1.a TANESZKÖZLISTA
Mit kell majd 1. osztályra beszerezni? A tankönyveket augusztus végén az iskolában. Időpont a
kapun levő hirdetésen, iskola honlapján, osztály facebook csoportban !
1 nagy hátitáska
Jól felszerelt tolltartó:
2 db vastag piros-kék postairon ajánlott: Milan
1-1 db vékony kék, zöld, piros ceruza
3 db Hb-s grafit Faber Castell 3 szögletű (ne legyen radíros végű)
1 radír ajánlott: Staedtler
Egyszerű hegyező, aminek van tartója ajánlott: Maped
Színes ceruzák
ajánlott: 3 szögletű Maped vastag
15-20 cm-s tolltartóba férő vonalzó
Órarend
Magyar:
3db
Üzenő füzet
1 db hittan
2 db „rajzos füzet”
1db hangjegyfüzet
1 db
100db

1. osztályos vonalazású füzet
négyzetrácsos
sima lapú, kisalakú füzet
sima kisalakú füzet
A/4-es gumis mappa a fény.más. lapoknak
boríték – megszámozva 3-95-ig és összecsomagolva, a tetejére ráírni
a nevet

Matematika:
1 db
2 doboz
1 cs
1db
1 db

logikai készlet
korong (piros-kék)
számkártyák 1-20-ig kivágva
kétoldalú tükör
műanyag óra

Rajz, technika:
30 db
30db
10 db
10 db
12 színű
12 színű
12 színű
6 db-os
3db
1db
1db
1 db
1 db
1 db
1db

A4-es rajzlap
A4-es műszaki rajzlap
különböző színű A4-es színes papír
hurkapálca
zsírkréta ajánlott: Maped
vízfesték ajánlott: kör alakú Koh- I-Nor
filctoll
ajánlott: kétoldalú Maped
tempera ajánlott: Süni tégelyes
ecset 2-es, 5-ös, 10-es
ecsettál (nem üveg)
stift ragasztó
technokol
festékesrongy (nedvszívó)
cellux
fekete tűhegyű filctoll (Stabilo)

1 cs.
1db
1db
10 db

egyszínű gyurma
nagy XL-es „festőpóló”
A/4-es rajzoknak gumis mappa
lamináló fólia

Testnevelés:
Vászon zsákba: minta, felirat nélküli fehér póló, fekete vagy sötétkék rövid nadrág, fehér zokni,
tornacipő, ugrálókötél, tréning nadrág (ez lehet akár a váltóruha is egyben)
Szükséges tisztasági felszerelés is vászonzsákban:
kis méretű törölköző, fésű, foly. szappan, nedves törlőkendő – műanyag fedelű visszazárható
Rossz idő esetén váltóruha, tartalék zokni, bugyogó („apró baleset”)
Egyéb:
4 cs.
1 db
2cs.
2 cs.
1db
1db
2 cs.

írólap
igazolványkép
szalvéta (nem éttermi)
100-as papírzsebkendő
vászonszalvéta (uzsonnához)
kiskanál
uzsonnás zacskó

Közösen az egész osztálynak megvesszük:
rajzdoboz, olló, irattartó „papucs”, pohár, matematika doboz, 1 db táblafilc, 2 db dobókocka, 1db
nagyalakú vonalas és 1 db nagyalakú négyzetrácsos füzet, 1 db ragasztó, betűtartó
Ennek költsége 5000 Ft/ gyerkőc
Amire lehet, alkoholos filccel kérnénk ráírni a gyerkőc nevét!
Átlátszó műanyag fólia a könyvek csomagolásához, füzetborító, vignetta szükséges!
Kérnék szépen beragasztott könyvjelzővel felszerelni minden könyvet és munkafüzetet!
Hittan katolikus
1 db sima, kisalakú füzet

Ajánlás az 1. B osztályos taneszköz-szükséglethez
Közösen szeretnénk beszerezni:
-Papírszalvéta, zsebkendő /folyamatosan az év során, a fogyasztásnak megfelelően
-ételdoboz a felszereléseknek - iskolai használatra
-ragasztó(k), olló, borítékos mappa, kartonok, írólapok, rajzlapok,
Kérjük, a felszereléseket NÉVVEL ellátni!
Általános felszerelés /a szülő szerzi be:
-iskolatáska, hátitáska, kispárna, igény szerint kispárna
-Textilzsákban: tisztasági felszerelés /pohár, fésű, textilszalvéta, kiskanál,
-Tolltartóban: 12 színű ceruza, 5db. grafit ceruza / halványan fogó
-1db. postairon /vastag piros-kék/, 1db vékony piros-kék színes, kétlyukú hegyező
-1db. műanyag, vagy erős papír dosszié
-50 db. normál méretű boríték /erre otthon lesz szükség
Testneveléshez: /textilzsákban/
-lányoknak és fiúknak is sötét színű, sztreccs tornanadrág, fehér póló, fehér zokni
-tornacipő, /vászon, fehér v. fekete/ használt tréning ruha- rossz idő esetére
/tartalék zokni, bugyogó-"baleset" esetére /
-váltócipőre is szükség lesz
Rajzhoz, technikához:
-12-es zsírkréta, 12-es vízfesték, 6-os tempera, 12-es filc
-ecsetek: 10-es, 4-es, ecsettál /pl. nagy konzervdoboz/, ecsettörlő rongy, munkaöltözék
Énekhez:
-1db. álló formátumú hangjegyfüzet
Magyar nyelv és irodalomhoz:
- 4 db 1. osztályos hagyományos vonalas füzet /száma: 14-16/ ebből 1 üzenő füzet lesz /
Matematikához:
-2 db. négyzetrácsos füzet /száma: 27-32/
-2 db. dobókocka, 2 doboz számolókorong, 1 db, számolópálca, papír mérőszalag, műanyag óra,
1cs. számkártya 1-20-ig,
-minivonalzó, hosszúvonalzó, háromszög alakú vonalzó
Hittanhoz:
-1db. sima füzet

Hittan katolikus
1 db sima, kisalakú füzet

2. a osztályosok taneszköz szükséglete
A tolltartóban legyen:
4 db vékonyan fogó grafit ceruza /HB/
1 db vékony hegyű golyóstoll
1 db vékony stiftes ragasztó
12 színű színes ceruza készlet
1-1 db piros, kék és zöld színes ceruza

tolltartóban elférő vonalzó (mini)
jó minőségű radír (pl.: Tikky)
1 db szövegkiemelő
hegyező, ami összegyűjti a forgácsot

Magyar nyelv és irodalomhoz:
4 db vonalas füzet (száma: 16-32)
A/4- es sima füzet
1 db 2. osztályos mesefüzet (egyik oldal vonalas, másik oldal üres)
Matematikához: a tavalyi dobozba
1 db A/5- ös négyzetrácsos füzet valamint 1 db A/4-es
négyzetrácsos füzet, legyen margója mindkettőnek

1 db műanyag hőmérő

1 doboz számolókorong
2 db dobókocka
1 csomag számolópálcika
(ezek közül már megvan sok minden, esetleg a hiányt kell pótolni)

1 db műanyag óralap
logikai készlet
kétoldalas kistükör

körző

Testnevelés felszerelés: tornazsákban, névvel ellátva
fehér póló (névvel ellátva)
tornacipő (talpán név)
sötét rövidnadrág (névvel ellátva)
lányoknak hajgumi
a hidegebb napokra hosszú nadrág + pamut pulóver (időszakos)
Rajzhoz, technikához:
1 db fekete tűfilc
1 db M-es fekete alkoholos filc
12 színű filctoll
12 színű zsírkréta készlet
12 színű jó minőségű vízfesték
6 színű tubusos tempera
4-es, 6-os, 10-es ecset
ecsettörlő rongy
1 csomag papírtányér
olló: hegyes, éles, jó minőségű

1 db technokol
1 db nagy jó minőségű stiftes ragasztó
pár db vattapamacs, használt fogfeke
kisméretű szivacs
1 db rajztábla
40 db A4-es kétoldalas színes lap vegyes színekkel
1 db margarinos doboz tetővel
50 db A/4-es műszaki, vastag fehér rajzlap
1 doboz pasztell kréta
4 csomag írólap

Énekhez:
NEM kell új hangjegyfüzet, folytatjuk a tavalyit
Egészségügyi felszerelés: textilzsákba
kulacs
vászonszalvéta
uzsonnás doboz
100 db zacskó, amit összegyűjtünk

fésű (főleg lányoknak)
kisméretű törülköző (névvel)
műanyag pohár
kiskanál

Váltóruha: külön vászonzsákba: nadrág, póló, pulóver, zokni
Általános felszerelés:
2x100 db-os papír zsebkendő
2 csomag 50 db-os szalvéta (széthajtható)
Református hittan
kisméretű sima füzet.
Hittan katolikus
1 db sima, kisalakú füzet

1 db A/4-es gumis mappa (tavalyi is jó)
váltócipő (Ne papucs legyen!)

2. b osztályosok taneszköz szükséglete
A tolltartóban legyen: a tavalyihoz hasonlóan
4 db vékonyan fogó grafit ceruza /HB/
1 db vékony hegyű golyóstoll
1 db Rotring ceruza
12 színű színes ceruza készlet
1-1 db piros, kék és zöld színes ceruza

tolltartóban elférő vonalzó (mini)
jó minőségű radír (pl.: Tikky)
1 db szövegkiemelő
hegyező, ami összegyűjti a forgácsot
vékony stiftes ragasztó

Magyar nyelv és irodalomhoz:
3 db vonalas füzet (száma: 16-32)
A/4-es méretű nagyalakú patentos irattartó a maradék borítékos feladatokkal (ami volt elsőben, az
jó lesz). Vágjátok ki nyáron!
1 db 2. osztályos mesefüzet (egyik oldal vonalas, másik oldal üres).
Matematikához: a tavalyi dobozba
2 db négyzetrácsos füzet, legyen
margója
1 doboz számolókorong
2 db dobókocka
1 csomag számolópálcika

1 db műanyag hőmérő
1 db műanyag óralap
logikai készlet
kétoldalas kistükör

Testnevelés felszerelés: tornazsákban, névvel ellátva
fehér póló
tornacipő (talpán név)
sötét rövidnadrág
lányoknak hajgumi
a hidegebb napokra hosszú nadrág + pamut pulóver (időszakos)
Rajzhoz, technikához: frissítsétek a tanév végén hazavitt dobozotokat, ha a doboz
megsérült a 100Ft-os boltban tudtok helyette másikat vásárolni ☺
1 db fekete tűfilc
1 db M-es fekete alkoholos filc
12 színű filctoll
12 színű zsírkréta készlet
12 színű jó minőségű vízfesték
6 színű tubusos tempera
4-es, 6-os, 10-es ecset
vizesedény, ecsettörlő rongy
vajas doboz teteje
olló: hegyes, éles, jó minőségű
Énekhez:

1 db technokol
1 db nagy jó minőségű stiftes ragasztó
pár db vattapamacs, használt fogfeke, kisméretű szivacs

egy csomag hurkapálca
40 db A4-es kétoldalas színes lap vegyes színekkel
1 csomag origami papír (négyzet alakú)
50 db A4-es műszaki, vastag fehér rajzlap
2 db színes műszaki karton
3 csomag írólap

NEM kell a hangjegyfüzet, folytatjuk a tavalyit
Egészségügyi felszerelés: textilzsákba
kulacs
vászonszalvéta
Uzsonnás doboz
100 db zacskó, amit összegyűjtünk

fésű (főleg lányoknak)
kisméretű törülköző (névvel)
az iskolába egy bögre + egy kiskanál

Váltóruha: külön vászonzsákba: nadrág, póló, pulóver, zokni
Általános felszerelés:
2 csomag 100 db-os papír zsebkendő
2 csomag 50 db-os szalvéta, mint tavaly ☺
Református hittan
kisméretű sima füzet.
Hittan katolikus
1 db sima, kisalakú füzet

1 db A/4-es gumis mappa
váltócipő

Taneszközlista 3.a
Olvasás,írás:
6 DB 12-32-es vonalazású füzet
Szépen fogó HB-s ceruza 3 db
Szépen, vékonyan fogó toll.
Matek: A meglévő felszerelések
ellenőrzése.
-2db.dobókocka
-1 db.kétoldalú tükör
-1 doboz korong
-1 db papír mérőszalag
-1 csomag számolópálca
-1 db.műanyag óra
-1db.műanyag hőmérő
-1db.logikai készlet
A tavaly megvásárolt matek füzet jó lesz
erre az évre!
Ének:
1.db. Hangjegyfüzet, Jó a tavalyi!
Református hittan:
1 db. A/5-ös sima füzet-Jó a tavalyi!
Technika,rajz: A rajzdoboz ellenőrzése!
-piros technokol
-stift ragasztó
-12 színű színes ceruza
-filctoll
-12 színű vízfesték
-6 színű tempera
-vékony,közepes,vastag ecset
-12 színű zsírkréta
-vizes edény,ecsettörlő rongy,1 használt nagy
póló
-gyurma(natúr)
-1 csomag a/4-es színes lap
-20db. A/4-es rajzlap, 20db.A/4-es műszaki
rajzlap,
-1 csomag origami lap
-5 db papírtányér
-2 bármilyen színű krepp papír
- 1 guriga fonal(közepes vastag,mindegy
milyen színű, amíg nem használjuk, otthon

kell tárolni :)
- 5 db facsipesz
Otthon gyűjteni kellene, majd lesz, amikor be
kell hozni. 3 db wc papír gurigát, 1 db
sajtdobozt( pl.Mackóssajt,stb.)
Tisztasági felszerelés ellenőrzése!
vászonzsákban
pohár,törölköző,kiskanál,textil szalvéta
Testnevelés:
Úszócucc(papucs,törölköző,fürdőruha,köntös,
úszósapka)
Tesi cucc (fehér póló, sötét alj, tornacipő/
edzőcipő
Környezetismeret:
Jó a tavalyi környezetfüzet, plusz egy sima
A/5-ös sima dolgozatfüzet.
Egyéb:
Váltócipő,váltó ruha,évszaknak megfelelően
Ünneplő ruha:-fehér ing,blúz
-fekete alj
-fekete cipő
-szép kardigán,pulóver
2 csomag írólap
2 csomag szalvéta
1 csomag uzsonnás zacskó lehet
papírzacskó is (környezetvédelem :)
2db.gumis mappa(műanyag)
Tolltartóba:
5 grafit ceruza hb-s
1 piros ceruza
12 színű színes ceruza
tartályos hegyező
15 cm-s vonalzó
puha radír
postairon:vékony,vastag
Hittan katolikus
1 db sima, kisalakú füzet

Taneszközlista 3.b
Matematika:
A/4-es méretű négyzetrácsos füzet.
Környezetismeret és hittan: kisméretű sima füzet.
Magyar: 5 db harmadik osztályos vonalazású füzet.
Felszerelt tolltartó, kisméretű vonalzó, leckefüzet.
Rajz és technika: nem kell külön vásárolni, az osztálynak szükséges eszközöket a tanítók
beszerzik.
Testnevelés felszerelés, váltócipő.
Uzsonnás zacskó, szalvéta (éttermi) és zsebkendő az előző évekhez hasonlóan. Műanyag pohár,
textil szalvéta uzsonnázáshoz.

Tanszerlista – 4. a
magyar, rajz és technika
• 5 db 21-32-es negyedik osztályos vonalas füzet
• 1 db szótárfüzet (jó az eddig használt is)
• 1 db kottafüzet (szintén jó a régi)
• 1 db leckefüzet
• 1 db vázlatfüzet (a szokásos spirál, fehér lapos!)
• 20 db A/4-es félfamentes rajzlap
• 10 db A/3-as félfamentes rajzlap
• 4 csomag írólap
• 1 csomag A/4-es színes papír
• 2 csomag szalvéta
• 1 db min. 12 színű vízfesték
• 3 ecset (különböző vastagságú
• 1db jó nedvszívó törlőruha
• Tolltartóban:
• 4 hegyes ceruza
• 12 színű színes
• radír
• kék toll
• körző
• kicsi vonalzó
A ragasztókat, kartonokat, hurkapálcákat stb. osztálypénzből szükség esetén én fogom
megvásárolni.
Kedvelik a gyerekek még a színes tollakat, filctollakat, temperát, olajpasztellt. Ezek választható
eszközök, nem kötelező megvásárolni.
Az őszi hűvösebb napok kezdetétől kérjük még a váltócipőt is.
Matematika: A4-es méretű négyzetrácsos füzet, de nem spirál.
Környezetismeret: kis méretű sima füzet.
Testnevelés: rövid nadrág, fehér póló, váltó zokni, tornacipő, melegítő.
Angol nyelv (Dr. Mokbelné Dr. Bacsa Éva)
1 db füzet, 1 db szótárfüzet
Német nyelv (Dimákné Sebők Veronika)
1 db vonalas órai füzet (igény szerint lehet nagy ill. kicsi méretű),
1 db szótárfüzet
Egyházi ének
énekfüzet, református énekeskönyv
Hittan katolikus
1 db sima, kisalakú füzet

Tanszerlista – 4. b
Matematika:
- 2 db négyzetrácsos füzet
- tükör
- vonalzók: 30 cm-es vonalzó, háromszög
vonalzó
- játékpénz
- mappa a fénymásolt lapoknak
- játékóra
- körző
Rajz:
- 12-es vízfesték
- zsírkréta
- 12 színű filctoll
- tempera
- 2 db nagy tubus fehér tempera
- ecsettál (nagyobb méret)
- ecset 2-es, 6-os és 10 -es
- rongy
- mappa a kész rajzoknak

-

hűvösebb időre
hosszúujjú felső

hosszú

nadrág

és

Tolltartó tartalma:
- 1 db toll (kékszínű)
- 1-1 db piros, fekete, zöld toll
- 5 db HB grafit ceruza
- 12 db-os színes ceruza
- 1 db kisméretű vonalzó
- 1 db jó minőségű radír
- 1 db zárt hegyező (tartályos)
- 2-2 piros-kék ceruza
- ide kérünk a 1 db stift ragasztót és a jó
minőségű ollót

Technika:
- 2 db stift ragasztó
- színtelen gyurma

Egyéb:
- lecke füzet
- 1 pohár
- 1 uzsonnás doboz
- üzenőfüzet (tavalyi jó)
- 2 csomag írólap
- 2 csomag szalvéta
- 1 db kéztörlő
- 3 csomag papírzsebkendő

Ének:
- kis alapú kottafüzet

Angol nyelv (Dr. Mokbelné Dr. Bacsa Éva)
1 db füzet, 1 db szótárfüzet

Magyar nyelv és irodalom:
- 6 db vonalas füzet száma : 21-32 (4.
osztályos vonalas)
Környezetismeret:
- 1db vázlatfüzet
Testnevelés:
- 1 pár tornacipő
- 1 pár fehér zokni
- 1 db fehér póló
- 1 db fekete rövid nadrág

Német nyelv (Dimákné Sebők Veronika)
1 db vonalas órai füzet (igény szerint lehet
nagy ill. kicsi méretű),
1 db szótárfüzet
Egyházi ének
énekfüzet, református énekeskönyv
Hittan katolikus
1 db sima, kisalakú füzet

