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Füzetcsomag 
(iskolában megvásárolható) 
-7db vonalas füzet 
-1 db négyzetrácsos füzet 
-1 db sima füzet 
-1db kottafüzet  
- rajzgyűjtő mappa 
-20 db famentes rajzlap 
-10 db félfamentes rajzlap 
-2 csomag írólap 
-1 leckefüzet 

Matekcsomag 
korong 
játékpénz 
mérőszalag 
1 db tanulói óra 
+ a tavalyi számkártyák (kétjegyű számok 
képzéséhez) 

Tolltartó 
3 db HB-s ceruza 
színes ceruzák 
2 db zöld színű ceruza 
1 db toll 
radír 
vonalzó (tolltartó méretű) 
hegyező 

Tisztasági csomag 
fogkefe 
fogkrém 
törülköző 
pohár 

Testnevelés csomag 
fehér talpú tornacipő 
fehér zokni 
sötétkék v. fekete rövidnadrág 
egyen póló 

Egyéb 
1 cs éttermi szalvéta 
2 cs 100-as papír zsebkendő 

Rajzcsomag 
olló 
kenőfejes (Nebuló) ragasztó 
gyurma, gyurmakés 
ecsettál  
ecsetrongy 
ecsetek (2, 6, 10) 
12 színű (Süni) gombfesték 
6 színű (Süni) tempera,  
6 színű zsírkréta 
12 színű filctoll 
rajztábla 
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Füzetcsomag: (Iskolában is 
megvásárolható lesz) 

- 10 db 12-32 vonalazású füzet 
- 2 db négyzetrácsos füzet. 
- 1 db hangjegyes füzet 
- 1 db leckefüzet 
- 1 db olvasónapló füzet 
- 1 csomag írólap 
- 20 darab famentes rajzlap 
- 2 db gumis mappa, iratgyűjtő 

 

 
Év elején beadandók: 

- 2 db 100-as csomag papír 
zsebkendő 

- szalvétát most egyelőre nem 
kérünk, mert van nálunk 
„raktáron” 

- 2 csomag kisebb méretű nejlon 
zacskó 

 

Technika-rajz felszerelés (zsákban): 
- 12 színű vízfesték (javaslom az 

Anilinky márkát, mert nagyon szépen 
fest és tartós is, több évre is jó – a 
Kossuth utcai Sigma papírboltban 

kapható, 3-4. osztályokra is elég) 
- ecsetek 
- ecsettál (kimosott margarinos 

doboz tökéletes) 
- 12 színű színes ceruza 
- 12 színű filctoll 
- 6 színű tempera (lehet 12 színű is) 
- ecsetrongy 
- zsírkréta 
- 2 db papírvágó kisolló 
- 1 db stiftes ragasztó 
- 1 piros technokol  

 

Egyéb: 
- több grafit ceruza 
- radír 
- piros toll 
- tartályos ceruzahegyező 
- 1 db vékony hegyű és egy vastag 

hegyű fekete alkoholos filc 

Matematika felszerelés: 
- mérőszalag 
- egy derékszögű, egy 30 cm-es 

vonalzó, egy kis vonalzó a 
tolltartóba 

- műanyag óra 
 

Kötelező olvasmány a nyárra nincs! 
Bátorítom a gyerekeket, hogy 
olvassanak kedvükre valót!  
 
A füzetcsomagban nem lesz színes papírt. Ezt 
együtt vásárolnánk meg, színes fénymásoló 
papír formájában. Az első szülői értekezleten 
ezt egyeztetjük!  
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1 db  15 -20 cm-es egyenes vonalzó (hogy beleférjen a tolltartóba)  

4 db   grafit ceruza 

1 db   zöld ceruza 

1 db   zöld golyóstoll 

2 db   kék golyóstoll  

1 db   jó minőségű radír 

1 db   tartályos ceruzahegyező 

1 db   körző  

1 db   tükör 

1 db   12 színű színes ceruzakészlet – jó minőségű 

A füzetcsomagot az iskolában árusítjuk augusztusban. 

1 cs.  12 színű filctoll készlet  

4 cs  100-as papír zsebkendő 

1 cs  éttermi szalvéta 

Tisztasági csomag: 

kéztörlő, pohár 

Technika csomag: 

1 db   gyurma egyszínű – jó a tavalyi 

1 db   12 színű vízfesték – jó minőségű – (jó a tavalyi) 

1 db   6 színű tempera – jó minőségű– (jó a tavalyi) 

1 cs.   ecset készlet – jó minőségű (pl. Nebuló) – (jó a tavalyi) 

1 db   12 színű zsírkréta – jó minőségű– (jó a tavalyi) 

1 db   jó minőségű papírvágó olló 

1 db ecsettál pl.:  margarinos doboz 

1db törlőkendő 

2 db    ragasztó az egyik Stiftes, egy Technokol 

( + rajztábla, jó az előző évi) 

Kötelező olvasmány: 

!Bosnyák Viktória : Tündérboszorkány!  

Móra Ferenc : Kincskereső kisködmön 

Eleanor H. Porter : Az élet játéka 


