
2021/2022-es tanév tanszerlista 

1. a osztály 

Révászné Lászlóffy Szilvia 

 
1 db A/5-ös sima füzet        

1 db A/4-es négyzetrácsos füzet                                                       

2 db 27-32-es négyzetrácsos füzet                                                     

6 db 14-32-es vonalas füzet 

1 db A/5-ös kottafüzet 

3 db  postairon (1 piros, 1 kék, ) 

1 cs. 12 darabos színes ceruza 

3 db HB-s grafitceruza 

1 db radír 

1 db vonalzó (15 cm) 

1 db kétlyukú hegyező (tartályos) 

tolltartó 

 

3 cs. A/5-ös írólap 

30 db A/4-es famentes rajzlap 

2 db stiftes ragasztó (közepes) 

2 db folyékony ragasztó (UHU kenőfejes) 

1 db 12 színű vízfesték 

1 db ecsetmosó pohár 

1 db festék keverő paletta 

1 db fekete tűfilc 

2 cs. origami papír , A/4-es 

1 db cellux ragasztó, tépővel együtt 

1-1 db 2, 4, 6, 8, 10-es ecset 

2 tubus fehér tempera 

1 cs. natúr gyurma 

1 cs. 12 színű filctoll 

1 cs 12 színű zsírkréta 

1 cs. 10 színű tempera 

2  db bármilyen színű krepp-papír 

10 db kb. 45 cm-es hurkapálca 

1  mappa 

 

1 cs. logikai készlet 

2 doboz számolókorong (papír dobókockás dobozban) 

1 cs. 1. osztályos szám- és jelkártya 

1 db műanyag számegyenes 

1 db papír mérőszalag 

1 cs. számolópálcika 

2 db dobókocka 

1 db műanyag óra 

1 db hegyes olló 

1 db kétoldalú tükör 

 

20 db boríték 

tornafelszerelés: fehér póló, fehér zokni, fekete tornanadrág, tornazsák 

uzsonnás doboz 

jól záródó palack 

konyharuha 

uzsonnás táska 



Tanszerlista 

 1.b 

 2021 - 2022 

 

A/4-es sima füzet (nem spirál, a vastagabb borítójú, nagyobb méretű) 1 

14-32-es vonalas füzet (sünis) 5 

Vastag postairon (Faber Castell) piros,zöld,kék 1 

Színesceruza készlet (MAPED) 1 

Grafitceruza HB-s (Faber Castell) 3 

Grafitceruza B-s (MAPED) 2 

Radír (Rotring) 1 

Vonalzó (15 cm) 1 

2 lyukú hegyező (MAPED) 1 

A/4 famentes rajzlap (keret nélküli műszaki rajzlap) 30 

A/3 famentes rajzlap 30 

Ragasztóstift, közepes  4 

Számolókorong 2 

Olló, hegyes  (MAPED) 1 

A/5-ös írólap fehér 2 

Fekete tűfilc STABILO 2 

Vékony postairon piros-kék 1 

A/4 négyzetrácsos füzet (a vastagabb borítójú, nagyobb méretű) 1 

A/4 kottafüzet 1 

A/3-as mappa 1 

Tolltartó 1 

Üzenő füzet: kicsi vonalas füzet, nem spirál, nem kemény borítójú. 1 

Műanyag pohár?  1 

jól záródó flakon, kulacs 1 

uzsonnás doboz és uzsonnás táska 1 

 

Tornafelszerelés: sötét színű tornanadrág, fehér póló, zokni, tornacipő, aminek fehér a talpa 

(tréningnadrág és –felső hidegebb időre)  

 



2021/2022-es tanév tanszerlista 

1. c osztály 

Prófuszné Horváth Mónika 

 
1 db A/5-ös sima füzet (nem spirál)                                     uzsonnás doboz, jól záródó palack 

2 db 27-32-es négyzetrácsos füzet (sünis)    

1 db A/4-es négyzetrácsos füzet                                            kicsi uzsonnástáska 

1 db A/5-ös kottafüzet                                                           kistörülköző, műanyag tányéralátét 

6 db 14-32-es vonalas füzet (sünis) 

1 db A/5-ös kottafüzet 

3 db vékony postairon (1 piros, 1 kék, 1 zöld) 

1 cs. 12 darabos színes ceruza 

3 db HB-s grafitceruza 

1 db B-s grafitceruza 

1 db radír 

1 db vonalzó (15 cm) 

1 db kétlyukú hegyező (tartályos) 

30 db A/4-es famentes rajzlap 

2 db stiftes ragasztó (közepes) 

1 db 12 színű vízfesték (sünis) 

1 db festék keverő paletta 

1 cs. logikai készlet 

2 doboz számolókorong (papír dobókockás dobozban) 

1 cs. 1. osztályos szám- és jelkártya 

1 db műanyag számegyenes 

1 db papír mérőszalag 

1 cs. számolópálcika 

2 db dobókocka 

1 db műanyag óra 

1 db hegyes olló 

1 db kétoldalú tükör 

3 cs. A/5-ös írólap 

3 mappa A/4-es 

2 db fekete tűfilc 

2 cs. origami papír A/4-es 

2 db folyékony ragasztó (UHU kenőfejes) 

1 db cellux ragasztó, tépővel együtt 

1-1 db 3, 6, 10-es ecset 

1 cs. natúr gyurma 

1 cs. színes gyurma 

1 cs. 12 színű filctoll 

1 cs 12 színű zsírkréta 

1 cs. 10 színű tempera (vagy 12 színű, tubusos) 

1 db bármilyen színű krepp-papír 

10 db kb. 45 cm-es hurkapálca 

tolltartó 

10 db boríték 

tornafelszerelés: fehér póló, fehér zokni, fekete tornanadrág 

1 db ecsetestál 

matematika és rajzdoboz a megbeszéltek alapján 



 

2.a osztályban szükséges felszerelések-tanszerlista 

 

 

Magyar,  

      -  4  db 2. osztályos vonalas füzet: 

/16-32-es számú/ 

- olvasás füzet  

- nyelvtan füzet 

      -     nyelvtan felmérő füzet 

         -     1 db tartalék magyar füzet 

    

Angol és etika füzet ( a tavalyit használjuk) 

 

     Matematika: 

- 2 db kis alakú négyzetrácsos füzet 

- 1 db rövid vonalzó, ami belefér a tolltartóba. 

- A dobozba papír mérőszalag, a tükör, szám- és jelkártyák, dobókocka. 

Ének:  

- kottafüzet 

 

Rajz/technika: 

- 1 db stiftes ragasztó 

- 20db A/4-es rajzlap 

- egyenes, hosszú vonalzó 

 

 

Testnevelés 

 

- 1 pár tornacipő, fehér talpú. 

- fehér póló, rövidnadrág, fehér zokni 

- tréningruha 

Egyéb felszerelés 

 

- egy pár szellős váltócipő /ne papucs/ 

- váltóruha 

- 2 csomag fehér írólap 

      -    2 db gumis mappa (rajz mappa A/3-as - a tavalyi is jó- és az angolhoz a másik mappa) 

- Tolltartó grafitokkal, 0.5 –ös Rotring ceruzával, színesekkel, hegyezővel, radírral. Kérjük, 

hogy a tolltartó hagyományos, szétnyitható, gumis legyen, amit a gyerekek könnyen 

áttekinthetnek. 

- Házi feladatos füzet/leckefüzet, ami központilag előnyomtatott, mert ebben az évben 

elkezdjük a leckék feljegyzésének tanulását 

- 20 db normál méretű fehér boríték 

- Üzenő füzet 



Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola 
2.b osztály tanszerlista 
2021/2022 tanév 
 
Tolltartóba:  

1 db HB-s grafit  

2 db H-s grafit  

1 db rotring (lehet, nem kötelező)  

színes ceruzák (12 színű)  

2 db vékony piros-kék,  

zöld kis vonalzó (15-17 cm)  

puha radír  

hegyező 

 

Füzetek: (név, osztály)  

5 db vonalas füzet (száma:16-32 másodikos vonalazású) – Ebbe benne van az 

üzenő és az angol is. 

1db A/4-es sima füzet - etikára (Nem kell új, a tavalyit lehet folytatni.)  

1db A/4-es négyzetrácsos füzet (a vastagabb borítójú, nagyobb méretű) - matekra (Nem 

kell új, a tavalyit lehet folytatni.)  

 

Tornafelszerelés:  

sötét színű tornanadrág 

fehér póló 

zokni 

tornacipő, aminek fehér a talpa  

(tréningnadrág és –felső hidegebb időre) 

 

Egyéb: 

számolókorong 

leckefüzet 

 

Blanka és Ági néni 



Újpesti Szűcs Sándor  

Általános Iskola  

2.c osztály tanszerlista 

2021/2022. tanév 

Lowack Tamásné, Ress Józsefné 

Tolltartóba:                                                                                                  
4 db HB-s grafit 
színes ceruzák (12 színű) 
2 db vékony piros-kék, zöld 
kis vonalzó (15-17 cm)  
puha radír  
hegyező 
 
Füzetek: (név, osztály)  
7 db vonalas füzet (száma:16-32 másodikos  
vonalazású) 
1 db hangjegyfüzet (A/5-ös)- az első osztályost kérem vissza!!! 
2 csomag írólap 
 
Matematika: 
3db A/5 méretű négyzetrácsos füzet. 
1 db A/3 méretű sima füzet ( ragasztós) 
korongok 
számkártyák 
1 méteres mérőszalag papírból 
dobókocka 
tükör 
pálcika – fenti dolgok a matekdobozban vannak, 
csak a pótlásukat kérem! 
 
Rajz  
Mindenből jó a régi, ha nem ment  
tönkre. 
12-es vízfesték 
12 db-os olajpasztell vagy zsírkréta 
2-es, 6-os, 8-as, 10-es ecset (lapos és kerek)  
törlőrongy  
szivacs  
12 db-os filctoll  
30 db A/4-es műszaki rajzlap 
10 db A/4-es félfamentes rajzlap 
 
Technika: 
A szükséges anyagokat közösen fogjuk magvásárolni.  
 



 
 
 
Tornazsákba: 
tornanadrág, fehér póló, zokni, 
tornacipő – 1 benti és 1 kinti 
(tréningnadrág és –felső hidegebb időre) 
 
 
Egyéb: 
váltócipő, 
uzsonnához alátét (terítő) a padra 
 
Üzenőfüzet – tetszőleges, mint első osztályban. 
Leckefüzet 
 
 
Kellemes vakációt, jó pihenést kívánunk! 
Kriszti néni és Klári néni 



3.a osztály tanszerlista 
  
 
Tolltartóba:  
1 db HB-s grafit 
2 db H-s grafit 
1 db rotring ( lehet) 
színes ceruzák ( 12 színű ) 
+ 1 db vékony piros-kék, zöld 
1 db kék toll (lehetőleg zselés) 
kis vonalzó (15-17 cm)  
puha radír  
szövegkiemelő 
hegyező 
 
Füzetek: (név, osztály)  
7 db vonalas füzet, száma: 12-32 harmadikos 
vonalazású 
Feltétlenül olyan füzetek legyenek, ahol látható a 

margó! 

(Feliratok:2 db Olvasás, 2 db Nyelvtan, 
Fogalmazás, Olvasónapló, Angol)  
Üzenő füzet (kemény borítású) 
1db A/4-es sima füzet+sorvezető – 
környezetismeret (jó a tavalyi) 
1db A/4-es sima füzet- erkölcstan 
1db A/4-es négyzetrácsos füzet - matematika 
1 db hangjegyfüzet  
leckefüzet 
 
Rajz  
Mindenből jó a régi, ha nem ment  
tönkre . 
12-es vízfesték (ANALINKY)  
12 db-os olajpasztell 
12 db-os tubusos tempera  
2-es, 6-os, 8-as, 10-es ecset ( lapos és kerek)  
törlőrongy  
szivacs  
12 db-os filctoll  
2 db fekete tűfilc 
2 db vastagabb, fekete alkoholos filc   
2 db B-s grafit,  
puha radír,  
keverőtál 
30 db A/4-es műszaki rajzlap 
10 db A/4-es félfamentes rajzlap 
 
 
 
 

Technika:  
4 db stiftes ragasztó 
1 db folyékony ragasztó 
2 db cellux  
A/4-es színes kartontömb (Crelando)   
30 db hurkapálca  
3 csomag krepp papír 3 különböző színben 
Színes fénymásoló lapok: 5-5 db piros, sötétkék, 
világoskék, sötétzöld, világoszöld, citromsárga, 
narancssárga, barna 
hegyes olló 
 
Tornazsákba:  
sötét színű tornanadrág, fehér póló, zokni,  
tornacipő -  futó  
(tréningnadrág és –felső hidegebb időre)  
  
Egyéb:  
váltócipő  
órarend 
4 csomag írólap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. b osztály tanszerlista 
2021-2022 tanév 
  
 
Tolltartóba:  
2 db HB-s grafit 
2 db H-s grafit 
1 db rotring (lehet) 
színes ceruzák (12 színű) 
+ 1 db vékony piros-kék  
1 db kék toll (lehetőleg zselés) 
1db zöld toll (lehetőleg zselés) 
kis vonalzó (15-17 cm)  
puha radír  
szövegkiemelő 
hegyező 
 
Füzetek: (név, osztály)  
7 db vonalas füzet, száma: 12-32 harmadikos 
vonalazású 
Feltétlenül olyan füzetek legyenek, ahol látható a 

margó! 

(Feliratok: Olvasás, 2 db Nyelvtan, Fogalmazás, 
Angol 
1db A/4-es sima füzet+sorvezető – 
környezetismeret  
1db A/5-ös sima füzet- erkölcstan 
1db A/4-es négyzetrácsos füzet - matematika 
1 db hangjegyfüzet  
leckefüzet 
 
Rajz  
12-es vízfesték (ANALINKY)  
24 db-os olajpasztell  
12 db-os tubusos tempera  
2-es, 4-es 6-os, 8-as, 10-es ecsetek (lapos és 
kerek)  
törlőrongy  
szivacs  
24 db-os filctoll  
24 db-os színes ceruza 
2 db fekete tűfilc 
1 db normál, fekete alkoholos filc   
1 db B-s grafit,  
puha radír,  
keverőtál 
20 db A/4-es műszaki rajzlap 
20 db A/4-es félfamentes rajzlap 
 
Jurca Anita   jurcaanita2015@gmail.com 

                                                           
 
 
 
Technika:  
4 db stiftes ragasztó 
2 db folyékony ragasztó 
1 db cellux  
A/4-es színes kartontömb (Crelando)   
Színes fénymásoló lapok: 5-5 db piros, sötétkék, 
világoskék, sötétzöld, világoszöld, citromsárga, 
narancssárga, barna 
hegyes olló 
 
Tornazsákba:  
sötét színű tornanadrág, fehér póló, fekete zokni,  
tornacipő - futó  
(tréningnadrág és –felső hidegebb időre)  
  
Egyéb:  
váltócipő  
órarend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.c osztály tanszerlista 
  
 
Tolltartóba:  
1 db HB-s grafit 
2 db H-s grafit 
1 db rotring ( lehet) 
színes ceruzák ( 12 színű ) 
+ 1 db vékony piros-kék, zöld 
1 db kék toll (lehetőleg zselés) 
kis vonalzó (15-17 cm)  
puha radír  
szövegkiemelő 
hegyező 
 
Füzetek: (név, osztály)  
7 db vonalas füzet, száma: 12-32 harmadikos 
vonalazású 
Feltétlenül olyan füzetek legyenek, ahol látható a 

margó! 

(Feliratok: Olvasás, 2 db Nyelvtan, Fogalmazás, 
Olvasónapló, Angol, Üzenő) 
1db A/4-es sima füzet+sorvezető – 
környezetismeret  
1db A/5-ös sima füzet- erkölcstan 
1db A/4-es négyzetrácsos füzet - matematika 
1 db hangjegyfüzet  
leckefüzet 
 
Rajz  
(Mindenből jó a régi, ha jó állapotban van.) 
12-es ANALINKY vízfesték  
12 db-os olajpasztell 
12 db-os tubusos tempera, + 1 db fehér tempera 
külön 
2-es, 6-os, 8-as, 10-es ecset ( lapos és kerek)  
törlőrongy  
szivacs  
12 db-os filctoll  
2 db fekete tűfilc 
2 db vastagabb, fekete alkoholos filc   
2 db B-s grafit,  
puha radír,  
keverőtál 
30 db A/4-es műszaki rajzlap 
10 db A/4-es félfamentes rajzlap 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Technika:  
4 db stiftes ragasztó 
1 db folyékony ragasztó 
2 db cellux  
A/4-es színes kartontömb (Crelando – Lidl-ben lehet 

kapni augusztus körül)    
3 csomag krepp papír (piros, fehér, zöld) 
Színes fénymásoló lapok: 5-5 db piros, sötétkék, 
világoskék, sötétzöld, világoszöld, citromsárga, 
narancssárga, barna 
hegyes olló 
 
Tornazsákba:  
sötét színű tornanadrág, fehér póló, zokni,  
tornacipő -  futó  
(tréningnadrág és –felső hidegebb időre)  
  
Egyéb:  
váltócipő  
órarend 
1 csomag fénymásolópapír 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.a osztályos tanszerlista 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

 4 db A/4-es vonalas füzet, de csak olyan jó, amely margót tartalmaz, spirál nem jó  

(irodalom, nyelvtan, fogalmazás, +1 pót) 

 

Matematika: 

 2 db négyzetrácsos A/4-es füzet (spirál nem jó, lehetőség szerint margót ez is tartalmazzon) 

 1 db derékszögű háromszög vonalzó 

 1 db 32 cm-es vonalzó 

 körző 

 korong 

 

 

Környezetismeret: 

 A/4-es sima füzet 

 sorvezető 

 

Rajz, technika: 

 40 db famentes rajzlap A/4 

 20 db famentes rajzlap A/3 

 12 db-os jó minőségű zsírkréta  

 pasztell kréta készlet (por alapú, nem olajpasztell) 

 12 db-os jó minőségű színes ceruza (színezéshez vastag a jó) 

 filctoll-készlet, kontúrozáshoz külön 2 db vékony, és 2 db vastag fekete filctoll 

 12db-os tempera, 1 db fehér tempera külön 

 ecsetkészlet 

 vizes tál (stabil, nagy), paletta, törlőkendő vagy szivacs 

 2 B-s ceruza rajzoláshoz 

 2db nagy Pritt stift ragasztó, olló 

 1 cs. négyzet alakú, élénk színezésű origami lapok (pl. Herlitz márkájú) 

 10-10 db piros, kék, zöld, sárga (lehet vegyesen világos-sötét, narancs, citrom) színes 

fénymásoló lapok (A4) 

 fekete tus 

 natúr gyurma 

 2 db hímzőtű vagy nagy lyukú tű, lehetőség szerint ne tompa, hanem hegyes végű legyen. 

Olyan méretű, amelybe a hímzőfonalat majd be tudják fűzni. 

 2 csomag hímzőfonal (színben nincs megkötés) 

 nagy méretű kétlyukú és négylyukú gomb (1-1 db) 

 



Testnevelés: 

 fehér zokni, fehér póló  

 sötét színű rövidnadrág/tornadressz (névvel ellátva) 

 

Ének-zene: 

 A/5-s kottafüzet (a tavalyi is jó) 

Angol: 

 negyedikes vonalazású kis alakú füzet (A/5, 21-32) 

 szótár füzet A/5 (nem spirálos) 

 

Számítástechnika: 

 negyedikes vonalazású kis alakú füzet (A/5, 21-32) 

 

Tolltartó:         

 1 db HB, 1 db H-s grafit, rotring is jó 

 radír, hegyező 

 vékony színesek: piros, kék, zöld 

 1 db rövid vonalzó 

 1 db Zebra márkájú golyóstoll 

 1 db zöld toll 

 

Egyebek: 

 leckefüzet, üzenő füzet 

 2 db órarend 

 1cs. írólap 

 uzsonnás táska (tartós!!!) 

 kulacs 

 törölköző névvel ellátva 

 

 

 

 



4. osztályos tanszerlista 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

 4 db A/4-es vonalas füzet, de csak olyan jó, amely margót tartalmaz, spirál nem jó  

(irodalom, nyelvtan, fogalmazás, +1 pót) 

Matematika: 

 2 db négyzetrácsos A/4-es füzet (spirál nem jó, lehetőség szerint margót ez is tartalmazzon) 

 1 db derékszögű háromszög vonalzó 

 1 db 32 cm-es vonalzó 

 körző 

 korong 

Környezetismeret: 

 A/4-es sima füzet 

 sorvezető 

Rajz, technika (az előző évben használt eszközök, ha nem mentek tönkre, felhasználhatóak) 

 40 db famentes rajzlap A/4 

 20 db famentes rajzlap A/3 

 12 db-os jó minőségű zsírkréta  

 pasztell kréta készlet – nem kötelező, mert osztálypénzből veszünk 3 csomaggal. (por alapú, 

nem olajpasztell) 

 12 db-os jó minőségű színes ceruza (színezéshez vastag a jó) 

 filctoll-készlet, kontúrozáshoz külön 2 db vékony, és 2 db vastag fekete filctoll 

 12db-os tempera, 1 db fehér tempera külön 

 ecsetkészlet 

 vizes tál (stabil, nagy), paletta, törlőkendő vagy szivacs 

 2 B-s ceruza rajzoláshoz 

 2db nagy Pritt stift ragasztó, olló 

 1 cs. négyzet alakú, élénk színezésű origami lapok (pl. Herlitz márkájú) 

 10-10 db piros, kék, zöld, sárga (lehet vegyesen világos-sötét, narancs, citrom) színes 

fénymásoló lapok (A4) 

 fekete tus 

 natúr gyurma 

 2 db hímzőtű vagy nagy lyukú tű, lehetőség szerint ne tompa, hanem hegyes végű legyen. 

Olyan méretű, amelybe a hímzőfonalat majd be tudják fűzni. 

 2 csomag hímzőfonal (színben nincs megkötés) 

 nagy méretű kétlyukú és négylyukú gomb (1-1 db) 

Testnevelés: 

 fehér zokni, fehér póló  

 sötét színű rövidnadrág (névvel ellátva) 

 



Ének-zene: 

 A/5-s kottafüzet (a tavalyi is jó, ha van még benne elegendő hely) 

Angol: 

 negyedikes vonalazású kis alakú füzet (A/5, 21-32) 

 szótár füzet A/5 (nem spirálos) 

Számítástechnika: 

 negyedikes vonalazású kis alakú füzet (A/5, 21-32) 

 1 pendrive 

Tolltartó:         

 1 db HB, 1 db H-s grafit, rotring is jó 

 radír, hegyező 

 vékony színesek: piros, kék, zöld 

 1 db rövid vonalzó 

 1 db Zebra márkájú golyóstoll 

 1 db zöld toll 

Egyebek: 

 leckefüzet, üzenő füzet 

 2 db órarend 

 2 cs. írólap 

 uzsonnás táska (tartós!!!) 

 kulacs 

 törölköző névvel ellátva 

 alátét a reggeli, uzsonna miatt 

 

 

 

 



4. osztályos tanszerlista 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

 4 db A/4-es vonalas füzet, de csak olyan jó, amely margót tartalmaz, spirál nem jó  

(irodalom, nyelvtan, fogalmazás, +1 pót) 

Matematika: 

 2 db négyzetrácsos A/4-es füzet (spirál nem jó, lehetőség szerint margót ez is tartalmazzon) 

 1 db derékszögű háromszög vonalzó 

 1 db 32 cm-es vonalzó 

 körző 

 korong 

Környezetismeret: 

 A/4-es sima füzet 

 sorvezető 

Rajz, technika (az előző évben használt eszközök, ha nem mentek tönkre, felhasználhatóak) 

 40 db famentes rajzlap A/4 

 20 db famentes rajzlap A/3 

 12 db-os jó minőségű zsírkréta  

 pasztell kréta készlet – nem kötelező, mert osztálypénzből veszünk 3 csomaggal. (por alapú, 

nem olajpasztell) 

 12 db-os jó minőségű színes ceruza (színezéshez vastag a jó) 

 filctoll-készlet, kontúrozáshoz külön 2 db vékony, és 2 db vastag fekete filctoll 

 12db-os tempera, 1 db fehér tempera külön 

 ecsetkészlet 

 vizes tál (stabil, nagy), paletta, törlőkendő vagy szivacs 

 2 B-s ceruza rajzoláshoz 

 2db nagy Pritt stift ragasztó, olló 

 1 cs. négyzet alakú, élénk színezésű origami lapok (pl. Herlitz márkájú) 

 10-10 db piros, kék, zöld, sárga (lehet vegyesen világos-sötét, narancs, citrom) színes 

fénymásoló lapok (A4) 

 fekete tus 

 natúr gyurma 

 2 db hímzőtű vagy nagy lyukú tű, lehetőség szerint ne tompa, hanem hegyes végű legyen. 

Olyan méretű, amelybe a hímzőfonalat majd be tudják fűzni. 

 2 csomag hímzőfonal (színben nincs megkötés) 

 nagy méretű kétlyukú és négylyukú gomb (1-1 db) 

Testnevelés: 

 fehér zokni, fehér póló  

 sötét színű rövidnadrág (névvel ellátva) 

 



Ének-zene: 

 A/5-s kottafüzet (a tavalyi is jó, ha van még benne elegendő hely) 

Angol: 

 negyedikes vonalazású kis alakú füzet (A/5, 21-32) 

 szótár füzet A/5 (nem spirálos) 

Számítástechnika: 

 negyedikes vonalazású kis alakú füzet (A/5, 21-32) 

 1 pendrive 

Tolltartó:         

 1 db HB, 1 db H-s grafit, rotring is jó 

 radír, hegyező 

 vékony színesek: piros, kék, zöld 

 1 db rövid vonalzó 

 1 db Zebra márkájú golyóstoll 

 1 db zöld toll 

Egyebek: 

 leckefüzet, üzenő füzet 

 2 db órarend 

 2 cs. írólap 

 uzsonnás táska (tartós!!!) 

 kulacs 

 törölköző névvel ellátva 

 alátét a reggeli, uzsonna miatt 

 

 

 

 


