat
a közös kasszából
vásárolnánk.
3.b osztály

Gumis mappa a fénymásolatokhoz és egy lecke füzet

Magyarhoz:

4 db Vonalas füzet (száma: 12-32)

Matematikához:
 1 db A4-es méretű négyzethálós spirálfüzet (normál vastagságú), jó minőségű,
hogy „túlélje a tanévet”
 1-1 db 30 cm-es egyenes és háromszög vonalzó (jó a tavaly megvásárolt)
 1 db Kisméretű négyzethálós füzet (nem kell becsomagolni, a legegyszerűbb,
legolcsóbb változatot válasszátok)
 A matekos dobozotokat nézzétek át, ami biztosan fog kelleni: 2 dobókocka,
számolópálca, műanyag óralap, műanyag hőmérő, papír mérőszalag
Természetismerethez: 1 db A4-es méretű sima füzet, mellé papír sorvezető
Énekhez: Nem kell új hangjegyfüzet, mert a tavalyit folytatjuk.
Tolltartóban legyen:
 1 db vékony hegyű golyóstoll
 jó minőségű radír
 12 színű színes ceruza
 1 db Rotring ceruza + betét
 tolltartóban elférő vonalzó
 +1db kék ceruza
 3 db HB-s grafit ceruza
 hegyező
 +1db piros ceruza
 1 db stiftes ragasztó
 1 db szövegkiemelő
Rajzos-technikás doboz felszereléséhez: (frissítsétek a tanév végén hazavitt
eszközöket)
 1 db 2B-s grafit ceruza, radír
 12 színű zsírkréta
 12 színű vízfesték
 1 db nagy stiftes ragasztó
 12 színű tubusos tempera
 1 db technokol, 1 db cellux
 2-es, 4-es, 6-os, 10-es ecset
 1 csomag egyszínű! gyurma
 ecsettál, rongy
 12 színű filctoll + 1 fekete tűfilc
 1 nagyalakú vázlatfüzet, hogy a jövő év remekeit ebben rendezhessük el
Testneveléshez (vászonzsákba):
Fehér póló, fekete rövidnadrág, fehér zokni, tornacipő, a hidegebb napokra „cica”nadrág +
pamut pulóver
Úszás felszerelés (külön hátizsákban): fürdőruha/fürdőnadrág, nagyméretű törülköző,
papucs, úszósapka, úszószemüveg, fürdőköntös
Tisztasági felszerelés (vászonzsákba):
Törölköző (névvel „díszítve”), fésű, műanyag pohár (névvel), kanál, vászon szalvéta
Évszaknak megfelelő „pótruházat” vászonzsákba, váltócipő
Egyéb „kellékek”:











3 csomag írólap
3 db kétoldalú színes karton
200 darab szalvéta (nem éttermi, de a legolcsóbb megteszi)
50 db A4-es famentes rajzlap
20 db A4-es félfamentes rajzlap
10 db A3-as famentes rajzlap
3 csomag 100-as papír zsebkendő
2 csomag színes lap A4-es méretben (fénymásoló lapot szoktak összecsomagolni)
1 csomag zacskó
3.a és 3.b hittan részére pedig: A5-ös méretű sima füzet.
4.a osztály

Kérjük szépen feltölteni a szokásos módon az alábbiakat:
-tolltartó (legyen benne 15 cm-es vonalzó,írószerek és egy szépen fogó toll)
-rajzos doboz
-testnevelés felszerelés (cipők kényelmességét kérjük ellenőrizni)
-tisztasági felszerelés
Magyar nyelv:
8 db db negyedikes vonalazású füzet 21-32
1 db leckefüzet, ami minden nap legyen náluk, s az fog üzenőként is szolgálni .
Rajz:
20 db famentes A4-es rajzlap
10 db A3 -as famentes rajzlap
3 cs. írólap
(a doboz eddigiek alapján feltöltve)
Matematika:
 A tanköny hátuljában lévő játékpénzek, testhálók kivágva, egy kis átlátszó,
műanyag, kapcsos, zárható tasakban. Ha nem sikerül beszerezni, jó a boríték is, de
az nem lesz tartós sajnos.
 A matek doboz ellenőrzése: óra, dobókocka 2 db.(A hőmérő mindenkinek megvan a
teremben, az óra hiányos, első szülői értekezleten meg lehet nézni, dobókockáról
nem tudok semmit.)
 körző- 900 ft-tól 5000 ft-ig lehet találni különböző minőségben.
 30 cm-es egyenes és egy derékszögű vonalzó
 1db. nagyméretű négyzetrácsos spirál füzet
Környezetismeret:
1db.vázlatfüzet
Egyházi ének:
1db.ének-zene füzet,1 db. református énekes könyv. Szeptemberben fogjuk felmérni, hogy
kinek lesz újra szüksége és kinek van otthon esetleg a családban.
Református hittan:
Tavalyi füzet átcsomagolása

Ének-zene:
Tavalyi füzet átcsomagolása
Úszás:
Szokásos felszerelés, lányoknak fésű!
Idegen nyelv:
Német nyelv 4. évfolyam
A tankönyv + munkafüzet mellett 1 db vonalas füzet, 1 db szótárfüzet, mindez kerüljön egy
egyszerű mappába, hogy ne maradjon otthon semmi
Angol 4. évfolyam
1 db A4-es vonalas vagy négyzetrácsos füzet (NEM spirál) és szótárfüzet + 1 db
fülhallgató (a legegyszerűbb, ami elfér a tolltartóban)
Kérjük szépen az ünneplő ruhát ellenőrizni!!
Igazgató úr külön kitért rá, hogy minden szülő figyeljen arra, hogy a cipő alkalmi legyen,
semmiképpen ne edzőcipő, erre különösen fognak figyelni az iskolai alkalmakon (érdemes
1 számmal nagyobbat venni, akár 2-vel, akkor egész évben kitart)
Lányoknak galléros blúz, a nyakkendő esztétikus viselése miatt!
Váltócipő - méretét kérjük ellenőrizni!
Váltóruha! - már év elején kerüljön a tornaszákba a tesicucc mellé (melegítő, vagy más
hosszúujjú nadrág,felső,alsónadrág,zokni)
2 db 100-as éttermi szalvéta
2db 100-as papírzsebkendő
uzsonnás zacskó 2 csomag
Könyvjelzők (minden tankönyvbe kérünk szépen 1 db könyvjelzőt elkészíteni, ez kb 9-10
db könyvet jelent)
4.b osztály
Amit negyedik osztályra vásároljatok, ha nincs:
• Gumis mappa a fénymásolatokhoz
• Leckefüzet
Magyarhoz:
4 db 4. osztályos vonalas füzet
Matematikához:
2 db nagyméretű négyzetrácsos füzet (A4-es)
1 - 1 db
30 cm-es egyenes és háromszög vonalzó (jó a korábban megvásárolt is)
Környezetismerethez és hittanhoz:
1-1 db A5-ös méretű sima füzet
Idegen nyelv:
Német nyelv 4. évfolyam
A tankönyv + munkafüzet mellett 1 db vonalas füzet, 1 db szótárfüzet, mindez kerüljön egy
egyszerű mappába, hogy ne maradjon otthon semmi
Angol 4. évfolyam

1 db A4-es vonalas vagy négyzetrácsos füzet (NEM spirál) és szótárfüzet + 1 db
fülhallgató (a legegyszerűbb, ami elfér a tolltartóban)
Énekhez:
Nem kell új hangjegyfüzet, mert a tavalyit folytatjuk.
Tolltartóban legyen:
• 1 db vékony hegyű golyóstoll
• jó minőségű radír
• 12 színű színes ceruza
• 1 db Rotring ceruza + betét
• tolltartóban elférő vonalzó
• +1 db kék színű ceruza
• 3 db HB-s grafit ceruza
• hegyező
• +1 db piros színű ceruza
• 1 db stiftes ragasztó
• 1 db szövegkiemelő
Rajzos-technikás dobozba:
(frissítsétek a tanév végén hazavitt dobozotokat; ha a doboz megsérült, jelezzétek, a
termünkben van 1-2 )
• 1 db 2B-s grafit ceruza
• 12 színű zsírkréta
• 12 színű vízfesték
• 1 db nagy stiftes ragasztó
• 6 színű tubusos tempera
• 1 db technokol,
• 1 db cellux
• 2-es, 4-es, 6-os, 10-es ecset
• 1 csomag egyszínű! gyurma
• ecsettál, rongy
• 12 színű filctoll
• 1 nagyalakú vázlatfüzet
Testneveléshez (vászonzsákba):
Fehér póló, fekete rövidnadrág, fehér zokni, tornacipő, a hidegebb napokra „cica”nadrág +
pamut pulóver
Úszás felszerelés (külön hátizsákban): fürdőruha/fürdőnadrág, nagyméretű törülköző,
papucs, úszósapka, úszószemüveg, fürdőköntös
Tisztasági felszerelés (vászonzsákba):
Törölköző (névvel „díszítve”), fésű, műanyag pohár (névvel), kanál, vászon szalvéta
Évszaknak megfelelő „pótruházat” vászonzsákba, váltócipő
Egyéb „kellékek”:
• 5 csomag írólap
• 2 csomag éttermi szalvéta
• 50 db A4-es famentes rajzlap
• 20 db A4-es félfamentes rajzlap

•
•
•
•

10 db A3-as famentes rajzlap
3 csomag 100-as papír zsebkendő
2 csomag színes lap A4-es méretben (fénymásoló lapot szoktak összecsomagolni)
2 csomag uzsonnás zacskó

