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FÜZETEK: 

Amit az iskola rendel:(A beíratkozásnál kell befizteni az árát) 

 A4-es fekvő formátumú széles vonalazású (7 mm) Meixner  írásfüzet, sorok elején 

házikóval 32 oldalas 

 Álló formátumú matematika nagykockás (1 cm) 64 oldalas 

  

Szülő szerzi be: 

2 db négyzetrácsos füzet (27-32) 

4 db vonalas füzet (14-32) 

1 db hangjegy füzet (86-32) 

1 db A/4-es sima füzet (80-32) 

1 db A/4-es sima füzet (80-32) rajzolós füzet az iskolaotthonosoknak 

Kérjük a kedves szülőket, hogy a füzetekre csak nevet, osztályt és óvodai jelet írjanak, 

tantárgyat ne, mert azt az első szülői értekezleten együtt fogjuk felcímkézni! 

 

EGYÉB FELSZERELÉS A TANTÁRGYAKHOZ: 

Amit az iskola rendel:(A beíratkozásnál kell befizteni az árát) 

 Logopédiai betűkészlet tartóval együtt  

 

 A zenei osztály tanulóinak a furulya  (Erre a pénzt csak  szeptember végén kérjük.) 

 



Szülő szerzi be: 

- 1 doboz korong 

- 1 csomag pálcika a számoláshoz 

- 1 db zsebtükör 

- 1 db logikai készlet (1.a osztálynak) 

-1db 30 cm-es vonalzó 

- 2 db A/4-es gumis gyűjtőmappa (keményebb jó minőségű) 

- 100 db normál méretű boríték 

-Szám és jelkártya  csomag ?   

 

RAJZ, TECHNIKA: 

- A/4-es színes fénymásoló lap (10 féle színből 5-5 db) 

- 1 cs. origami lap (négyzet alakú) 

- 3 csomag írólap 

- 1 csomag natúr gyurma (sünis) 

- 2 db  stiftes ragasztó (Pritt) 

-1 db Technokol ragasztó 

- 1 db olló (gyermek méretéhez való, balkezeseknek balkezes olló) 

- 50 db A 4-es műszaki rajzlap 

- 4 db ecset (4, 6, 10, 12-es méret) 

- 1 db 12 színű vízfesték (KOH-I-NOOR: Anilinky-anilin alapú) 

- magas falú ecsettál  

- törlőrongy  

- 1 db 6 színű tempera (sünis) 

- 1 db 12 színű olajpasztell krétakészlet (sünis) 

- 1 db 12 színű filctollkészlet (két végű Nebuló vagy Maped vagy Stabilo) 

- 1 db fekete vastag alkoholos filc 

-1 db fekete vékony alkoholos filc 



- 10 db lamináló fólia 

- 10 db A/4-es fekete karton 

-1 db rajztábla 

A fedeles rajz-, technika doboz legyen névvel és óvodai jellel ellátva! (Bevált a műanyag 

fedeles doboz.) 

Minden névvel-jellel ellátva, a filcek, színes ceruzák, ecsetek külön darabonként is! 

 

TOLLTARTÓ: 

- 4 db HB-s grafitceruza (Faber) 

- 1-1 db piros, kék, zöld színes (Faber) 

- 2 db kék postairón 

- 1 db nagy méretű, dupla tartályos hegyező 

- 12 színű jó minőségű ceruzakészlet (Faber vagy Lyra vagy Maped) 

- 1 db rövid vonalzó (ami a tolltartóba befér) 

- 2 db fehér színű radír (jó minőségű) 

- kihajtható, nem ömlesztős tolltartó 

-1 db kicsi stiftes ragasztó 

Minden névvel-jellel ellátva, a ceruzák darabonként is! 

 

TORNAZSÁK: 

Érdemes zsák helyett kis hátiszákot beszerezni, a kézilabdás osztálynak mindenképp kis 

HÁTIZSÁK legyen!  

- rövidnadrág (sötét) 

- iskolai logós fehér póló (az első tanítási napon lesz lehetőség a rendelésre) 

- tornacipő (tépőzáras vagy fűzős, nem csúszós, lehetőleg teremcipő) 

- fehér zokni 

- esőkabát (sport tagozatos osztálynak) 

- hajgumi a hosszú hajú lányoknak 

-melegítő alsó, fölső 

Minden ruhadarabot (zoknit is) kérjük monogrammal vagy jellel ellátni! 

 



TISZTASÁGI CSOMAG: 

- 2 csomag 100 db-os szalvéta (szétnyitható, nem éttermi) 

- 2 csomag 100 db-os papír zsebkendő 

 

EGYÉB: 

- kényelmes, zárt tépőzáras szandál vagy váltócipő (névvel-jellel ellátva) 

- 1 db ülőpárna (tépőzáras), igény szerint 

- váltóruházat külön zsákban (Erre a célra megfelelő az óvodai zsák, amiben a ruháik voltak ) 

-kulacs  

Minden ruhadarabot (zoknit is) kérjük monogrammal vagy jellel ellátni! 

 

Gyermekirodalom  

Beszerzendő könyv:  

Berg Judit: Tökmagok Afrikában  

 

 

FONTOS: 

 A beíratkozásnál a logopédiai betűkészletre és a Meixner füzetekre 2400 Ft-ot kell 

befizetni. 

 A TANKÖNYVEKET ÁTLÁTSZÓ, RAGASZTÓS BORÍTÓVAL KÉRJÜK 

BECSOMAGOLNI! 

NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNJÜK! 

Tanító nénik 


