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Kedves Szülők! 

1.osztályban  
az alábbi tanszerekre van szükségünk: 

 

magyar nyelv és irodalom  
2 db vonalas füzet 14-32-es számozású, 

margóval ellátott  

 1 db A/3-as méretű műanyag betűtartó 

(nyomtatvány boltban kapható) 

matematika  
2 db négyzetrácsos, A/5 méretű, 27-32-es 

számozású margóval ellátott 

2 db  A/5  méretű sima lapú füzet 

1 doboz korong  

1 csomag műanyag színes számolópálcika 

számkártyák (1-10-ig és 11-20-ig külön 

összegumizva) 

1 db papír mérőszalag 

rajz 
12 színű jó minőségű zsírkréta  

12 színű filctoll 

1 doboz natúr gyurma,  

12 db-os jó minőségű vízfesték 

6 db-os tempera és 1 db fehér tempera  

3 db ecset (2-es, 4-es,10-es összegumizva) 

1 db vizesedény  

1 db kis méretű szivacs vagy textildarab 

(ecsetek törléséhez) 

1 db A/4-es rajzgyűjtő mappa (gumis) 

20 db A/4-es félfamentes rajzlap,  

20 db A/4-es famentes rajzlap  

1 db rajztábla 

1 db nagyméretű póló (festéshez) 

1 db jó minőségű, nem nagy, hegyes olló 

(balkezeseknek balkezes olló legyen) 

technika 
2 db kicsi stift ragasztó (Pritt márkájú) 

1 db Technokol ragasztó  

2 csomag színeslap (A/4-es méretű két oldala 

színes) 

10 db hurkapálca 

1 csomag háztartási csomagolópapír (barna 

színű) 

4  különböző színű krepp-papír 

2 csomag írólap 

1 db műanyag tányéralátét (nem a lyukacsos 

fajta Pepco-s) 

 

 

hittan  
1 db kisméretű sima lapú füzet 

testnevelés  
felakasztható tornazsák  

lányoknak: fekete tornaruha, fehér zokni, 

tornacipő 

fiúknak: fekete tornanadrág, fehér póló, fehér 

zokni, tornacipő 

Hűvösebb idő esetére melegítő alsó- és felső  

Egyéb 

Tolltartóba : 

3 db (HB-s) grafitceruza (jó minőségű)  

2 db vastag   kék – piros ceruza  

1 db vékony piros-kék ceruza 

12 db-os színes ceruza   

1 db radír (fehér, jó minőségű) 

1 db tartályos hegyező  

1 db kis egyenes vonalzó (15 cm-es)                                          

Kérjük ,hogy a tolltartó NE legyen bedobálós és 

ne legyen benne filckészlet! 

1 db üzenőfüzet 

tisztasági csomag/ félév: 

1 db folyékony szappan, 

4 tekercs wc papír, 

2 csomag papírzsebkendő, 

2 csomag szalvéta (nem éttermi),  

1 csomag papírtörlő  

1 csomag felülettisztító nedves törlőkendő 

(Penny-s vagy DM-es Denk Mit ) 

1 db A/4-es méretű gumis mappa (rajzoknak, 

fénymásolt lapoknak) 

váltócipő (nem csúszós talpú) 

1 db műanyagpohár 

1 db kicsi akasztós törölköző  

1 db vászonszalvéta 

1 db kis műanyag kosár közösen vásároljuk, 

szülőin megbeszéljük 

 

Ünneplő: 
fiúk: fehér ing, fekete nadrág, ünneplő cipő, 

iskolai nyakkendő 

lányok: fehér blúz, fekete szoknya vagy nadrág, 

sál, ünneplő cipő, iskolai sál  
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