
1.a 

 

Kocsisné Budai Ágnes - Kaposiné Klock Orsolya 

 
 
Kedves Szülők! 
Sok szeretettel köszöntjük Önöket! 
 Szeretnénk megkönnyíteni a nyári készülődést az iskolakezdésre, ezért összeállítottunk egy listát a szükséges felszerelésekről.   
Az Ady Endre utcában található Papírboltban pedig meg is lehet vásárolni. Igyekeztünk jó minőségű ceruzákat, s egyebeket 
választani, mert a silány, ócska eszközök a gyermekek és a felnőttek életét is megkeserítik. Természetesen az árakra is 
figyeltünk, de van, amire érdemes többet áldozni, mert 4 évig is használható. /olló, vízfesték, zsírkréta/ 
 

- 5 db vonalas füzet (14-32 számú) 

- 2 db négyzetrácsos füzet 

- 3 csomag írólap 

- 30 db A/4- es famentes rajzlap 

- 3 db ( A/4-es) irattartó (egyszerű, különböző színűek) 

- 15 db A/4 –es mind a két oldalán színes lapok /piros, narancssárga, citromsárga, v.kék, s.kék, v.zöld, s.zöld, 

lila, rózsaszín, barna 

- 4 db grafitceruza H-s, HB-s /Faber-Castell, Herlitz…/ 

- 2 db kék-piros, vékonyan fogó színes ceruza 

- 1-1 db zöld, piros, kék ceruza 

- 1 db kék-piros postairon 

- radír /csak a 2. félévtől használjuk/ 

- ceruzahegyező / zárt, dupla helyű/ 

- 12 db-os színes ceruza 

- hegyes, éles olló  

- 2 db stift ragasztó 

- zsírkréta (paszteli, GIOTTO) 

- vízfesték, 4-es, 6-os, 10-es ecset / és üres fogkefetartó az ecseteknek/ 

- tempera (kilyukasztva minden tubus) 

- 12 db-os kétvégű filctoll /vékony-vastag/ 

MINDEN LEGYEN KIBONTVA ÉS NÉVVEL ELLÁTVA!!!! 
 

Tisztasági csomag kicsi ruhazsákban: fésű, pohár, kiskanál. A kisméretű, névvel ellátott törölközőre akasztót kérünk. 2 db 
ruhaszalvéta MINDEN LEGYEN NÉVVEL ELLÁTVA!!!! 
Év elején: 1 folyékony szappan, 1 cs. szalvéta, papír zsebkendő, WC- papír.  /nem kell havonta beadni, ha fogytán van, jelezzük/ 
Testnevelés felszerelés ruhazsákban: 

Lányok: fekete rövid tornanadrág, fehér póló, fehér zokni, tornacipő  
       Fiúk: piros nadrág, fehér trikó v. póló, fehér zokni, tornacipő 
Váltócipő /ne papucs legyen/ MINDEN LEGYEN NÉVVEL ELLÁTVA!!!! 
 
Sok sikert kívánunk a vásárláshoz! Jó készülődést, pihenést a nyárra! 
 
 
                                                                                                                    Ági néni ☺, Orsi néni ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.b 

 

Tóthné Bércesi Stella - Bolláné Kovács Bernadett 

 
Kedves Szülők! 

Sok szeretettel köszöntjük Önöket! 

 

Szeretnénk megkönnyíteni a nyári készülődést az iskolakezdésre, ezért összeállítottunk egy listát a 

szükséges felszerelésekről. Az Ady Endre utcában található Papír-Írószer Boltban pedig meg is lehet 

vásárolni. Igyekeztünk jó minőségű eszközöket választani, mert a silány minőségű termékek a gyermekek 

és a felnőttek életét is megkeserítik. Természetesen az árakra is figyeltünk, de van, amire érdemes többet 

áldozni, mert 4 évig is használható. /olló, vízfesték/ 

- 5 db. vonalas füzet (14-32 számú) 

- 2 db. négyzetrácsos füzet 

- 3 csomag írólap 

- 20 db. A/4- es és 10 db. A/3-as famentes rajzlap 

- 3 db. ( A/4-es) irattartó, különböző színűek 

- 1 db. vázlatok (nagyméretű) füzet 

- 15 db. A/4 –es mind a két oldalán színes lapok 

 /piros, narancssárga, citromsárga, kék, zöld 3-3 db/  

- 4 db. grafitceruza H-s, HB-s /Faber-Castell, Herlitz…/  

- 2 db. kék-piros, vékonyan fogó színes ceruza 

- 2 db. kék-piros postairon 

- radír /csak a 2. félévtől használjuk/ 

- ceruzahegyező / zárt, dupla helyű/ 

- 12 db-os színes ceruza 

- hegyes, éles olló  

- 2 db. stift ragasztó 

- zsírkréta (Giotto) 

- vízfesték, 4-es, 6-os, 10-es ecset 

- tempera 

- színtelen gyurma 

- 12 db-os kétvégű filctoll /vékony-vastag/ 

- műanyag pálcika, 2 db. dobókocka, kis tükör, korong, logikai készlet, számkártyák, vonalzó /kicsi/ 

- kisebb margarinos v. egyéb műanyag edény, rongy /ezt nem kell venni, bármilyen jó/ 

Tolltartó: 2 emeletes vagy szétnyitható, amiben mindennek megvan a helye 

Tisztasági csomag kicsi ruhazsákban: fésű, pohár, kiskanál. A kisméretű névvel ellátott törölközőre 

akasztót kérünk. 2 db. ruhaszalvéta 

Év elején: 1 folyékony szappan, 1 cs. szalvéta, papírzsebkendő.  /nem kell havonta beadni, ha fogytán van, 

jelezzük/ MINDENT KÉRÜNK NÉVVEL ELLÁTNI!!!         Váltócipő /ne papucs legyen!!!/ 

Testnevelés felszerelés ruhazsákban: 

            Lányok: fekete rövidnadrág, fehér póló, fehér zokni, tornacipő /szoknya – néptánchoz!/ 

                   Fiúk: piros nadrág, fehér trikó v. póló, fehér zokni, tornacipő 

Sok sikert kívánunk a vásárláshoz! Jó készülődést, pihenést a nyárra! 

                                                                                                                 Stella néni ☺ és Detti néni ☺ 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

1.c 

Térmeg Zsóka- Zsigóné Nyuli Anikó 

Kedves Szülők! 

Szeretnénk megkönnyíteni a nyári készülődést az iskolakezdésre, ezért összeállítottunk egy listát a 

szükséges felszerelésekről, melyeket az Ady Endre utcában található Papírboltban meg is lehet vásárolni. 

Érdemes élni ezzel a lehetőséggel, mert 

• gyors: nem kell keresgélni a különböző minőségű iskolaszerek között, 

• megbízható: csak a legszükségesebb, a tanító nénik által kiválasztott termékek kerülnek a 

csomagba, 

• kedvezményes: a csomagra is és az egyéb iskolaszerek vásárlására is kedvezményt adnak  

 Igyekeztünk jó minőségű ceruzákat, s egyebeket választani, mert a silány, ócska eszközök a gyermekek és 

a felnőttek életét is megkeserítik. Természetesen az árakra is figyeltünk, de van, amire érdemes többet 

áldozni, mert 4 évig is használható. /olló, vízfesték/. 

• 5 db vonalas füzet (14-32 számú) 

• 2 db négyzetrácsos füzet 

• 4 csomag írólap 

• 30 db A/4- es rajzlap 

• 3 db (A/4-es) irattartó 

• 10 db A/4 –es mind a két oldalán színes lap 

/piros, narancssárga, citromsárga, v.kék, 

s.kék, v.zöld, s.zöld, lila, rózsaszín, barna  

• 100 db C6-os méretű (114mm x 162mm) 

boríték 

• 4 db grafitceruza H-s, 2H-s (Faber-Castell, 

Herlitz…) 

• 2 db. kék-piros, vékonyan fogó színes ceruza 

• 1 db. kék-piros postairón 

• radír (csak a 2. félévtől használjuk) 

• ceruzahegyező (zárt, dupla helyű) 

• 12 db-os színes ceruza 

• hegyes, éles olló  

• 2 db stift ragasztó 

• zsírkréta 

• vízfesték, 4-es, 6-os, 10-es ecset 

• színtelen gyurma 

• 12 db-os kétvégű filctoll (vékony-vastag) 

• kisebb margarinos v. egyéb műanyag edény, 

rongy (ezt nem kell venni, bármilyen jó) 

 

Tisztasági csomag: 

- kicsi ruhazsákban: fésű, pohár, kiskanál, kisméretű névvel ellátott törölköző (akasztóval), ruhaszalvéta 

Év elején hozni: 

- papírzsebkendő, papírszalvéta, folyékony szappan, wc papír (nem kell havonta beadni, ha fogytán van, 

jelezzük) 

Testnevelés felszerelés ruhazsákban: 

- Lányok: fekete, rövid passzolós nadrág, fehér póló, fehér zokni, tornacipő, néptáncra „pörgős” szoknya 

-  Fiúk: piros nadrág, fehér póló, fehér zokni, tornacipő 

Váltócipő: 

- kényelmes, biztonságos, szellőző cipő vagy szandál – ne papucs legyen 

Sok sikert kívánunk a vásárláshoz! Jó készülődést, pihenést a nyárra! 

                                                                                                                       Tanító nénik 



1.d 
 

Hartalné Zsigmond Bernadett-  Janus-Winkler Ágnes 

 

 
Szeretnénk megkönnyíteni a nyári készülődést az iskolakezdésre, ezért összeállítottunk egy listát a 

szükséges felszerelésekről. 

Kérjük szépen együttműködésüket abban, hogy az alább felsorolt eszközöket névvel (monogrammal) 

ellátva hozzák be tanévkezdésre! 

 

Füzetek: 

5 db vonalas füzet (14-32 számú) 

1 db üzenő füzet 

1 db sima füzet A/4 (nagy alakú 80-32) 

2 db négyzetrácsos füzet (27-32) 

1 db kottafüzet (kisalakú) 

50 db rajzlap 

4 csomag írólap 

110 db boríték, hozzá cipősdoboz (névvel) 

2 db gumis mappa 

javaslat: könnyű füzettartó, ha puha a táska oldala. 

 

Tolltartó: (mindenre kérjük ráírni a gyermek nevét, 

monogramját 

pl. alkoholos filccel) 

3 db Faber-Castell vagy Herlitz, vagy bármi más jó 

minőségű grafitceruza 

(2 HB, 1 H) 

2 db kék-piros ceruza(vékony) 

2 postairón 

2 db sötét zöld ceruza 

1 db kisméretű vonalzó (15 cm-es) 

1 db tartályos faragó  

1 db puha radír 

színes ceruza, Staedtler, Lyra, Herlitz márkájú 

(12db-os) (jó minőség a lényeg). 

 

Matematika doboz: (6 db gázgyújtós dobozból) 

korong, számoló pálcika, kis tükör, óralap 

2 db dobókocka, logikai lapok, számkártyák 

 

Rajz, technika felszerelés: 

Kartonmappába (gumis) 

A/4 vékony karton (2p, 2k, 2z; 1s; 1ns; 1b, 1f) 

15 db A/4-es mind a két oldalán színes lapok / piros, 

narancssárga, citromsárga, kék, zöld 3-3 db/. 

 

Cipősdobozba: 

hegyes, éles olló 

2 db ragasztó, Pritt stift (kicsi) 

zsírkréta, Adel (kéféle is van) Faber-Castell, Giotto 

vízfesték 

tempera  

ecset: 4-es, 6-os, 18-es méretű  

gyurma (egyszínű) 

rongy 

Rámás doboz vizes edénynek 

viaszosvászon az asztalra (vékony, 50x70 cm-es). 

 

Torna felszerelés:  

lányok: fekete rövidnadrág (cicanaci), fehér póló, 

fehér zokni, edzőcipő, pörgős szoknya néptánchoz, 

fiúk: piros nadrág, fehér trikó vagy póló, fehér 

zokni, tornacipő 

babzsák 12x12 cm-es erősen megvarrva, tartós 

anyagból. 

 

Tisztasági felszerelés: kicsi ruhazsákban: fésű, 

pohár, kanál, 2 db ruhaszalvéta, kis méretű 1db 

törölköző, kis akasztóval ellátva, melyen a név 

szerepel. 

 

Váltócipő / ne papucs legyen/!  

MINDENT KÉRÜNK NÉVVEL ELLÁTNI! 

 

Tanító nénik

 

 

 

 

 

 
 



2. a  

Petriné Arany Klára- Haasné Pálmai Szilvia 

 
Szeretnénk kérni, hogy MINDENRE ÍRJÁK FEL GYERMEKEKÜK NEVÉT VAGY 

MONOGRAMJÁT! Köszönjük szépen! 

Alapfelszerelés: 

ruhaszalvéta, 1db kéztörlő, pohár, kanál, 2 csomag papírzsebkendő, váltócipő 2 csomag írólap, 1 

dosszié 

Füzetek: 

3 db A/5.ös négyzetrácsos füzet  

7 db A/5-ös második osztályos vonalazású füzet (16-32 kód)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 írás, olvasás, nyelvtan, tollbamondás, gyakorló, üzenő, környezet 

 

Matematika felszereléshez: a tavalyi matematika doboz, esetleg a hiányzó, megrongálódott eszközök 

pótlása 

 

Vizuális és manuális eszközök: ecsetek (vékony és vastag is), vízfesték, 1 fehér tempera 1 doboz 

zsírkréta, 40 db rajzlap, 1 db papír mappa a rajzok tárolásához, 1 csomag gyurma, 1 db kenőfejes 

ragasztó, 1 db olló, 1 db pótradír 

 

Testneveléshez: fehér póló, sportcipő, FEHÉR váltó zokni (mindenkinek), piros rövidnadrág 

(fiúknak), fekete tapinaci, tánchoz szoknya, hajgumi a (lányoknak) 

 

Tolltartóba: 5 db halványan fogó, jó minőségű grafit ceruza, zöld és piros-kék ceruza, 12 db-os 

színesceruza-készlet, radír, hegyező, vonalzó, kis ragasztó 

 

TERMÉSZETESEN MINDENT, AMI TAVALYRÓL FENNMARADT ÉPSÉGBEN AZT FEL LEHET HASZNÁLNI. 

 

Nyári feladatok: 

Ajánlott olvasmány: mindenki olvasson el két könyvet: pl. Janikovszky Éva műveiből bármit, 

mesék… 

Vakáció munkafüzet 

Játék, pihenés!!!!!!! 

 

   

       Kellemes vakációt kívánunk: Klári és Szilvi néni 
 

 

 



2.b 

 

Galambosné Ádám Edit- Héring Mónika 
Tanuláshoz: 

- 3 db HB-s grafitceruza (ajánlott: Faber-Castell, háromszögletű) 

- 2 db B-s grafitceruza (rajzra) 

- 1db vastag piros-kék ceruza (postairon) 

- 2 db vékony piros-kék ceruza 

- 2 db zöld ceruza 

- 2 db jó minőségű radír 

- 1 db rövid, tolltartóban elhelyezhető vonalzó 

- színes ceruzák (12 vagy több színű. Neon színek ne legyenek!) 

- tartályos faragó 2 lyukkal: vastag és vékony ceruzáknak 

- 3 db mappa (rajz, magyar és matematika) Ha jó állapotú a tavalyi, az is tökéletes! 

- 4 db 2. osztályos vonalazású füzet, 16-32 a száma (1 üzenő+3 magyar: írás, nyelvtan, olvasás) Margós!  

- Környezet füzetnek jó a tavalyi, ha nincs meg, az iskolában van még pótfüzet. Erkölcstan füzet szintén a 

tavalyi. 

- 2 db négyzetrácsos füzet (27-32, ez is margós legyen!) 

- 1 csomag írólap  

- Matematikára:  

A doboz szükséges, benne: logikai készlet, számolókorongok, pálcikák, 1 csomag szám- és jelkártya, 1 

csomag franciakártya, tükör, dobókockák, sakkos skatulyák, valamint óralap és papírcenti annak, aki még nem 

adta be 

- Technika és rajz dobozba: 

Kérnénk mindegyiket külön ellátni névvel! 

Ami 1. osztályból megmaradt és használható, abból nem kell új! 

tempera, vízfesték, ecsetek (nem szükséges), törlőrongy, zsírkréta (jó minőségű), színes filctoll, 

gyurma (fehér) , fekete filctoll, fehér zselés toll 

olló (balkezeseknek is lehet kapni) 

1 db nagy  Pritt stiftes ragasztó 

1 db sulifix 

30 db rajzlap (félfamentes vagy famentes) Maradt tavalyról!! 

5 db  A4-es fotókarton  

origami lapok (négyzet alakú) 

 

Sportokhoz: 

- tornazsák 

- tornacipő (edzőcipő), érdemes rákérdezni, hogy csúszott-e a tavalyi talpa. 

- fehér zokni 

- lányoknak: fehér póló, fekete rövid sztreccs nadrág, hajgumi 

- fiúknak: fehér trikó vagy póló és piros tornanadrág,  

- lányoknak néptáncra pörgős szoknya  

- úszáshoz: tornazsákban törölköző, papucs, úszósapka, úszóruha, úszószemüveg (hajszárító) 

 

Tisztasági felszerelés: 

- tisztasági csomagban: tartós szalvéta tízóraihoz, műanyag pohár (főleg a szülinapok ünneplésénél hiányzott 

sokaknak), kiskanál (uzsonnánál joghurthoz, kefírhez), törülköző (esetleg fésű, hajgumi) 

- A külön tisztasági: WC papír, szalvéta, papír zsebkendő, folyékony szappan. 

 

Ünneplő ruha: fehér ing vagy blúz, fekete nadrág vagy szoknya, megfelelő cipő, iskolai nyakkendő. 

 

Mindenkinek szükséges váltócipő (kényelmes, biztonságos, szellőző cipő vagy szandál). 

Javasolt a füzeteknek kis, keményfedeles füzettartó mappa. Párnát a székre lehet hozni. 

Javasolt az első hónapokban vészhelyzeti csomag: póló, nadrág, zokni, alsónemű. 

Mindent névvel ellátva kérünk!  

 

 



 

2.c 

Kozicsné Ujvári Tímea- Szalma Ibolya 

 
Tanuláshoz: 

- 3 db HB-s grafitceruza (Faber-Castell, háromszögletű) 

- 2 db B-s grafitceruza 

- 1db vastag piros-kék ceruza (postairon) 

- 2 db vékony piros-kék ceruza 

- 2 db zöld ceruza 

- 2 db jó minőségű, puha radír 

- 1 db rövid, tolltartóban elhelyezhető vonalzó 

- színes ceruzák (12 vagy több színű) 

- tartályos faragó 

- 3 db mappa (rajz, magyar és matematika) Ha jó állapotú a tavalyi, az is tökéletes! 

- 5 db 2. osztályos vonalazású füzet, 16-32 a száma (3 magyar, környezet, üzenő) Margós legyen! 

- 1 db A4-es méretű, négyzetrácsos füzet (ragasztós füzetnek magyarra) 

- 2 db négyzetrácsos füzet (27-32) 

- A tavalyi spirálos vázolófüzetet folytatjuk természetismereten, vissza kell hozni! 

- Ének füzet nem kell, a tavalyit folytatjuk. 

- 1 csomag írólap  

- Matematikára a tavalyi doboz szükséges, benne: logikai készlet (nem kell új, ha hiányos, pótoljuk az 

iskolában), számolókorongok, pálcikák, 1 csomag szám- és jelkártya, 1 csomag franciakártya, tükör, 

dobókockák, sakkos skatulyák, külön óralap és papírcenti. (Mindenből jó a tavalyi.) 

- Technika és rajz dobozba (Ha 1. osztályból megmaradt és használható, akkor nem kell új!  Kérnénk 

mindegyiket külön ellátni névvel!) 

vízfesték, ecsetek (3 méretben, pl 4, 8, 12), törlőrongy, zsírkréta (jó minőségű), filctoll 

gyurma (fehér)  

olló (balkezeseknek is lehet kapni) 

2 db ragasztó (1 nagy stiftes Pritt és 1 Sulifix) 

30 db rajzlap (félfamentes vagy famentes) 

5 db  A4-es fotókarton 

origami lapok (négyzet alakú) 

Normál méretű cipősdoboz 

 

Sportokhoz: 

- tornazsák 

- tornacipő (edzőcipő) 

- fehér zokni 

- lányoknak: fehér póló, fekete rövid sztreccs nadrág, hajgumi 

- fiúknak: fehér trikó vagy póló és piros tornanadrág,  

- lányoknak néptáncra pörgős szoknya  

- úszáshoz: tornazsákban törölköző, papucs, úszósapka, úszóruha, úszószemüveg (hajszárító) 

 

Tisztasági felszerelés: 

- tisztasági csomagban: pohár, kiskanál, törölköző (esetleg fésű, hajgumi) 

- A külön tisztasági a megbeszéltek szerint. (Viki anyukája veszi osztálypénzből, amikor szükséges.) 

 

Ünneplő ruha: fehér ing vagy blúz, fekete nadrág vagy szoknya, megfelelő cipő, iskolai nyakkendő. 

 

Mindenkinek szükséges ruhaszalvéta és váltócipő (kényelmes, biztonságos, szellőző cipő vagy szandál). 

Javasolt a füzeteknek kis, keményfedeles füzettartó mappa. Párnát a székre lehet hozni. 

Javasolt az első hónapokban vészhelyzeti csomag: póló, nadrág, zokni, alsónemű. 

 

Mindent kérünk névvel ellátni!  

Az első osztályos tankönyvek, munkafüzetek és füzetek kellenek 2. osztály elején, meg kell őrizni őket!!! 

A könyvtári (pecsétes) tankönyveket ősszel szedjük vissza, vigyázni kell rájuk! 



 

3.a 
 

Dávidné Beleznai Anita- Schmidtné Cseke Brigitta 
 
 

Papírboltból: 

 

• 2db matematika füzet 

• 8 db vonalas (21-32) füzet 

• 1 db szótár füzet 

• 1 db A4-es füzet 

• 3 db H-s ceruza 

• 2 db HB-s ceruza 

• 2-2 db kék, zöld, piros színes 

• 12 db-os színes ceruza 

• 2 db fekete tűfilc 

• 6-6db vastag és vékony filctoll 

• 1 db radír 

• 2 db stiftes ragasztó 

• 30 A4-es db famentes rajzlap 

• 20 db A4-es famentes rajzlap 

• 5 cs. írólap 

• 1 db tartályos faragó 

• 1 db mesefüzet 

• 50 db boríték 

 

Az előző évekhez hasonlóan az alábbi tanszerek megvásárolhatóak az Ady E. utcai papírboltban.  

 

Előző évről használható, ha jó állapotú: 

 

• 2 db mappa 

• olló 

• vonalzók (kicsi a tolltartóba, 32 cm-es nagy vonalzó) 

• 12-es tempera 

• 12-es zsírkréta 

• vékony, vastag ecset (3 különböző méretben) 

• ecsetes tál, rongy 

 

Egyéb: 

 

• uzsonnakendő 

• kanál, pohár 

• tornazsák megfelelő tartalommal  

• + lányoknak szoknya 

• váltócipő 

• tisztasági csomag 

• wc papír 

• zsebkendő 

• szalvéta 

• folyékony szappan



3.b 
Viniczayné Losonci Judit – Petőné Marton Gyöngy 

 
Füzetek bekötve: 

8 db vonalas füzet (21-32 számú) - ebből egy üzenő lesz, tehát azt nem kell külön venni 

2 db négyzetrácsos füzet 

1 db kicsi (A/5 - ös) sima füzet (környezethez) 

1 db nagy (A/4-es) sima füzet 

1 db szótárfüzet 

1 db kicsi (A/5 - ös) kottafüzet - de énekből lehet tovább folytatni az 2. osztályban megkezdett füzetet is, ha 

az megfelelő állapotban van) 

 

Ceruzák (névvel ellátva), írószerek: 

Olyan ceruzákat kérünk szépen, melyeknek nincs radír a végén. 

3 db grafit ceruza (HB-s vagy H-s, amelyik jobban bevált) 

2 db piros-kék (vékony) 

1 db zöld színes 

12 db - os színes ceruza a tolltartóba 

1 db golyóstoll (ZEBRA) 

zárható faragó, jó minőségű radír 

papír mérőszalag, 3 db-os kisvonalzó 

5 csomag írólap 

30 db boríték 

vékony, közepes, vastag ecset 

2 db fekete tűfilc 

2 db fekete normál filc 

50 db A/4-es famentes rajzlap 

2 db gumis dosszié a rajzoknak, feladatlapoknak ( jó lesz a tavalyi is, ha megfelelő állapotban van) 

10 - 12 színű zsírkréta és filctoll, ha pótolni szükséges 

jó minőségű olló, jó a tavalyi 

 

Egyéb: átlátszó borító a könyvekre, munkafüzetekre (kb. 10 db A/4) 

füzetekre (kb. 10 db A/5) 

címke a borítókra 

 

Testnevelés felszerelés: 

- fiúknál az eddig is használt fehér póló és a piros rövidnadrág, tornacipő, fehér zokni 

- lányoknál tornacipő, fehér zokni, fehér póló és fekete rövidnadrág 

Szeptembertől a tóvárosi pólók beszerzését iskolánk biztosítja. 

 

Néptánc: lányoknak pörgős szoknya 

 

További szükséges felszerelések: 

1 csomag szalvéta, 1csomag 100 db-os papír zsebkendő, WC papír, 1db folyékony szappan, váltócipő, 

tízóraihoz ruhaszalvéta, kiskanál 

tisztasági csomag- ruhazsákban: törülköző, fésű, pohár 

Kérjük, hogy szíveskedjenek mindenre ráírni a gyermek nevét! 

A temperát, a ragasztót, a színes papírt az előző évhez hasonlóan mi szerezzük be. 

Amennyiben lehetőségük van, legyenek szívesek a taneszközöket az Ady Endre utcai papírboltban 

megvásárolni, mert a vásárlások után kapott összeget fel tudjuk használni a tanév során. 
 
 
 
 
 



3.c 

 

Borostyánné Kovács Andrea- Giricz Lívia 

 

 
6db 3. osztályos vonalas füzet 

2db négyzetrácsos füzet 

2db sima füzet 

1db mesefüzet 

  

3db 2H-s ceruza 

1db B-s ceruza 

12 db színes ceruza a tolltartóba 

1db radír 

1db zöld színes ceruza, 1db piros-kék ceruza vékony 

1db faragó(tartályos) 

5 csomag írólap 

1db gumis mappa(tavalyi) 

40db famentes rajzlap 

műanyag óra (tavalyi) 

1 olló 

2db stiftes ragasztó 

1 db kicsi vonalzó a tolltartóba 

1db 30 cm-es vonalzó 

színes papír 

 

zsírkréta 

 vékony-közepes-vastag ecset 

ecsetes tálka  

szivacs/ törlőkendő(ruha anyag) 

vízfesték 

tempera 

Úszás felszerelés!  

Testnevelés felszerelés! 

Tisztasági csomag: törülköző, pohár, fésű, kiskanál 

Természetesen csak abból kell újat beszerezni, amiből hiányzik a tavalyi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.d 

 

Kolarovszkiné Fekete Renáta- Rózsahegyiné Szaniszló Judit 
 

Papírboltból: 

 

• 2db matematika füzet 

• 6 db vonalas (21-32) füzet 

• 1 db szótárfüzet 

• 1db kottafüzet A/5 

• 4 db HB-s ceruza 

• 2-2 db kék, zöld, piros színes 

• 12 db-os színes ceruza 

• 1 db fekete tűfilc 

• 6 db filctoll 

• 1 db radír 

• 1 db stiftes ragasztó 

• 30 A4-es db famentes rajzlap 

• 10 db A3-es famentes rajzlap 

• 1 db tartályos faragó 

• 1 db mesefüzet 

• 1db toll 

 

Az előző évekhez hasonlóan az alábbi tanszerek megvásárolhatóak az Ady E. utcai papírboltban.  

 

Előző évről használható, ha jó állapotú: 

 

• 2 db mappa 

• olló 

• vonalzók (kicsi a tolltartóba, 32 cm-es nagy vonalzó) 

• 12-es tempera 

• 12-es zsírkréta 

• vékony, vastag ecset (3 különböző méretben) 

 rongy,  

 

Egyéb: 

 

• uzsonnakendő 

• kanál, pohár 

• tornazsák megfelelő tartalommal  

• + lányoknak szoknya 

• váltócipő 

• tisztasági csomag 

• wc papír 

• zsebkendő 

• szalvéta 

• folyékony szappan 
 

 

 

 

 

 



 

4. a  
 

Pálinkás Csilla- Lantay Rita 

 

Füzetek bekötve, névvel ellátva: 

7 db vonalas füzet (21-32 számú, 4. osztályos) - ebből egy üzenő lesz 

2 db négyzetrácsos füzet 

1db szótárfüzet 

1 db kicsi kottafüzet (de énekből, hittanból és etikából lehet tovább folytatni a 3. osztályban megkezdett 

füzetet is, ha az megfelelő állapotban van) 

 

Ceruzák (névvel ellátva), írószerek: 

3 db grafit ceruza (HB-s vagy H-s, amelyik eddig jobban bevált) 

1 db rotring grafit cseruza 

2 db vékony piros-kék színes 

2 db vékony zöld színes ceruza a javításhoz  

1 db kék színű Signetta toll 

12 db - os színes ceruza 

zárható faragó, jó minőségű radír 

 

Matematika: (csak akkor kell újat beszerezni, ha hiányzik a tavalyi)  

papír mérőszalag, 3 db-os kisvonalzó, hőmérő, műanyag játékóra 

 

Technika és rajz: jó minőségű olló, ragasztó (kicsavarható) 

2 csomag A/4-es színes origami papír 

4 csomag írólap 

50 db műszaki rajzlap A/4-es 

2 db papír dosszié rajzoknak, feladatlapoknak (csak akkor kell új, ha a régi elszakadt) 

10 - 12 színű zsírkréta és filctoll 

1 tubus fehér tempera 

Csak akkor kell újat beszerezni, ha hiányzik a tavalyi: 

vizes edény, 8-12 db-os vízfesték, ecset: 2-es, 6-os, 10-es 

 

Egyéb: átlátszó borító a könyvekre, munkafüzetekre (kb. 10 db A/4),  

füzetekre (kb. 10 db A/5) 

címke a borítókra 

 

Tornafelszerelés és néptánc: mint eddig, lányoknak szoknya 

 

További szükséges felszerelések: 

1 csomag szalvéta, 1csomag 100 db-os papír zsebkendő, 1 db WC papír, 1db folyékony szappan, váltócipő, 

tízóraihoz ruhaszalvéta, tisztasági csomagban törülköző, fésű, pohár 

 

Kérjük, hogy szíveskedjetek mindenre ráírni a gyerekek nevét!  

Szeptember elején várható kiadások: 

DSE tagdíj, fénymásolási hozzájárulás, összesen: 3.000 Ft 

osztálypénz és ebédpénz 

 

Szeptemberig mindenkinek kellemes pihenést, jó nyaralást kívánunk!   ☺       

 

                                                                     Tanító nénik 
 
 

 



4.b 
 

Szabóné Moczó Andrea- Hegedüsné Kladek Anett 
       
Papírboltból: 
 

• 2 db matematika füzet A/4 

• 8 db vonalas (21-32) füzet 

• 1 db sima füzet 

• környezetre 1 db mesefüzet 

• 1db szótár füzet 

• 3db ceruza 

• 2-2 db kék, zöld, piros színes 

• 1 db radír 

• 1 db stiftes ragasztó 

• 50 db rajzlap 

• 5 cs. írólap 

• kétoldalú origami lap 

• Zebra márkájú toll 

• olcsó körző 

• 2 db fekete tűfilc 
 
VÁLASZTHATÓ LÁNYOS, FIÚS: 

• 1 db leckefüzet 

• 1 db órarend 
 
Az előző évekhez hasonlóan az alábbi tanszerek megvásárolhatóak az Ady E. utcai papírboltban. 
 
Előző évről használható, ha jó állapotú: 
 

• hegyező 

• 3 db mappa 

• ének füzet 

• gyurma 

• olló 

• mérőszalag 

• vonalzók (kicsi a tolltartóba, 32 cm-es, 
háromszög) 

• 12-es tempera, színes, filctoll, zsírkréta 

• vékony, vastag ecset 

• ecsetes tál, rongy, terítő, cipős doboz, nylon 
terítő 

 
 
Egyéb: 

 

 

• uzsonnakendő 

• kanál, pohár 

• fogmosó felszerelés 

• tornazsák megfelelő tartalommal, több fehér 
zokni 

• + lányoknak szoknya 

• váltócipő 

• tisztasági csomag 

• wc papír 

• zsebkendő 

• szalvéta 

• folyékony szappan 

• fésű pót hajgumi 

Első tanítási napon szedjük: 
Szeptemberi osztálypénz 1000Ft 
DSE éves díja 2000Ft 
Fénymásolás éves díja 1000Ft 

 

 

 

 

 



4. c   
 

Nagyné Moharos Márta- Szántóné Hartmann Edit 

 

Füzetek bekötve, névvel ellátva: 

 

7 db vonalas füzet (21-32 számú, 4. osztályos) - ebből egy üzenő lesz 

2 db négyzetrácsos füzet 

1db szótárfüzet 

 

Ceruzák, írószerek: 

 

3 db grafit ceruza (HB-s vagy H-s, amelyik eddig jobban bevált) 

1 db B-s, rajz órához 

2 db piros-kék színes ceruza 

12 db -os színes ceruza 

zárható ceruzafaragó, jó minőségű radír 

 

Matematika: 

 (csak akkor kell újat beszerezni, ha hiányzik a tavalyi)  

papír mérőszalag, kisvonalzó, hőmérő, műanyag óralap 

 

Technika és rajz:  

 

olló, ragasztó ( jó minőségű ) 

4 csomag írólap 

50 db félfamentes rajzlap 

1 kis tubus fehér tempera 

10 - 12 színű zsírkréta és filctoll 

8-12 db-os vízfesték, ecsetek: 2-es, 6-os ( vagy 8-as ), 10-es  

nagyobb méretű vizes edény, rongy 

(A rongyon kívül jók a tavalyiak is. ) 

 

 

Egyéb: 

 átlátszó borító a könyvekre, munkafüzetekre (kb. 10 db A/4),  

füzetekre (kb. 10 db A/5) 

címke a borítókra 

 

Tornafelszerelés és néptánc: 

 

Ugyanaz, mint eddig. Néptánc órára a  lányoknak szoknya szükséges. 

 

További szükséges felszerelések: 

 

1 csomag szalvéta, 1 csomag 100 db-os papírzsebkendő, 2 guriga WC papír, 1db folyékony szappan, 

váltócipő, tízóraihoz ruhaszalvéta, tisztasági csomagban fésű, pohár, kiskanál. 

 

Kérjük, hogy szíveskedjetek mindenre ráírni a gyermek nevét!  

 

Köszönjük! Tanító néni 

 

 

 



 

 

Taneszközlista- Felső tagozat 

 

Magyar- történelem 
 

1.) 5. évfolyam: A/5-ös vonalas füzet: 3 db (magyar) A/4 –es vonalas füzet: 1 db (történelem) 
 

Kötelező olvasmány: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 
 

2.) 6. évfolyam: A/5-ös vonalas füzet 2 db (magyar) A/4-es vonalas füzet: 1 db (történelem) 
 

Kötelező olvasmány: Gárdonyi Géza: Egri csillagok 
 

3.) 7. évfolyam A/4-es vonalas füzet 3 db (magyar-történelem) 
 

Kötelező olvasmány: 7. a, b - Mikszáth Kálmán: Gavallérok 
 

7.d - Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 
 

4.) 8. évfolyam A/4-es vonalas füzet 3 db (magyar-történelem) 
 

Kötelező olvasmány: Tamási Áron: Ábel a rengetegben 
 

5.) 2 db toll, 2db grafitceruza, radír és színes ceruzák (piros, kék, zöld) 
 

 

Idegen nyelv: 

 

- A5-ös vonalas füzet 

-szótárfüzet -vonalzó 
 

-tolltartó színes ceruzákkal, tollal, HB-s ceruzával, radírral 

 

Informatika: - A4-es vonalas füzet 
 

 

Matematika 5-8 évfolyam 
 

• négyzetrácsos füzet A/4 (nem spirálos)  
• geometria füzet A/4 (nem spirálos)  
• A5 vagy A4 méretű sima füzet  
• körző  
• egyenes és háromszög vonalzó 2 db  
• papír szögmérő  
• 7. évfolyamtól számológép (gyökvonást tudja) 

 
 

 

Fizika 6-8 évfolyam 
 

• négyzetrácsos füzet A/4 vagy A/5 
 
 

 

Kémia 7-8 évfolyam 
 

• négyzetrácsos füzet A/4 vagy A/5 



Ének-zene: 
 

- 1 db A5-ös (kisméretű) hangjegyfüzet 

- tolltartóban: HB-s grafit ceruza, faragó, puha radír, színes ceruzák 
 
 

Technika: 
5., 6., 7. évfolyam 
 

• körző  
• 2 db derékszögű vonalzó  
• ceruzák - HB-s az íráshoz és 2 vagy 3 H-s a szerkesztéshez  
• stift ragasztó  
• olló  
• 10 db famentes rajzlap  

 

 

Honismeret: A/5-ös vonalas füzet 
 

Etika: A/5-ös vonalas füzet 
 
 

 

Természetismeret, biológia, földrajz: 
 

• A/4-es vagy A/5-ös sima lapú füzet (nem spirál)  
• színes ceruzák az alapszínekben (piros, kék, zöld, sárga, barna)  
• zöld színű toll a javításhoz 

 
 

 

Rajz: 
 

A/4-es famentes fehér rajzlap 50 db; színes papírok A/4-es mindkét fele színes: 2 db fekete, 2 db piros, 2 

db sárga, 2 db zöld, 2 db kék; rajzdobozba: anilinky vízfesték, 2 db ecset (vékony, vastag vízfestékhez 

való), pici rongy, színes ceruzák min.12 szín, színes filcek, 2 db fekete tűfilc, 1 db fehér filc vagy zselés 

toll, stift ragasztó, olló



 


