
Tanszerek listája 2022/23-as tanévre

1. osztály

Írás-Olvasás: 4 db vonalas füzet (14-21), 1 db betűtartó betűsínnel

Matematika: 2 db négyzetrácsos füzet (27-32), 1 doboz korong, 1 csomag pálcika, 2 db
dobókocka, 1 db papír mérőszalag, 1 db hosszú vonalzó, 1 db logikai készlet

Mindezt egy dobozba összegyűjtve…

Környezetismeret: 1 db sima füzet

Ének: 1 db hangjegyfüzet

Rajz-Technika: 1 db üres cipős doboz a felszereléseknek, 1-1 csomag fehér és színes gyurma,
1 db stift + 1 db folyékony ragasztó, 10 db hurkapálca, 1 db olló (megfelelő kezes legyen), 50
db famentes rajzlap (műszaki karton), 12 gombos vízfesték, 2 db gyűjtőmappa, 12 db-os
színes ceruza és filctoll, 12 db-os olajpasztell kréta (zsírkréta), 3db ecset (vastag, közepes,
vékony), vizes tál (pl.margarinos doboz), ecsetrongy, tempera festék, 1 tetszőleges színű nagy
karton, 3 db bármilyen színű krepp papír, színes papír készlet

Testnevelés: rövid nadrág (sötét színű), fehér póló, tornacipő (tetszőleges színű), zokni
(fehér), tornazsák

Angol: 1 db vonalas füzet

Tolltartóban: 3 db grafitceruza, 2 db piros-kék színes ceruza, zöld színes ceruza, 6 db-os zínes
ceruza készlet, 1 db vastag postairon, fehér radír, tartályos hegyező, ragasztó stift, kisvonalzó

Tisztasági csomag:

kéztörlő törülköző

textil szalvéta

pohár

műanyag kiskanál

Egyéb: 1 db vonalas füzet (üzenőnek)

6 csomag írólap

Kérjük, minden eszközt lássanak el gyermekük nevével!



2. osztály

Az első nap hozni kell:

● bizonyítvány aláírva
● 1db 2. osztályos vonalas füzet üzenőnek
● tolltartó (3 db grafit ceruza, kék, piros, zöld ceruzák, radír, kis vonalzó, kék színű toll,

hegyező, ragasztó stift, 6 színű színesceruza készlet)
● iskolatáska

Az eső héten kérjük küldeni:

● tankönyveket, füzeteket fóliával bekötve, névvel ellátva
● rajz-technika felszerelés
● 3 csomag írólap

Magyar: 3 db 2. osztályos vonalazású füzet (16-32)

Matematika: 2 db négyzethálós (kockás) A/5 méretű füzet, egyenes és derékszögű vonalzó

Rajz-Technika: doboz-(mindenből jó az 1. osztályban megmaradt, ha még használható): 12
gombos vízfesték, 40 db rajzlap, színes ceruza (6 db-os tolltartóba, 12 db-os a rajzdobozba),
filctoll, zsírkréta, tempera, 3 db ecset (vastag, közepes, vékony), vizes tál, ecsetrongy, olló,
ragasztó stift, A/4 méretű színes papír, 1 db bármilyen színű karton, gyurma

Ének: A/5-ös méretű kotta füzet (kisméretű)

Testnevelés: rövid nadrág (sötét színű), póló (fehér), tornacipő (tetszőleges színű), zokni
(fehér), tornazsák

Angol: 1 db vonalas füzet

Egyéb: tisztasági felszerelés: felakasztható törölköző, textil szalvéta, pohár, kiskanál



3.osztály

Az első nap hozni kell:

● bizonyítvány aláírva
● 1 db 3. osztályos vonalas füzet üzenőnek
● tolltartó (3 db grafit ceruza, kék, piros, zöld ceruzák, radír, kis vonalzó, kék színű toll,

hegyező, ragasztó stift)
● iskolatáska

Az eső héten kérjük küldeni:

● tankönyveket, füzeteket fóliával bekötve, névvel ellátva
● rajz-technika felszerelés
● 3 csomag írólap

Magyar: 4 db 3. osztályos vonalazású füzet (12-32)

Matematika: 1 db négyzethálós A/4-es (!) méretű füzet, egyenes és derékszögű vonalzó

Rajz-Technika: doboz - (mindenből jó a 2. osztályban megmaradt, ha még használható), 12
gombos vízfesték, 50 db rajzlap, színes ceruza (6 db-os tolltartóba, 12 db-os a rajzdobozba),
filctoll, zsírkréta, tempera, 2 db ecset (vastag, vékony), vizes tál, ecsetrongy, olló, ragasztó
stift, színes fénymásoló papír tetszőleges színekben: 20 db, 2 db rajzmappa (rajz-technika), 1 db
kétoldalú színes karton

Ének: A/5-ös méretű kotta füzet (kisméretű, vastag)

Testnevelés: rövid nadrág (sötét színű), póló (fehér), tornacipő (tetszőleges színű), zokni
(fehér)

Angol: 1 db vonalas füzet

Egyéb

● tisztasági felszerelés: felakasztható törölköző, textil szalvéta, pohár, kiskanál
● Napközire: 2csomag 100 darabos papírszalvéta, 100db-os zsebkendő, váltócipő



4.osztály

Füzetek:

vonalas füzet 6 db ( kód: 21-32)

A4 nagy alapú vonalas 2 db

nagy alapú négyzetrácsos füzet

üzenő füzet

Eszközök:

1 db 30 cm-es vonalzó, 1db derékszögű vonalzó

tolltartó: 3 db HB-s ceruza, 12-es színes ceruza készlet, jó radír, jó minőségű toll, kis vonalzó

tisztasági felszerelés: törölköző, műanyag pohár, kiskanál + beadni: szalvéta, zsebkendő,
ruhaszalvéta, váltócipő használat

Angol: 1 db szótárfüzet, 2 db vonalas füzet

Rajz, technika:

5 csomag műszaki rajzlap (beszedem)

12 db-os vízfesték

ecsetek – 2-es,4-es,8-as,10-es

nagyobb méretű stabil vizesedény, ecsetruha

12 db-os temperafesték

írólapcsomag (beszedem)

12 db-os színesceruza, grafit ceruza, radír

12 db-os zsírkréta és pasztellkréta

12 db-os filctoll készlet

olló, kenőfejes ragasztó ( pl. Nebuló )

A/4 –es színespapír csomag (beszedem)

1 db tetszőleges színű karton (beszedem)

Origami papírcsomag

2 db krepp papír

doboz amibe mindez belefér ( zsák nem praktikus )

Kérném a kedves szülőket a felszerelés darabjait névvel ellátni.

TESTNEVELÉS: tornacipő, fehér VÁLTÓ zokni,tornanadrág,fehér póló,tornazsák



5-6.osztály

Irodalom: 2 db A5-ös vonalas füzet

Magyar nyelvtan: 2 db A5-ös vonalas füzet,

Angol nyelv: 2 db A5-ös vonalas füzet, 1db szótárfüzet

Történelem: 1 db A5-ös vonalas füzet

Matematika: 1 db négyzetrácsos füzet, 1 db sima füzet, 2 db vonalzó, körző, szögmérő,

Természetismeret: 1 db A5-ös sima füzet

Informatika: 1 db füzet - előző évi is jó

Technika: olló, ragasztó, színes lapok

Rajz: vízfesték, tempera, gyurma, 3 különböző vastagságú ecset, 30 db famentes rajzlap,

zsírkréta, színes ceruza, ceruzák: B, 2B, 4B, filctollak

Testnevelés: fehér póló, sötét nadrág, váltó zokni, tornacipő

Ének: hangjegyfüzet

Hit- és erkölcstan: 1 db füzet

7-8.osztály

Irodalom: 2 db A5-ös vonalas füzet

Magyar nyelvtan: 2 db A5-ös vonalas füzet,

Angol nyelv: 2 db A5-ös vonalas füzet, 1db szótárfüzet

Történelem: 1 db A5-ös vonalas füzet

Matematika: 1 db négyzetrácsos füzet, 1 db sima füzet, 2 db vonalzó, körző, szögmérő,

Biológia: 1 db A5-ös sima füzet

Fizika: 1 db négyzetrácsos füzet

Kémia: 1 db A5-ös vonalas füzet

Földrajz: 1 db A5-ös sima füzet

Informatika: 1 db füzet - előző évi is jó

Technika - 7. osztály: olló, ragasztó, színes lapok

Rajz: vízfesték, tempera, gyurma, 3 különböző vastagságú ecset, 30 db famentes rajzlap,

zsírkréta, színes ceruza, ceruzák: B, 2B, 4B, filctollak

Testnevelés: fehér póló, sötét nadrág, váltó zokni, tornacipő

Ének: hangjegyfüzet

Hit- és erkölcstan: 1 db füzet


