
 1. osztályos tanszerek
Kérjük, hogy a gyerekek összes felszerelését névvel lássák el!

Magyar nyelv és irodalom
4 db 1.o. vonalazású füzet (14-32)
2 csomag írólap
2 db sima füzet
Matematika
2 db négyzetrácsos füzet (27-32)
1 db egyenes vonalzó (30 cm-es)
1 köteg számolópálcika 
Ének-zene
1 db ötvonalas kottafüzet nagy

A tankönyveket és a füzeteket csak nejlonborítóba kössék be! (Így a gyerekek könnyebben 
felismerik.) Minden tankönyvbe könyvjelző szükséges.

Vizuális kultúra – Életvitel és gyakorlat
1 db műanyag vagy papírdoboz az eszközök tárolására
2 db rajzmappa
1 db rajztábla
50 db A4-es műszaki rajzlap
5 db A3-as műszaki rajzlap
12 színű vízfesték
temperakészlet (min. 6 színű)
3 db ecset (2-es, 4-es, 10-es), ecsettál (ez lehet egy nagyobb vitaminos doboz kupakkal vagy 
kupakos tejfölös doboz is), törlőrongy
12 db-os filctoll készlet (vastag hegyű)
zsírkréta
gyurmakészlet
1 db fekete tűfilc
olló,(bal kezes gyerekeknek balos) ragasztó (2 db stift, cellux)
2 csomag A/4-es méretű színes papírkészlet, mindkét oldalán színes
1 csomag hurkapálca
Testnevelés és sport
1db tornazsák
tépőzáras futócipő
fehér zokni
tornanadrág +fehér póló  
tréningruha ( hűvös időben)
váltó zokni, bugyi/alsónadrág
Tolltartóba
4 db HB-s hegyes ceruza (grafit)
2 db piros-kék postairón vastag és 2db vékony piros-kék ceruza
radír
12 db-os színesceruza
kétlyukú hegyező, kis vonalzó (15 cm)
Egyéb: 4 csomag 100-as papírzsepi, 1 cs. csomagoló szalvéta, két tekercs papírtörlő, jól szellőző 
váltócipő (de nem papucs), igény szerint ülőpárna
100 db boríték ( ezt nem kell majd beküldeni szeptemberben, ezek a borítékok az olvasás 
feladatlaphoz lesznek szükségesek, amit otthon kell majd kivágni — erről beszélünk majd a szülőin.



A 2. osztályban szükséges taneszközök

Füzetek:
Magyar: 

- vonalas (16-32) 3 db
- sima nagy alakú spirálfüzet 1 db 

Matematika: 
- négyzetrácsos 1 db

Leckefüzetet NE vegyetek, mert nem fogunk használni! Énekből a tavalyiban dolgoznak tovább.

Rajz:
- írólap 4 csomag
- A/4-es irattartó mappa 2 db (az eddig használtak megfelelőek, üresen kérem majd vissza)
- 12 színű vízfesték 1db
- 12 színű tempera 1 db
- vékony, vastag ecset
- ecsettál (lehet tejfölös doboz is, aminek van teteje) 1db
- ecsettörlő 1db
- 12 színű zsírkréta 1 db
- olló
- gyurma (fehér és színes) 1-1 db
- színes papírkészlet 1 csomag
- A/4-es műszaki rajzlap 50 db
- ragasztó stift, nagy 3 db
- rajztábla

Testnevelés:
Tornazsákban kellenek:
tornacipő, fehér póló, rövidnadrág, tréningruha hűvös időben, váltó alsó/bugyi, fehér zokni

Tisztasági felszerelés:
papírzsebkendő 4 db 100-as csomag, csomagoló szalvéta 1 csomag, papírtölő 2 csomag (szalvéta 
helyett)

Tolltartóba:
- 4 db grafit ceruza (HB, B)
- 2 db piros-kék vékony ceruza
- 12 db-os színes ceruzakészlet
- hegyező (2 lyukú)
- vonalzó (rövid és hosszú)
- radír

Egyebek:
váltócipő; akinek szükséges, ülőpárna. Amennyiben az első osztályos felszerelés használható, nem 
kell újat vásárolni!
Jó pihenést kívánok mindenkinek!



3. osztályos taneszközlista

füzetek:           2 db négyzetrácsos

                           4 db vonalas (12-32)

                           1 db hangjegyfüzet (nagy)

                           1 db sima füzet 

rajz, technika felszerelés:

                             30 db rajzlap

                             2 cs. írólap

                             2 cs. színes papír A/4-es- nem origami

                             ecsettál, festékrongy, 

                             6 db-os filctoll, 

                             12 színű zsírkréta

                             12 színű tempera, 

                             12 színű vízfesték 

                             3 db ecset (4-es, 6-os, 10-es)                  

                             olló, 

                             2 db. Ragasztó (stift, cellux)

                             1 cs. hurkapálca

                             2 db A/4 méretű irattartó (1 rajzra, 1 feladatlapokra)

tolltartóba: 

                              4 db HB-s grafit ceruza, radír, hegyező, kis vonalzó

                              2 db piros-kék (vékony) ceruza

                              1 db kék toll 

                              színes ceruza

Testnevelés:

Tornazsákban kellenek: tornacipő, fehér póló, rövidnadrág, tréningruha hűvös időben, fehér zokni

Tisztasági felszerelés: papírzsebkendő 4 db 100-as csomag ( 2-2 félévenként),  csomagoló szalvéta 
1 csomag, papírtölő 2 csomag (szalvéta helyett)

Egyebek: váltócipő, akinek szükséges, ülőpárna.

Amennyiben a 2. osztályos felszerelés használható, nem kell újat vásárolni

 

Jó pihenést kívánok mindenkinek!



A 4. osztályban szükséges taneszközök

Füzetek: vonalas (21-32) 5 db
négyzetrácsos 2 db
ének (nagy alakú) 1 db   

Ceruzák: grafit (HB), piros-kék-zöld és színes ceruzák, kék-zöld toll

Vonalzó:      derékszögű és
rövid (a tolltartóba)

Írólap 4 csomag
Rajzlap 50 db
Színes papírkészlet 1 csomag
Irattartó 2 db
Rajztábla

Technika dobozba: vízfesték, tempera, vékony és vastag ecset, ecsettál, festékrongy, 
gyurma, olló, ragasztó, zsírkréta

Egyebek: radír, hegyező, kétoldalú tükör, tornazsák (rövid nadrág, fehér póló, 
tornacipő, fehér váltózokni, használt tréningruha), 3 db 100-as zsebkendő, 2 csomag 
szalvéta, váltócipő  

Amennyiben a 3. osztályos felszerelés használható, nem kell újat vásárolni!

4. osztályban a kötelező olvasmány:
    
     Bálint Ágnes: A szeleburdi család



A felső tagozatban szükséges taneszközök
(kollektív jegyzék)

Magyar nyelv és irodalom: 4 db  A/5-ös vagy A/4-es nem spirál margózott vonalas füzet
Dráma: 1 db  A/5-ös (nem spirál), margós, vonalas füzet
Technika: 1 db A/4-es vagy A/5-ös négyzethálós füzet
Angol: 1 db A/5-ös vonalas füzet
Történelem: 1 db  A/-es vagy A/5-ös vonalas vagy sima füzet
Fizika: 1 db A/4-es vagy A/5-ös négyzethálós füzet
Kémia: 1 db A/4-es vagy A/5-ös négyzethálós füzet

Vizuális kultúra: 10 db A/3-as fehér lap,
30 db A/4-es fehér lap, 
színes papírkészlet (A/4 élénk színű) NEM ORIGAMI PAPÍR !!!
30 cm-es egyenes vonalzó, olló (ami normálisan vág)
grafit ceruzák,(1 db/típus), HB, B, 2B, 4B, 
színes ceruzák (legkevesebb 12 szín), 
vízfesték, tempera, színes filctollak (6 vagy 12 szín), 
egyszínű gyurma,  3 db ecset (vékony, közepes, vastag)
vizes edény, ecsetrongy, ceruzahegyező, radír, 
ragasztó (stift vagy folyékony)
1 csomag háztartási csomagoló papír

Természetismeret: 1 db  A/5-ös sima füzet
Földrajz: 1 db A/5-ös vonalas vagy négyzetrácsos füzet
Matematika: vonalzók – egyenes, derékszögű, szögmérő

 működőképes körző póthegyekkel
 3 db A/4-es négyzetrácsos füzet
 1 db sima füzet

Biológia: 1 db A/5-ös sima füzet
Informatika: 1 db A/4-es vagy A/5-ös sima füzet
Etika/Hit és erkölcstan: 1 db A/5-ös vagy A/4-es sima füzet
Ének-zene: 1 db kottafüzet
Testnevelés: fehér póló, rövid vagy hosszú sportnadrág, torna- vagy

edző cipő, fehér zokni

Amennyiben a tantárgyat tanító kolléga beleegyezik az előző tanév felszerelésének használatába, 
nem kell újat vásárolniuk.
Amennyiben az előző tanév felszerelése használható, nem kell újat vásárolni!


